
Het Rhaetien 
Het jongste Trias uit Winterswijk 

Het Rhaetiën is de bovenste etage van het Trias; het duurde van ongeveer 208,5 tot 

201,3 miljoen jaar geleden. Delen van noord Europa vormden in deze tijd een ondiepe 

zee met brak water. Deze zee was met een nauwe doorgang verbonden met de grote 

Tethys oceaan, welke al tijdens de Muschelkalk bestond. In de ondiepe Rhaetien zee 

leefden veel vissen, haaien en mariene reptielen. Resten hiervan worden gevonden in 

zogenaamde Bone-beds, die in de Rhaetien klei afzettingen voorkomen. Ook resten van 

grotere reptielen kunnen gevonden worden.  

Op het land ontwikkelden zich in het Rhaetien de eerste dinosauriërs.  

Het Rhaetien 

Ten noordoosten van de steengroeve, maar ook ten zuiden van de groeve, komt 

het Rhaetien voor. Opvallend is dat het Rhaetien direct op de Muschelkalk ligt. 

De afzettingen uit het Midden Trias (Ladinien) en Onder Trias (Carnien en 

Norien) zijn hier niet aanwezig. Mogelijk is er in deze periode niets afgezet, of 

zijn deze lagen vlak voor het Rhaetien weg geërodeerd.  

Paleogeografische kaart van het Rhaetien. Naar: www.researchgate.net -Klompmaker 

Het Rhaetien in Winterswijk 

Bij de uitbreiding van de 3e steengroeve in noordelijke 

richting, werd in 2004 het Rhaetien aangesneden. De laag 

was herkenbaar als een dikke kleibank, bovenop de grijze 

Muschelkalk en onder de gele keileem, dat ter plekke het 

maaiveld vormt. In de zwarte klei waren enkele harde banken 

aanwezig met veel tanden van reptielen, haaien en vissen; de 

Bone-beds.  Het Rhaetien is nu niet meer toegankelijk. 

Vondsten uit het  Rhaetien van Winterswijk Tijdens het zeven van de klei kwamen 

veel zeer kleine  tanden tevoorschijn. 

Deze tanden zijn afkomstig van diverse 

haaien en vissen. (grootste tand is 4 mm) 

In enkele hardere kleilagen kwamen 

resten van kleine slangsterren 

tevoorschijn: Aplocoma agassizi.  

Dit is een veel voorkomende  soort uit 

het Rhaetien. 

Restant van een Bone-bed met tanden, coprolieten (versteende 

keutels) en een rugstekel van een haai. (breedte steen is 23 cm) 
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