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Voorwoord 
 

Winterswijk, “De Mozaïekvloer van 
Nederland”, een gevleugelde uitdruk-
king die in geologische kringen geen na-
dere uitleg behoeft. “Een geologisch uni-
cum in Nederland” zoals Willem Peletier 
de grote afwisseling van afzettingen van 
uiteenlopende ouderdom in Winterswijk 
al meer dan 40 jaar geleden voor het 
eerst noemde. Het klinkt ons, leden van 
de NGV Afdeling Winterswijk, allemaal 
vertrouwd in de oren; we staan er al lang 
niet meer bij stil. Maar natuurlijk blijft 
het heel bijzonder, dit hoekje van ons 
land met z‟n rijke ondergrond. 

 
Zo blijkt maandelijks de grote interesse, 
uit het gehele land en daarbuiten, om de 
Muschelkalkgroeve te bezoeken en is er 
al sinds jaar en dag veel belangstelling 
voor de excursies die worden georgani-
seerd. En toen dit jaar vanuit de NGV 
Werkgroep Muschelkalk Winterswijk de 
deur werd opengezet voor nieuwe le-
den, was de respons overweldigend. 
Zoals het „eerste gat van Miste‟ in 1968 
de aanleiding vormde voor de oprich-
ting van onze afdeling, zo zijn de geolo-
gische activiteiten rond de steengroeve 
een reden voor veel professionele- en 
amateurgeologen om zich nu bij ons aan 
te sluiten. Uiteraard geeft dat een fantas-
tische impuls aan onze afdeling en aan 
de werkgroep in het bijzonder. Onze ge-
bruikelijke energie en creativiteit in alles 
wat we organiseren, zal alleen nog maar 
toenemen. Ik hoop dat deze aflevering 
van Mozaïek daar ook weer een goed 
voorbeeld van is. Oordeelt u zelf! 
 
Adam Haarhuis, redacteur  
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Hemelvaartexcursie Normandië 
 
10 tot en met 17 mei 2015 
 
We vierden het 40-jarig jubileum van de 
meerdaagse excursies van onze NGV af-
deling Winterswijk op een terrasje in  
Dives-sur-Mer. Het verkortte de wacht-
tijd voor een concert in de Eglise de Notre 
Dame, uitgevoerd door de Big Band van 
het muzieklyceum Oberkochen bij Ulm 
en de muziekschool van Dives en omge-
ving.  Eerder die dag waren we op het 
strand bij Houlgate aan het zoeken, toen 
we in gesprek kwamen met een man, die 
in het Duits aan een groep jongeren uit-
legde hoe het kwam dat er op die plek 
veel fossielen te vinden waren. Hij toon-
de grote interesse voor wat wij gevon-
den hadden. De man, dirigent van een 
jeugdorkest, nodigde ons uit ‟s avonds  
naar genoemd concert te komen. En zo 
zaten we die avond ruim anderhalf uur 
geboeid te luisteren naar een gevarieerd 
programma van klassiek tot moderne 
filmmuziek. 
 

 
 
Het zoeken begon eigenlijk al op 7 mei 
bij Hervelinghen, ten zuiden van Cap 
Blanc Nez, halverwege onze eindbe-
stemming. Blanc Nez was vroeger voor 
de zeelieden die huiswaarts voeren een 
goed herkenningspunt dat ze passeerden 
op weg naar Holland. Wij gingen de  

 
 
 

 
omgekeerde richting en vonden Tonny 
en Herman op de camping van Her-
velinghen. Ze troonden ons meteen mee 
naar het strand, waar het zand bedekt 
was met een  massa schuim, alsof er in 
de buurt een schip met waspoeder ver-
gaan was. De keren dat we bij Stroanne 
afdaalden naar het strand leverden ver-
schillende vondsten op: micrasters, be-
lemnieten, gepyritiseerde ammonietjes, 
brachiopoden, markasietknollen, maar 
ook hulzen en kogels uit de laatste W.O. 
We hadden helaas niet het geluk een   
hyposalenia clathatra te vinden, een fossiel 
dat Tonny daar een tijd terug wel vond. 
 

 
 “… alsof er in de buurt een schip met 
  waspoeder vergaan was.” 
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We vormden met ons vieren het volledi-
ge aantal deelnemers aan de excursie, 
waaraan meerderen hadden willen deel-
nemen, maar door ziekte en de keus 
voor een andere bestemming werd de 
groep uiteindelijk historisch klein. 
 
Op 10 mei trokken we verder naar Nor-
mandië, waar de officiële excursie be-
gon. In de loop van de week bezochten 
we vindplaatsen bij Houlgate, Aubervil-
le, Villers-sur-Mer, Trouville en Henne-
queville. Bij alle plaatsen vonden we 
wat: onder andere trigonia‟s, lopha‟s, 
ammonieten, brachiopoden en een plat-
gedrukte pseudodiadema met kauwap-
paraat. Riet vond de eerste nucleolites 
scutatus en later volgden er meer. 
 

 
 Luc-sur-Mer 
 
Luc-sur-Mer, 13 mei. In een gids van de 
excursie van onze vereniging naar Nor-
mandië in 2006 schreef de samensteller 
het volgende: “De sedimentbanken tus-
sen Luc en Lion zijn bedekt met rhyn-
chonella en terebratula. Aan egels zijn er 
exemplaren van hemicidaris luciensis (zie 
afbeelding) en acrosalenia te vinden. Als 
alles klopt, het getij, het weer en het 
blauwige licht, dan is het hier paradijse-
lijk.” En dat was het. We vonden de geci-
teerde fossielen en nog een polycyphus 
normannis. Daar waren ook de talrijke 
brachiopoden, waarvan de meeste be-
schreven zijn in Gea, vol. 14 nr. 1. 

 

 
Hemicidaris luciensis 
 
Na de ochtend van 14 mei bij Les Vaches 
Noires gezocht te hebben, bezochten we 
‟s middags het prachtige museum Paléo-
space l‟Odyssée in Villers-sur-Mer, waar 
fossielen uit de omgeving op een fraaie 
wijze tentoongesteld worden met  de af-
delingen Galerie Jurassique, Dinosaures de 
Normandie en Fossiles des Vaches Noires. 
 

 
 
Honfleur. Deze dag, 15 mei, even geen 
fossielen, echter een bezoek aan Hon-
fleur. De hoge, smalle pakhuizen van 
weleer spiegelen zich in de havenkom. 
Drommen toeristen banen zich een weg 
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over de hobbelige stenen in de steegjes 
en gangetjes. Ze brengen ons bij de Ste-
Catherinekerk uit de 15de eeuw. Het ge-
bouw is helemaal van hout, als een  
noodgebouw na een brand opgetrokken 
in woelige tijden; handwerk van 
scheepsbouwers en het staat er nog 
steeds! Ons voornaamste doel was het 
Musée Municipal Eugène Boudin (1824-
1898), waarin twee zalen gewijd zijn aan 
werken van de schilder en zijn vrienden, 
waaronder Monet. Bij het zien van zijn 
schilderijen is het te begrijpen, waarom 
wij per se dit museum wilden bezoeken 
(zie Eugène Boudin via internet). 
 

 
Kustlandschap van Eugène Boudin 
 
De voorlaatste dag stond in het teken 
van de terugreis. Traditiegetrouw sloten 
we de excursie af met een diner. In een 
aan zee gelegen restaurant besprak 
Herman in perfect Frans onder de naam 
„Ermàn‟ een plaats voor ons. 
 
De helft van de groep reisde terug op 17 
mei, terwijl de andere helft nog een paar 
dagen bleef, om te zoeken en om een be-
zoek te brengen aan Bayeux en daar de 
Tapisserie de La Reine Mathilde te bewon-
deren. Het langgerekte doek met bor-
duurwerk is een levendig beeldverslag 
van de tocht naar Engeland door Willem 
de Veroveraar, die in 1066 het Engelse 
leger versloeg in de slag bij Hastings. 
 

 
Le Pont de Normandie 
 
Wij kwamen die week voor de tweede 
keer over die gigantische brug: le Pont de 
Normandie, een schitterende overspan-
ning over de monding van de Seine, nu 
op de terugweg. Ons zoekwerk, met zeer 
tevredenstellend resultaat*, zat er op. 
 
Tonny en Herman Memelink, 
Riet en Bernhard Smit. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
* Achterin dit nummer vindt u nog 
  een „mozaïek van vondsten‟, met een 
  greep uit de vondsten gedaan tijdens 
  deze excursie naar Normandië! 
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Verenigingsavond 13 april 
Henk van der Broek 
De Vulkanische Eifel 
 
Onze spreker komt uit het onderwijs en 
is nu verbonden aan het IJstijdmuseum.  
Hij neemt ons mee naar de geologisch 
zeer interessante Vulkaaneifel, een ge-
bied dat globaal wordt begrensd door de 
rivieren Ahr, Rijn, Moezel en Kyll. 
 
Het ontstaan van de Vulkaaneifel ging 
geaard met vuur, water en as. Dat alles 
te danken aan de platentektoniek. In het 
Cambrium hadden we de continenten 
Laurentia, Baltica en Avalonia. Deze 
schoven geleidelijk aan naar elkaar toe. 
Als gevolg van tektonische processen 
zien we naast gebergtevorming ook da-
lingsgebieden. Zo ontstond in het Meso-
zoïcum de geweldige Tethyszee. Vanaf 
het Krijt volgt de botsing van de Afri-
kaanse plaat tegen Euraziatische plaat, 
met een sterke orogenese (gebergtevor-
ming) in het Tertiair. In die periode, zo‟n 
40 miljoen jaar geleden, zien we het vul-
kanisme in de Eifel ontstaan. 
 

 
Vulkanisme in de Eifel, als gevolg van 
Alpine orogenese in het Tertiair 
 
In het Devoon was het gebied van de Ei-
fel een zee. We vinden hier uit deze tijd 
veel fossielen. In het Carboon en Perm 
trad gebergtevorming op, namelijk de 
Hercynische plooiingsfase (360-280 mil-

joen jaar geleden). Door de plooiingen 
nam de temperatuur in de aardkorst toe, 
sedimenten versmolten en het Leisteen-
plateau ontstond, mede door de horsten 
en slenken. Er is vandaag de dag nog 
één bedrijf dat deze leisteen exploiteert. 
Het Leisteenplateau erodeert geleidelijk 
en zo is er klei, grind en zand ontstaan. 
 

 
Bodembewoners van de Midden-Devoon-zee 
 
De gebergtevorming veroorzaakt onrust 
in de aardkorst; er ontstaan zwakke 
plekken en daardoor kunnen er vulkani-
sche activiteiten optreden. Dit is tot op 
de dag van vandaag waar te nemen. Zo 
komen er bijvoorbeeld schadelijke dam-
pen vrij (o.a. in de Laacher See; zie afb. 
volgende pagina). 
 
Zogenaamde “hot spots” kunnen een rol 
spelen, waarbij die van de Vogelsberg in 
Hessen de oudste is en de Eifel de jong-
ste op een lijn die de route van de hot 
spots aangeeft (red.: omstreden theorie). 
Aan vulkanische gesteenten vinden we 
trachiet, fonoliet en basalt. Veel groeves 
produceren ondertussen niet meer en 
zijn voor de bezoeker toegankelijk ge-
maakt met onder andere geologische 
“Lehrpfade”. Zo is het „Mayener Gruben-
feld‟ hiervoor zeer goed ontsloten. 
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De Laacher See is ontstaan door een ge-
weldige explosie; het is geen strato-
vulkaan maar een calderavulkaan waar-
van de rand is ingestort. 
 

 
Vrijkomend CO2 in de Laacher See. 
Afb.: www.vulkane.net 

 
In de West-Eifel zijn de Ernsberg, de 
Hohe Liet, de Mosenberg interessant. 
Zeer kenmerkend zijn daarnaast de zo-
genaamde Maaren. Deze ontstaan door 
vulkanische explosies als gevolg van 
(grond)water dat in contact komt met 
onderliggend magma. Na de explosie 
eroderen de wanden  en zakken deze te-
rug: Maaren liggen daardoor gelijk aan 
of zelfs lager dan het omliggende land; 
echte kratermeren (zoals de Windsborn-
krater in de Eifel) liggen daarentegen 
beduidend hoger. 
 

 
Ontstaan van een Maar 

Bekende Maaren zijn het Meerfelder 
Maar (ruim 700 m in diameter, 17 m diep 
en het grootste in de Eifel), het Hitscher 
Maar (het kleinste), het Eckfelder Maar 
(44 miljoen jaar oud; de fossielinhoud 
wordt nog bestudeerd), het Pulvermaar 
(72 m diep, 700 m doorsnee), het Ulmer 
Maar, het Holzmaar. En zeker ook de 
drie maren bij Daun: het Schalken-
mehrener Maar, het Gemündener Maar 
en het Weinfelder- of Totenmaar. 
 

 
De drie Maaren bij Daun 
 
Een aparte vermelding verdient de 
koudwatergeiser in Wallenborn: deze 
spuit elke 35 minuten 5 minuten lang en 
dan 4 m hoog. Ook interessant is de wa-
terval van Dreimühlen in het Ahbachtal 
bij Nohn. Hier zijn dikke lagen mos in 
gegroeid die samen met kiezelalgen veel 
kalkmateriaal vasthouden waardoor in 
rap tempo nieuw gesteente ontstaat. 
Bekend zijn ook de ijsgrotten van Roth 
en Birresborn. Zeker niet over het hoofd 
te zien zijn de ongeveer 500 minerale 
bronnen, met de Helenabron van Gerol-
stein als bekendste. Veel natrium, mag-
nesium en carbonaat; goed voor maag, 
darmen, lever en galblaas! 
 
Een goed overzicht van de Eifel bieden 
de musea, zoals bijvoorbeeld in Strohn, 
Gerolstein, Manderscheid, Neroth, 

http://www.vulkane.net/
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Daun, Junkerath en Nettersheim (alleen 
fossielen). Tot de toeristische schatten 
van dit gebied behoren de handweverij-
en in Bad Münstereifel (met museum) en 
Schalkenmehren. Verder zijn er diverse 
ruïnes op markante hoogtes, zoals de 
Löwenburg op de imposante dolomiet-
rotsen in Gerolstein. 
 

 
Löwenburg bij Gerolstein 
 
Wat de groeves betreft, er zijn er veel die 
geen toestemming verlenen omdat er te-
veel vernielingen hebben plaats gevon-
den. Zo is de groeve van de Wannen-
köpfe verboden terrein. Wel zijn er mo-
gelijkheden bij „In der Dellen‟ (Gebr. 
Zieglowski), de Emmelberg (Scherer 
Baustoffe), de Grauley (Stolz Eifeler 
Qualitätsbaustoffe) en de Arensberg 
(met het Geo-Pfad in Hillesheim). 
 

 
De Grauley 
 
 

Om het erfgoed te bewaren en te behe-
ren is de NABU (Naturschutzbund Deut-
schland) opgericht. De strijd is moeilijk 
vanwege de vele langlopende afbouw-
contracten die leiden tot vele storten. 
Een combinatie van (voormalige) groeve 
exploitatie en natuurbeheer vinden we 
bij het dorp Strohn; de Wartgesberg. Bij 
Strohn loopt ook het „Vulkanerlebnispfad' 
waarlangs getuigenissen van relatief re-
cent vulkanisme - vijf vulkanen in het 
Alfbachtal; circa 30.000 jaar geleden uit-
gebarsten – te zien zijn. Een risico blijft 
een vulkanische uitbarsting met kern-
centrales en chemische industrie nabij … 
 

 
„Lavabombe‟ 
 
Er is deze avond zeer veel informatie 
over ons uitgestrooid, hetgeen de arbeid 
van de notulant ernstig verzwaarde. De 
spreker bleek goed ingevoerd in de ma-
terie. Eventueel is er een mogelijkheid 
van een (weekend)excursie naar dit ge-
bied, waar zowel fossielen als mineralen 
te vinden zijn. Overigens zijn er genoeg 
andere geologische bijzonderheden, los 
van de mineralen en fossielen, voor een 
boeiende excursie. 
 
 
Verslag: Cees Ehlers 
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Verenigingsavond 11 mei  
Jos Lankamp 
Geologische excursie in Polen 
 
De paleontologische faculteit van Opole, 
in het zuiden van Polen, heeft in 2014 
voor het eerst enkele geologische excur-
sies georganiseerd in de omgeving van 
Opole. Remco Bleeker en Jos Lankamp 
namen, samen met een Poolse, een Rus-
sische en enkele Nederlandse studenten 
hieraan deel gedurende de eerste week. 
De voortreffelijke organisatie was in 
handen van dr. Elena Jagt-Yazykova en 
dr. Adam Bodzioch. Overnachting, ont-
bijt en lunch gebeurde op de campus van 
de Universiteit. Gedurende zes dagen 
werden vele groeves met zowel afzettin-
gen uit het Trias, Jura als Krijt en enkele 
musea in de directe omgeving van Opole 
bezocht. De excursie kostte circa 50 euro 
per dag, wat een zeer schappelijke prijs 
was voor hetgeen werd aangeboden. 
 
Op 7 juli werd Krasiejów bezocht en 
werd meegeholpen bij onderzoek van de 
Universiteit Opole. De klei in de groeve 
werd gebruikt voor dakpanfabricage. In 
de jaren ‟80 ontdekte men dat deze klei 
extreem veel Metoposaurus-fossielen 
bevatte. Daarmee werd deze vindplaats 
wereldberoemd. In 1993 werd het eerste 
wetenschappelijk onderzoek in de groe-
ve gedaan, waarbij meteen een volledige 
Phytosaurier schedel werd gevonden.  
 

 

 

 
Metoposaurus 
 
Na het stilleggen van de dakpanproduc-
tie werd de groeve eigendom van de pa-
leontologische faculteit, en is er doorlo-
pend onderzoek gedaan. Ter plekke is 
een groot paviljoen gebouwd over de ve-
le Metoposaurus-botten en -schedels. 
 

 
Een van de vondsten 
 
Op 8 juli gingen we naar een van de vele 
(verlaten) groeves in Gogolin. Na enig 
zoeken werd hier een laag (her)ontdekt 
met vele kleine Dactylosaurus botjes. 
Door een zware onweersstorm moesten 
we later op de dag uitwijken naar St. 
Annaberg. Het betrof hier een Calde-
rarestant, met een klooster op de top. 
Naast het klooster wordt een Geopark 
ontwikkeld. Daarna werd een bezoek 
gebracht aan een amfitheater, dat door 
de Nazi‟s in de 2e wereldoorlog is ge-
bouwd. In de gebruikte stenen zijn op 
enkele plaatsen loopsporen van sauriërs 
te herkennen. 
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Op 9 juli was Strzelce Opolskie aan de 
beurt. Twee groeves met kalksteenafzet-
tingen uit het Trias; één verlaten steen-
groeve met fraai verweerde schelpenfos-
sielen en een werkende groeve waarin 
zeeleliekelken werden gevonden. 
 
Op de ochtend van 10 juli ging de reis 
naar het Krijt van Opole. Ondanks de 
blubberige toestand in de groeve, ver-
oorzaakt door het noodweer van twee 
dagen ervoor, werden enkele zee-egels 
en schelpen (Inoceramus sp.) gevonden. 
In de middag werd een bezoek gebracht 
aan het museum te Lisowice, waar een 
grote collectie botmateriaal van Trias-
reptielen uit een nabij gelegen kleigroeve 
tentoongesteld is. 
 
Op 11 en 12 juli ging men wederom naar 
de verlaten groeve te Gogolin. Met ver-
eende krachten werd een grote opper-
vlakte blootgelegd en nauwkeurig on-
derzocht. Coprolieten, werveltjes en rib-
ben in overvloed. Deze opgraving haal-
de zelfs de nieuws op de lokale TV. 
 

 
Druk aan het werk in de Triasafzettingen 
 
De excursie is zeker voor herhaling vat-
baar; de organisatie was goed verzorgd, 
het weer warm, de vondsten fraai en het 
bier op een van de vele gezellige terras-
jes in de stad was koel. 
 

 
Het excursiegezelschap met Remco en Jos 
(1e en 3e van links) 
 
Na het verhaal van de excursie vertoon-
de Jos een film over de bekende groeve 
in Krasiejów en de sauriërvondsten die 
hier gedaan zijn. De situatie in het Trias, 
met riviermeanders in een moerasachti-
ge omgeving op het Pangea-continent 
werd getoond. En ook de recente ge-
schiedenis na de ontdekking van fossie-
len in de jaren „80 door een student: een 
wereldsensatie bleek het te zijn. 
 
Als toegift had Jos nog een nieuwe pre-
sentatie over de Muschelkalkgroeve in 
Winterswijk. Dit betrof de eerste versie 
en er moet nog aan gesleuteld worden. 
De geschiedenis van de groeve(s) komt 
aan bod, met hele oude bewegende 
beelden. Daarnaast wordt een overzicht 
gegeven van de leefwereld ruim 240 mil-
joen jaar geleden, de mineralen, de breu-
ken en de subrosiepijp. Verder wordt 
aandacht besteed aan de loopsporen, de 
schedeltjes en skeletten van de Anaro-
saurus, de fossiele vissen, de afdrukken 
van kwallen in laag 12 en de kreeftfossie-
len. Ook de vondst en berging van de 
schedel van een Nothosaurus (7 april 
2012) in laag 10 onder „de dunne rode 
bank‟ wordt vertoond. 
 
Verslag: Cees Ehlers



 

 
10 

 

 
 
 

Familiespektakel in Winterswijk 

 
Op 7 juni jongstleden was het „Familiespektakel‟ georganiseerd in Winterswijk. Hier 
lieten verschillende lokale organisaties zich van hun beste kant zien, om voor jong en 
oud informatie en amusement te bieden. De Werkgroep Muschelkalk Winterswijk 
was daar namens Sibelco en de NGV aanwezig met een uitgebreide stand. Hier wer-
den naast mineralen ook fossielen getoond en geprepareerd, en konden kinderen 
naar hartelust hakken op brokken kalksteen, in de hoop een stukje pyriet te vinden. 
Mooi weer, veel bezoekers en een goede sfeer zorgden voor een zeer geslaagde dag. 
Een foto impressie: 
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Eerste tanden zijn ontstaan uit schubben van vissen 
 
Tanden zijn zeer waarschijnlijk ontstaan uit de schubben van vissen, zo blijkt uit 
een nieuwe studie van Nederlandse wetenschappers. In een fossiel van de pre-
historische vis Romundina stellina is een minuscuul tandplaatje gevonden dat qua 
structuur overeenkomt met de schubben van het dier. De vondst toont aan dat 
de eerste tanden waarschijnlijk veel eerder zijn geëvolueerd dan tot nu toe werd 
aangenomen. Dat melden Nederlandse onderzoekers van het Naturalis Biodiversi-
ty Center in Leiden in het wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters. 
 
Archief 
Hoofdonderzoeker Martin Rücklin van Naturalis ontdekte het 4 millimeter gro-
te tandplaatje van de prehistorische vis in een doos die al veertig jaar in een muse-
umarchief stond van het Natuurhistorisch Museum in Stockholm. De harde struc-
tuur was uit de huid verwijderd toen het dier werd opgezet. Rücklin onderzocht het 

http://news.sciencemag.org/evolution/2015/06/ancient-fish-sheds-light-how-teeth-evolved
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harde stukje van het fossiel samen met Britse wetenschappers. De schubachtige 
structuur werd geanalyseerd doormiddel van een speciale techniek. Met hoogenerge-
tische röntgenstraling werd de interne structuur van het harde stukje weefsel zicht-
baar gemaakt. 
 
Computermodel 
Het bleek te gaan om een primitieve vissentand. "In één van de eerste tandplaten 
hebben we nu weefsels kunnen onderscheiden en de allerfijnste interne structuren in 
beeld gebracht", aldus Rücklin op de nieuwssite van Naturalis. De beelden zijn sa-
mengebracht in een computermodel. "Duizenden röntgenfoto‟s zijn met grote reken-
kracht gecombineerd in een model waarmee we de groei van de eerste tanden kon-
den reconstrueren." 
 

 
Computermodel van het tandplaatje. 
Foto: Rücklin and Donoghue, Biology Letters 
 
Schubben 
De uitkomsten van de analyse tonen aan dat de eerste tanden zeer waarschijnlijk zijn 
geëvolueerd uit schubben. "We laten zien dat de vroegste tanden lijken op die van 
ons, maar ook dat ze de structuur hebben van de schubben op het lichaam van primi-
tieve vissen", aldus onderzoeker Donoghue van de Universiteit van Bristol. "Dit on-
dersteunt de theorie dat tanden zijn geëvolueerd uit schubben, die veel vroeger in de 
gewervelde evolutie zijn ontstaan dan we tot nu toe dachten." 
 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, juni 2015 
 
 

 

http://www.naturalis.nl/nl/over-ons/pers/persberichten/persberichten-2015/vergeten-fossiel-laat-zien-dat-tanden-vroeger-zijn-ontstaan-dan-gedacht/
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Wim Berkelder in het zonnetje gezet 
 
Als dank voor alle goede werk dat Wim Berkelder vele tientallen jaren gedaan heeft 
voor de Muschelkalkgroeve, hebben Nicole Klein en Dennis Voeten hun nieuwste 
publicatie* aan hem opgedragen. Juist omdat Wim nooit in de publiciteit heeft ge-
staan, en zich altijd zeer bescheiden en vriendelijk heeft opgesteld, is een blijk van 
waardering meer dan verdiend. Letterlijk iedereen is het daarmee eens. 
 

   
 
Nadat de publicatie van Nicole en Dennis, opgedragen aan Wim, online verscheen, 
heb ik namens alle auteurs een ingebonden versie aan Wim en Margje overhandigd. 
Zowel Wim als Margje, bescheiden als ze zijn, waren bijzonder verrast en blij met de 
vernoeming van Wim in deze publicatie. Ze beschouwen het als een blijk van waar-
dering voor een leven lang onderzoek in de steengroeve. Zoals Wim zei: "Wanneer ik 
er niet meer ben, zal mijn naam nog steeds gelezen worden. Ook na 50 jaar. Deze publicatie 
blijft bestaan". Wim en Margje willen alle auteurs bedanken. 
 

 
 

 
* N. Klein e.a., 2015. Postcranial material of Nothosaurus marchicus from the Lower Muschelkalk 
(Anisian) of Winterswijk, The Netherlands, … Paläontologische Zeitschrift, 2015. 

 

 
De Twentse Welle in Enschede heeft vo-
rig jaar de collectie van Wim Berkelder 
in bezit gekregen. Het museum zal dit 
najaar medewerking verlenen aan een 
kleine expositie en publiciteit rondom 
de collectie van Wim. 
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Oudste vogelresten uit supercontinent Gondwana ontdekt 
 
Wetenschappers hebben in Brazilië het oudste fossiel ontdekt van een vogel die 
op het supercontinent Gondwana leefde. De vogel leefde ongeveer 115 miljoen 
jaar geleden op de landmassa die werd gevormd door alle continenten die nu op 
het zuidelijk halfrond liggen. Het dier had veel weg van een kolibrie en beschikte 
over twee bijzonder lange staartveren. Dat melden onderzoekers van de Universi-
teit van Rio de Janeiro in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications. 
 

Afb.: Deverson Pepi 
 
Tanden 
Het fossiel van de oervogel werd aangetroffen in het noordoosten van Brazilië en is 
vrijwel perfect bewaard gebleven. Zelfs het verenpatroon van het dier is nog enigs-
zins zichtbaar. "De vogel leek op een kolibrie", verklaart hoofdonderzoeker Ismar 
Carvalho op nieuwssite Phys.org. "Het dier had grote ogen, een met veren bedekt li-
chaam met twee lange staartveren en tanden in zijn snavel." Het lichaam van de vo-
gel was ongeveer zes centimeter lang. De staart besloeg maar liefst acht centimeter. 
 
Partner 
Vermoedelijk werd de staart alleen gebruikt voor sociale doeleinden. Zo konden de 
vogels waarschijnlijk andere individuen herkennen aan de staartveren, ook pronkten 
ze mogelijk met hun staart als ze naar een seksuele partner zochten. De oerkolibrie is 
niet het oudste vogelfossiel dat ooit is ontdekt. In onder meer Duitsland zijn resten 
gevonden van Archaeopteryx. Deze kwam ongeveer 150 miljoen jaar geleden voor 
op een prehistorische landmassa die destijds werd gevormd door de continenten van 
het huidige noordelijk halfrond. Op Gondwana kwam Archaeopteryx niet voor. 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, juni 2015 

http://www.nature.com/ncomms/2015/150526/ncomms8141/full/ncomms8141.html
http://phys.org/news/2015-06-small-bird-big-fossil-gap.html
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Onstuimige groei Werkgroep Muschelkalk Winterswijk 
 
Na het bekend worden van de nieuwe opzet bij de Werkgroep Muschelkalk Win-
terswijk (WMW) is het ledental spectaculair gegroeid, zowel met Nederlandse als 
Duitse belangstellenden. Hieronder vindt u de complete lijst van de WMW-leden 
(stand van 10 september jl.). Een groot deel van hen zijn geheel nieuwe leden, die dus 
tevens lid zijn geworden van de afdeling Winterswijk van de N.G.V. Wij heten alle 
nieuwe leden van harte welkom. Herzlich willkommen! 
 
Paul   Albers  
Jarno   Ankersmit 
Jan   van den Berg  
Remco  Bleeker 
Jos  van den Broek 
Henk   Diependaal 
Hans  van der Donck 
Peter  van der Donck 
Henk Wim van Dorssen 
Adrian Dorst 
Marc  Dorst 
Melanie During 
Gerard Goris 
Alieke  Grefhorst 
Richard de Haan 
Adam  Haarhuis 
Rolf   Harmelink 
Loes  Hazes 
Alexander Huijsmans 

Menco  v. Hylckema Vlieg 
Charles de Jong 
Nicole  Klein 
Jos  Lankamp 
Marco  Liebrand 
Harald  Meissner 
Michaël Mert 
Willem Peletier 
Jelle  Reumer 
Mathias Schab 
Olivier Sichelschmidt 
Andreas Spiller 
Dave  Spiller 
Dennis Voeten 
Daan  Willemse 
Nico  Willemse 
Herman Winkelhorst 
Bernt  Wolfering 
Steffen Wolfering

 

 
Foto: Adam Haarhuis 
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Researchers reconstruct dinosaur tracks 
 
Paleontologists from the University of Bonn use photos to create a digital, 
three-dimensional model of the discovery site.* 
 

 
 
Left: color-coded elevation model. reds represent the highest points in the footprint. 
Right: three-dimensional model with photorealistic texture. view more  
Illustration: Jens Lallensack 
 
Twelve years ago, footprints of carnivorous dinosaurs were discovered and excavat-
ed in a quarry near Goslar. Paleontologists from the University of Bonn, working 
with Dinosaur Park Münchehagen and the State Museum of Hanover, have now cre-
ated a three-dimensional digital model based on photographs of the excavation. The 
reconstruction of the discovery site suggests that carnivorous dinosaurs hunted her-
bivorous island-dwelling dinosaurs about 154 million years ago. They believe the 
predators could have immigrated via a land bridge as sea levels dropped. The find-
ings have now been published in the geoscience journal "Palaeontologia Electronica". 
In 2003, a private fossil collector made a surprising discovery in a limestone quarry 
near Goslar in Lower Saxony: a total of 20 dinosaur footprints imprinted on a stone 
slab. Nils Knötschke, from Dinosaur Park Münchehagen, was able to salvage five of 
the tracks and kept them from being destroyed by the quarry work. Now, about a 
dozen years later, paleontologists from the University of Bonn, led by Prof. Dr. Mar-
tin Sander, have worked with Nils Knötschke and Dr. Oliver Wings from the State 
Museum of Hanover to reconstruct the tracks in a three-dimensional model, using 
digital methods. The project was based on photos of the tracks taken at the time 
when they were excavated. "Even five years ago, it wouldn't have been technically 
possible to do this kind of reconstruction," says first author Jens N. Lallensack of the 

http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/94235.php
http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/94235.php
http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/94235.php
http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/94235.php
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Steinmann Institute for Geology, Mineralogy and Paleontology at the University of 
Bonn. Based on the 3D model, the researchers were able to gain crucial information 
about the dinosaurs that left the footprints behind, and about their habitat at the 
time. The tracks, measuring between 36 and 47 centimeters in length, probably repre-
sent two different species of predatory dinosaurs from the Theropoda group. 
 
Glimpses of the habitat 154 million years ago 
Based on the digital model, we can now see how the individual footprints are posi-
tioned in relation to one another. "That allowed us to reconstruct the moving direc-
tion, and how fast the animals were traveling. Based on the length of the footprints, 
we can estimate that the largest animals had a body length of about eight meters. In 
some places, the carnivorous dinosaurs also left much deeper tracks in the sediment 
than elsewhere. "Where the ground was soft, the dinosaurs sank in much deeper than 
where it was dry," reports Lallensack. 
About 154 million years ago, during the Late Jurassic Era, there was a shallow sea 
throughout this region, with small islands jutting up out of it. Bones found in the 
Langenberg Quarry confirm that the islands were inhabited by a species of small di-
nosaurs, Europasaurus holgeri. These herbivores belonged to the group of gigantic, 
long-necked dinosaurs called sauropods. However, a full-grown Europasaurus only 
measured six to eight meters - about one-fourth the length of its nearest rela-
tive, Camarasaurus. "The dinosaur probably had to shrink down to dwarf size in order 
to survive, given the limited food available on these small islands in the shallow 
Central European sea," says Lallensack. 
 
Theropods probably immigrated via a land bridge 
The theropods that originally made the reconstructed dinosaur tracks came on the 
scene about 35,000 years later. "It's possible that the sea level dropped during this pe-
riod - a relatively short time from a geological perspective - and that the mainland 
carnivorous dinosaurs immigrated at that point," surmises Dr. Wings, who is head-
ing a research project funded by Volkswagen Stiftung at the State Museum of Hanover 
on the overall Jurassic habitats of the region. The theropod tracks come from a dried-
up ocean floor bed very close to one of the islands. 
As a result, the researchers suspect that the predatory theropods came from the 
mainland in order to hunt the herbivorous Europasaurus. All of the limestone in the 
quarry formed in a shallow sea basin, as evidenced by the large number of marine 
fossils such as snails, mussels and sea urchins. To date, the tracks are the only indica-
tion that the region was temporarily dry, and that large mainland-based carnivorous 
dinosaurs were present on the former Europasaurus island. "We suspect that is what 
sealed the fate of these specialized island-dwelling dwarves," says Lallensack. 
 
Publication: Lallensack, Jens N.; Sander, P. Martin; Knötschke, Nils; Wings, Oliver, 
juni 2015. In: Palaeontologia Electronica 18.2.31A: 1-34. 
Internet: http://palaeo-electronica.org/content/2015/1166-langenberg-tracks 
 

* Een kortere in het Nederlands vertaalde versie van dit artikel vindt u achterin dit Mozaïek.  

http://palaeo-electronica.org/content/2015/1166-langenberg-tracks
http://palaeo-electronica.org/content/2015/1166-langenberg-tracks


 

 
18 

 

Uit ons Krijtland, door Eli Heimans 
 
Het is de bedoeling in een aantal artikeltjes wat aandacht te besteden aan boeken 
waarin een bepaald aspect van de Nederlandse geologie wordt behandeld, te be-
ginnen met “Uit ons Krijtland”, door Eli Heimans. Het is niet mijn bedoeling een 
echte bespreking van dit boekje te geven, maar ik wil er graag de aandacht op ves-
tigen. Het is beslist de moeite waard het eens ter hand te nemen en door te lezen. 
Overigens heeft Heimans wel meer over geologische aspecten geschreven en daar 
kom ik later dan ook graag op terug. 
 

 
 
Opvallend hoeveel mensen uit het onderwijs bij de auteurs van dit soort uitvoerige 
streekbeschrijvingen behoren. Misschien hadden die echte oude schoolmeesters door 
hun beroep wel meer belangstelling en daardoor kennis van alles wat met de natuur 
te maken had, dan de gemiddelde Nederlander. Onder hen moet Eli Heimans zeker 
worden genoemd. Deze in 1861 geboren Zwollenaar kon de HBS niet afmaken omdat 
hij in de ververij van zijn vader moest meehelpen. In Zwolle kreeg hij aan de Nor-
maalschool zijn opleiding tot onderwijzer. Zijn eerste baan kreeg hij in Amsterdam. 
Al gauw ontdekte hij de natuur buiten de stad. Zijn kennis van de biologie groeide 
snel, maar hij had ook belangstelling voor de geologie. 
 
In 1893 verscheen het boekje “De levende natuur, een handleiding bij het onderwijs 
van planten en dieren op de lagere school in het bijzonder voor de grote steden”. La-
ter kwam hij in contact met Jac.P. Thijsse. Deze kennismaking resulteerde in een serie 
over vlinders, bloemen en vogels, waarvan het eerste deel in 1894 verscheen. Zij 
richtten het tijdschrift “De levende natuur” op, dat lange tijd een belangrijk rol heeft 
gespeeld. Toen in 1904 de gemeente Amsterdam van het Naardermeer een vuilstort 
dreigde te maken, kwam er van de kant van Heimans en Thijsse een fel  verzet. Zij 
namen in 1905 het initiatief tot de oprichting van de Vereniging Natuurmonumenten. 
 
In 1911 werd Heimans‟ boekje “Uit ons  Krijtland” gepubliceerd. Natuurlijk was hier 
een belangrijk deel gewijd aan de levende natuur, maar ook de geologie kwam rijk 
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aan bod. Achterin het boek bevindt zich een wandelkaart of zoals Heimans die 
noemde “Schets van het beschreven terrein van een uur gaans lang en breed”.  De 
kleuren staan voor Primair, Secundair, Tertiair en Quartair. In een mapje zitten 
twaalf stereoscoopfoto‟s, waarvan er drie op de geologie betrekking hebben. Deze 
zijn, net als de andere foto‟s, door zijn zoon J. Heimans gemaakt. Heimans heeft het 
boek verluchtigd met eigen tekeningen, waarvan de meeste van planten en dieren 
zijn, maar waar toch enkele fossielen zijn afgebeeld. Ook komt er een profiel in voor. 
 

Eli Heimans 
 
Heimans neemt ons op zijn wandelingen als het ware aan de hand mee en we volgen 
hem stap voor stap. Het centrale thema in het boek is de relatie tussen plant en dier 
en de bodem waarop zij leven. Het boekje heeft niet de bedoeling een bijdrage te le-
veren tot de kennis van de geologie van Nederland. Het wil alleen maar de belang-
stelling van de leken opwekken om verbanden te leggen tussen de geologische ver-
schijnselen en de meer bekende onderdelen van de natuur. Natuurlijk zijn we getui-
gen van een bezoek aan de carboonontsluiting, die later de  naam Heimansgroeve 
zou krijgen. Hij geeft een minutieuze beschrijving van het landschap. Wetenschappe-
lijk zal er voor ons geen nieuws in het boek zijn te vinden, maar ruim een eeuw gele-
den mocht Heimans een pionier op dit gebied worden genoemd. 
 
Het hoofdstuk “De oude beekweg” begint Heimans met de volgende alinea: “Er zijn 
van die dingen in de natuur, waarvan de een zegt: “Wat zie je daar nu aan? Dit is 
toch doodgewoon!” en waarbij een ander een rilling van aandoening over den rug 
loopt. En toch verschillen die een en die ander niet altijd zoo heel veel in fijnheid van 
gevoel en gave van opmerking; het is in hoofdzaak een kwestie van kennen, en van 
weten: de elementen voor het waarderen. In het hoofdstuk “Naar de steenkool-grot” 
wordt de wandeling langs de Geul naar de leisteengroeve beschreven. Ook het 
hoofdstuk “Naar de krijtrotsen” heeft duidelijk een geologische inhoud, al was het 
alleen al door de tekeningen van fossiele zee-egels en belemnieten. Hetzelfde geldt 
voor het volgende hoofdstuk  “Naar de vuursteenmijnen”. 
In 1914 overleed Heimans op 53-jarige leeftijd tijdens een geologische excursie naar 
de Eifel aan een hartverlamming. 
 
Willem Peletier 
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Dinosaurussen legden gekleurde eieren 
 
Sommige dinosaurussen legden waarschijnlijk gekleurde eieren, zo blijkt uit een 
nieuw onderzoek. In gefossiliseerde eieren van oviraptors zijn sporen gevonden 
van de pigmenten biliverdine en protoprofyrine. Deze twee stoffen kunnen ervoor 
zorgen dat eieren een groene of blauwe kleur krijgen. Dat melden Duitse onder-
zoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PeerJ Preprint. 
 
Roodborstjes 
Biliverdine en protoprofyrine komen ook voor in de eieren van moderne vogels en 
zorgen afhankelijk van de manier waarop ze zijn vermengd voor verschillende kleu-
ren. De twee pigmenten geven de eieren van roodborstjes en emoes respectievelijk 
een blauwe en een groene kleur, zo is gebleken uit een recente studie. Paleontologen 
van de Universiteit van Bonn besloten te onderzoeken of de stoffen ook in de eieren 
van dinosauriërs voorkwamen. Ze voerden onderzoek uit op fossiele resten van eier-
schalen van oviraptors in China. 
 
Mineralen 
Veel van deze dinosauruseieren zijn bijzonder goed bewaard gebleven en niet of 
nauwelijks vervuild met mineralen. De wetenschappers troffen zowel biliverdine als 
protoprofyrine aan in de eierschalen. Volgens hoofdonderzoeker Martin Sander is 
het niet onlogisch dat de eierschalen van oviraptors dezelfde kleur hadden als de eie-
ren van roodborstjes en emoes. Net als deze vogels legden de dinosauriërs hun eie-
ren waarschijnlijk in open nesten, in plaats van in diepe kuilen zoals krokodillen en 
schildpadden. Een gekleurd ei is in een open nest minder goed zichtbaar voor roof-
dieren dan een wit ei. 
 
Uniek 
De kleur van dinosauruseieren was tot nu toe een groot mysterie. "Het is voor het 
eerst dat we iets te weten komen over de kleuren van deze eieren", verklaart onaf-
hankelijk paleontoloog David Varricchio van Montana State University op nieuws-
site New Scientist. 
 

 
 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, mei 2015 
 

 

https://peerj.com/preprints/1080v1/
https://peerj.com/preprints/1080v1/
http://www.newscientist.com/article/dn27573-first-evidence-that-dinosaurs-laid-colourful-bluegreen-eggs.html#.VV8XSsZVRp_
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Programma verenigingsavonden en excursies 
 
Lezingen 
Er is weer een interessante serie lezingen gepland voor onze verenigingsavonden. 
Hieronder staan de voordrachten vermeld die dit najaar plaatsvinden. In het volgen-
de nummer van Mozaïek zullen de lezingen voor januari tot en met juni 2016 bekend 
gemaakt worden. 
 
14 sept. Hans de Jong  Geologie van Zuid-Limburg 
 
12 okt.  J.W. Bredewout  Geofysische technieken en hun toepassing in  
      Oost-Nederland 
 
09 nov . Eric Mulder   Natuur als inspiratie voor kunst, cultuur en 

technieken 
 
14 dec. Wim van den Berg  De mineralen van Portugal en hun vind 
      plaatsen 
 
Alle avonden worden gegeven in het zalencentrum van de Zonnebrinkkerk te Win-
terswijk en beginnen om 20.00 uur. Wijzigingen in het programma voorbehouden. 
 
Excursies 
Afhankelijk van het animo hiervoor, kunnen de volgende excursies worden georga-
niseerd. 
 
Dagexcursies: 
 
Markelo (niet in het weekend) 
Lengerich 
Zand- en grindzuigerij Bemmel (niet in het weekend) 
Kristalmuseum Borculo (ook zeer geschikt voor partners en kleinkinderen) 
 
Weekendexcursies: 
 
Mineralen in het Sauerland 
Mineralen in België 
Fossielen uit Hannover (Höver en Misburg) 
 
Wij willen de belangstelling peilen voor deze excursies (uw eigen ideeën kunnen 
daarbij) alvorens er iets wordt georganiseerd. U kunt nu uw belangstelling tonen 
(c.ehlers@chello.nl) en op de volgende verenigingsavond. Daarna wordt bekeken 
welke excursies doorgaan en dan wordt tevens aan de deelnemers gevraagd te hel-
pen bij de organisatie hiervan. Het moet niet zo zijn dat Cees alles moet regelen ter-
wijl hij te kennen heeft gegeven daarvan af te willen. 
 

mailto:c.ehlers@chello.nl
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Triceratops kon verrassend goed kauwen 
 

 
Schedel van Triceratops.   Foto: AFP 
 
Dinosaurussen van het geslacht Triceratops hadden een gebit waarmee ze verras-
send goed konden kauwen, zo blijkt uit een nieuwe studie. De tanden van Tricera-
tops vielen precies op elkaar, in tegenstelling tot de tanden van moderne reptielen. 
De plantenetende dinosaurussen konden daardoor met hun kaken veel kracht uit-
oefenen op het voedsel dat ze aten en mogelijk ook veel verschillende soorten 
planten verteren. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk 
tijdschrift Science Advances. 
 
Lagen 
De wetenschappers van Florida State University onderzochten Triceratops-gebitten 
uit musea in heel Noord-Amerika. Ze namen niet alleen de buitenkant van de tanden 
onder de loep, maar keken ook naar de samenstelling op celniveau. Uit het onder-
zoek bleek dat de reptielen zeer geavanceerde tanden hadden met vijf verschillende 
lagen weefsel. "Elk van die lagen had een functie, ze bestonden niet alleen voor de 
sier", aldus hoofdonderzoeker Gregory Erickson op de nieuwssite van Florida State 
University. Ter vergelijking: de tanden van moderne bizons hebben maar vier lagen, 
terwijl het gebit van die dieren er miljoenen jaren langer over deed om te evolueren. 
 
Krokodillen 
Daarnaast ontdekten de wetenschappers dat de boven- en onderkant van het Tricera-
tops-gebit zeer goed op elkaar aansloten. Bij andere reptielen zoals krokodillen is dit 
niet het geval. De tanden van deze dieren schuren meer langs elkaar heen. Krokodil-
len kunnen daardoor wel stukken vlees afscheuren van hun prooien, maar ze malen 
hun voedsel niet of nauwelijks fijn met hun tanden. Tot nu toe namen wetenschap-
pers aan dat ook dinosaurussen niet konden kauwen. "Maar het gebit van deze die-
ren blijkt op een veel complexere manier te hebben gewerkt dan we dachten", aldus 
Erickson. 
 
Bron: NU.nl,Dennis Rijnvis, juni 2015 
 

http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1500055
http://www.fsu.edu/indexTOFStory.html?lead.triceratops
http://www.fsu.edu/indexTOFStory.html?lead.triceratops
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Publiek puzzelt in Naturalis met botresten Tyrannosaurus rex  
 
Bijna tweehonderd mensen hebben zich in Leiden gebogen over minieme botres-
ten van een Tyrannosaurus rex. Ze puzzelden urenlang in om duizenden fragmen-
ten van nekwervels en halsribben bij elkaar te krijgen. 
 
Aan het einde van het weekend bleken dertig stukjes aan elkaar te passen. Dat 
meldt het museum Naturalis uit Leiden. De botresten maken deel uit van het skelet 
van een Tyrannosaurus rex, die 66 miljoen jaar geleden leefde. Wetenschappers van 
Naturalis hadden de dino-resten in 2013 opgegraven in de Verenigde Staten. Vorig 
jaar kocht het museum het complete skelet. Dat komt in september volgend jaar naar 
Leiden. In 2018 krijgt het een ereplaats in het nieuwe museumgebouw. 
 
Bron: ANP, juni 2015  
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Grote zeeschorpioenensoort ontdekt 
 
In de Amerikaanse staat Iowa zijn fossielen van een nieuwe zeeschorpioenensoort 
ontdekt. Het uitgestorven roofdier was 1,5 meter lang, schrijven paleontologen in 
het wetenschappelijke tijdschrift BMC Evolutionary Biology. De fossielen zijn 
zo'n 460 miljoen jaar oud. Ze zijn daarmee iets ouder dan bekende zeeschorpioe-
nen. Tot nu toe werd aangenomen dat de dieren leefden van 450 tot 245 miljoen 
jaar geleden. Zeeschorpioenen zijn een uitgestorven roofdiersoort. Ze leefden on-
der water en leken op een combinatie van kreeften en schorpioenen. 
 

 
Tekening van hoe de zeeschorpioen eruit kan hebben gezien.  Patrick Lynch - Yale University 
 
Oorlogsschip 
De ontdekkers hebben de nieuwe soort Pentecopterus decorahensis genoemd, naar het 
Griekse oorlogsschip pentekontere. Volgens de paleontologen lijken de zeeschorpi-
oenen qua op dit schip en waren ze ook agressief. De Pentecopterus decorahensis was 
met zijn lengte van 1,5 meter een grote zeeschorpioenensoort. De meeste reeds be-
kende  zeeschorpioenen werden zo'n 20 centimeter. 
 
Haartjes 
Ontdekker James Lamsdell van de Amerikaanse Yale-universiteit is erg enthousiast 
over de fossielen. "Ze zijn heel goed bewaard gebleven. We konden zelfs de haartjes 
op de poten nog zien. Het leek haast of we de huid van een bestaand dier onderzoch-
ten, in plaats van een fossiel." 
 
Bron: NOS, 1 september 2015 
  

http://www.biomedcentral.com/bmcevolbiol/
https://en.wikipedia.org/wiki/Penteconter
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Nieuwe soort Hadrosaurus gevonden in Alaska 
 
In het noorden van de Amerikaanse staat Alaska hebben paleontologen een nieu-
we soort Hadrosaurus ontdekt. Een Hadrosaurus is een plantenetende dinosaurus 
met een eendensnavelachtige bek die leefde in grote kuddes. De nieuwe fossiellen 
zijn gevonden op de oever van de Colville River in het Liscomb bone bed, dat on-
geveer 69 miljoen jaar geleden is gevormd. 
 

 
Artistieke interpretatie van de Hadrosaurus, verwant aan de nu gevonden dinosaurus. 
Afbeelding: AFP 
 
Warm klimaat 
Er heerste een circa 70 miljoen jaar geleden een wat milder klimaat in het poolgebied 
dan tegenwoordig het geval is. In die tijd was Noord-Alaska vermoedelijk overdekt 
met bossen. De nu gevonden dinosaurus heeft er volgens de paleontologen vermoe-
delijk wel sneeuw gezien. En omdat hij in het poolgebied leefde, liep hij ook de helft 
van het jaar in het donker rond. De nieuwe dino heeft van de wetenschappers de 
naam gekregen 'Ugrunaaluk kuukpikensis', wat 'oude grazer' betekent in de taal van 
de plaatselijke oorspronkelijke bevolking, de Inupiat Inuit. 
 
Botten 
De resten van de dinosaurus werden opgegraven in de Prince Creek Formation, een 
rotsformatie in het noorden van Alaska. De eerste dinosaurusbotten in dit gebied 
werden al opgegraven 1961. In totaal zijn er ruim 6.000 botten van de nieuw ontdekte 
dinosaurus opgegraven. Pas nu kan op basis van deze botten met zekerheid worden 
gesteld dat het gaat om een unieke soort die de naam Ugrunaaluk kuukpikensis heeft 
gekregen. Volgens hoofdonderzoeker Patrick Druckenmiller is de leefomgeving van 
het dier zeer bijzonder. "Als we aan dinosaurussen denken, hebben we vaak het idee 
dat ze in een soort tropisch paradijs leefden", verklaart hij in de L.A. Times. "Deze die-
ren leefden eerder in een arctisch paradijs." 

http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-a-cold-weather-dinosaur-20150921-story.html
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Overleven 
De grootste uitdaging voor dinosaurussen was het overleven van de donkere da-
gen tussen oktober en februari. In de duisternis vonden de dieren waarschijnlijk 
maar weinig voedsel. Druckenmiller vermoedt dat de reptielen op dezelfde manier 
overwinterden als rendieren tegenwoordig. "Die eten zich vol in de zomer en overle-
ven door de bladeren van coniferen te eten in de winter. Er is geen reden om aan te 
nemen dat de dinosaurussen niet hetzelfde deden." 
 

 
Reconstructie van de ontdekte „sneeuwdino‟s‟.  Afbeelding: James Havens, UFA 
 
Eendensnavel 
Een volwassen 'oude grazer' had een lengte van ongeveer negen meter. Vermoedelijk 
liep hij voornamelijk op zijn achterpoten, maar kon hij ook op vier poten lopen. 
In zijn bek, die aan de buitenkant lijkt op een hele grote eendensnavel, had hij hon-
derden tanden om de taaie vegetatie te kunnen kauwen die op zijn menu stond. 
In het gebied waar de nieuwe soort is gevonden, liggen ongetwijfeld meer fossielen 
van nog onbekende dinosaurussen. De paleontologen van de Universiteit van Alaska 
in Fairbanks zijn bezig om ook die te onderzoeken en een naam te geven. 
 

 Liscomb bone bed, aan de Colville River 
 
Bronnen: NOS en NU.nl, september 2015. Volledig artikel: Acta Paleontologica Polonica. 

https://www.uaf.edu/
https://www.uaf.edu/
https://www.app.pan.pl/article/item/app001522015.html
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Onderzoekers ontdekken nieuwe mensachtige: Homo naledi 
 
Onderzoekers hebben in een Zuid-Afrikaanse grot beenderen ontdekt die wijzen 
op het bestaan van een tot nog toe onbekende voorouder van de moderne mens. In 
het wetenschappelijke online-tijdschrift eLife schrijven de onderzoekers dat hun 
ontdekking een heel ander licht werpt op de ideeën over de menselijke ontwikke-
ling tot nu toe. In 2013 vonden onderzoekers de gedeeltelijke skeletten van vijf-
tien individuen. Ze lagen in een „grafkamer‟, diep verstopt in de Rising Star-
grotten, circa 50 kilometer ten noordwesten van Johannesburg. 
 

 
De ontdekte botten van de 'Homo naledi.  Foto: AFP 
 
Rechtop 
De skeletten wijken af van de tot dusver bekende beenderen van verre voorouders. 
De schedel en de schouders van deze rechtop lopende mensachtige lijken op die van 
een aap. Maar de handen en de voeten zijn nauwelijks te onderscheiden van die van 
de latere mens. De onderzoekers noemen hun ontdekking de 'Homo naledi', oftewel 
de 'sterrenmens', naar de vindplaats. Ze durven nog niet te zeggen hoe oud de ge-
vonden beenderen zijn. 
 

 Schedel van de Homo naledi. 

http://elifesciences.org/
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Onderzoekers ontdekken nieuwe mensachtige: Homo naledi.   Video afspelen 
 
Ritueel 
Ze vermoeden dat de skeletten in een soort „begrafenisritueel‟ bij elkaar zijn gelegd in 
de afgelegen grafkamer. Dat betekent dat de Homo naledi in staat was rituelen uit te 
voeren. Het onderzoek naar deze vondst gaat verder. De wetenschappers vragen 
zich onder andere af hoe de Homo naledi de aardedonkere grafkamer kon bereiken. 
De primitieve voorouders van de mens worden niet in staat geacht tot het maken van 
een toorts of iets anders dat licht geeft. 
 
Bron: NOS, september 2015 
 

 
 

Tijdgenoot Lucy was ook voorouder moderne mens 
 
Amerikaanse onderzoekers zeggen dat ze een nieuwe voorouder van de moderne 
mens hebben ontdekt die gelijktijdig met Lucy in Oost-Afrika leefde. Ze hebben een 
aantal onder- en bovenkaken met tanden die in Ethiopië werden gevonden, in het 
tijdschrift Nature toegeschreven aan de nieuwe soort Australopithecus deyiremeda. 
De fossielen zijn gedateerd op circa 3,4 miljoen jaar oud, uit de tijd waarin ook de be-
roemde voorganger van de mens, Lucy (Australopithecus afarensis), in Ethiopië leefde. 
 

 Linkerhelft onderkaak van Australopithecus deyiremeda. 
 
Bron: NOS, 28 mei 2015. Meer informatie: Cleveland Museum of Natural History 

http://nos.nl/video/2056986-onderzoekers-ontdekken-nieuwe-mensachtige-homo-naledi.html
http://nos.nl/video/2056986-onderzoekers-ontdekken-nieuwe-mensachtige-homo-naledi.html
https://www.cmnh.org/nature2015
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MOZAÏEK VAN VONDSTEN UIT NORMANDIË 
 
Vondstfoto‟s behorend bij het excursieverslag op pagina‟s 2 tot en met 4. 
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Sporen van jagende dinosaurussen digitaal gereconstrueerd 
 
Korte, vertaalde versie van het artikel op pagina’s 16-17. 
 
Duitse wetenschappers hebben unieke sporen van jagende dinosaurussen gere-
construeerd met de computer. De gefossiliseerde pootafdrukken uit de Duitse 
deelstaat Niedersaksen zijn waarschijnlijk deels afkomstig van acht meter lange 
vleesetende dinosaurussen die tot de groep theropoda behoorde. Andere sporen 
zijn vermoedelijk afkomstig van de prooien waar de vleeseters op jaagden: kleine 
plantenetende reptielen van het geslacht Europasaurus holgeri. Dat melden de on-
derzoekers van de Universiteit van Bonn in het tijdschrift Paleo Electronica. 
 
Foto‟s 
De sporen werden twaalf jaar geleden al aangetroffen in een steengroeve de buurt 
van de Duitse plaats Goslar. De afdrukken waren 33 tot 47 centimeter lang en zijn 
inmiddels verdwenen, omdat de steengroeve nog in gebruik is. Onderzoekers van de 
Universiteit van Bonn zijn er echter in geslaagd om een driedimensionaal model van 
de voetafdrukken te creëren op basis van foto's die destijd zijn genomen. In eerste in-
stantie was nog niet duidelijk dat het om pootafdrukken van twee verschillende 
soorten dinosaurussen ging. Maar uit de digitale reconstructie komt dat nu duidelijk 
naar voren. 
 
Planteneters 
"Op basis van de lengte van de pootafdrukken schatten we dat de grootste dieren een 
lichaamslengte van ongeveer acht meter hadden", verklaart hoofonderzoeker Jens 
Lallensack op nieuwssite EurekAlert. "Deze vleesetende dieren lieten op sommige 
plekken diepe sporen achter." De kleinere afdrukken zijn waarschijnlijk afkomstig 
van relatief kleine plantenetende dinosaurussen die op de vlucht sloegen voor de 
theropoda. Lallensack vermoedt dat de achtervolging zich ongeveer 150 miljoen jaar 
geleden op een eiland afspeelde. In het gebied rond Goslar bevond zich toen name-
lijk een ondiepe zee. 
 
Landbrug 
De plantenetende dinosaurussen leefden waarschijnlijk al vele generaties lang op 
een eiland in deze zee, zo blijkt uit eerdere vondsten van botmateriaal in dit gebied. 
Ze waren daardoor waarschijnlijk geëvolueerd tot een dwergformaat. De vleesetende 
roofdinosaurussen staken mogelijk over via een landbrug die ontstond toen het zee-
niveau in het gebied daalde. "Die daling van de zeespiegel bezegelde uiteindelijk het 
lot van de dwergachtige eilandbewoners", aldus Lallensack. 
 
 
Bron: NU.nl, juni 2015 
 

 
  

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-06/uob-rrd062315.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-06/uob-rrd062315.php
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Van de redactie 

 
Dank aan alle auteurs en inzenders van tekst en beeld voor de bijdragen aan 
dit nummer van Mozaïek. 
 
Voor iedereen geldt wederom: voor de volgend editie graag uw bijdragen 
zenden 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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   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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