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Een woord
van uw voorzitter
Beste leden,
Het veldwerkseizoen is weer geopend! De zonnestralen verwarmen ons Halfrond
en de doorgewinterde paleontologen komen al gapend en gewapend met
geologenhamer weer uit hun winterslaap. Een paar weken geleden was voor mij
de vuurdoop. Met GeoVUsie vertrok ik naar de Boulonnais streek in Noordwest
Frankrijk op de inmiddels traditionele Paleotour-excursie van de studenten
Aardwetenschappen van de VU. Lekker uitwaaien aan het strand,
kampvuuravonden en mooie gepyritiseerde ammonietjes bij Cap Blanc Nez als
trofee. Een goed begin is het halve werk!
Hoe staan we er nu voor met de Paleobiologische Kring? We zijn inmiddels een
aantal maanden onderweg met het nieuwe bestuur en sinds de laatste
Paleobiologica Electronica in oktober is er veel gebeurd. In dit voorwoord zou ik
dat graag willen toelichten in drie delen: verleden – heden – toekomst, maar dan
op z‟n Grieks (of zoiets).
Paleo
Voor een overzicht is het altijd eerst goed om even terug te gaan in de tijd. Het is
namelijk ongeveer 0,000001 Mya sinds Johan Vellekoop en ondergetekende zijn
toegetreden tot het nieuwe bestuur. Afgelopen ALV werd dit officieel
bekendgemaakt en we hebben een lading nieuwe ideëen geopperd voor de
komende tijd, waarover later meer. November 2013 was een drukke maand voor
onze Kring. Allereerst zochten we bij Cadzand onder leiding van Freddy van
Nieulande en Mark Bosselaers naar fossiele sponzen, walvisbotten, maar uiteraard
ook naar haaientanden. Het was zo‟n succesnummer dat we ons genoodzaakt zien
op herhaling te gaan dit najaar!
Op 8 november vond op de Vrije Universiteit in Amsterdam onder grote publieke
belangstelling het afscheidssymposium van Prof. Dr. Jan Smit plaats, zie het
fotoverslag verderop in deze nieuwsbrief. Twee weken later waren we als
Paleobiologische Kring goed vertegenwoordigd op de KNGMG Kringendag in
Futureland bij de Maasvlakte 2. Er werd gesproken over nauwere samenwerking
tussen de kringen en de moederorganisatie op met name het gebied van promotie
van activiteiten, een goed initiatief!
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En tenslotte was er niet te vergeten onze geologische stadswandeling van
afgelopen februari. De regen deerde ons niet en aan de zijde van onze gidsen
Timo Nijland en Wim Dubelaar verkenden we de vele fossielen en verschillende
typen natuursteen van Amsterdam. Wederom een geslaagd concept, dus volgend
jaar een andere stad aan de beurt?
Actuo
U zult misschien wel denken: wat volgt deze Paleobiologica Electronica snel op de
vorige? Inderdaad, we willen in deze onregelmatig regelmatig verschijnende
nieuwsbrief iets meer regelmaat brengen. Kortom: twee keer per jaar. De
volgende ligt waarschijnlijk rond september in uw mailbox. En u heeft het wellicht
al gezien, maar we hebben sinds heden ook een nieuwe website! Het nieuwe adres
is: http://www.paleobiologischekring.org/homepage/. Het was tijd voor een likje
verf op onze oude website en ook nieuwe ruimte voor een interactieve agenda met
inschrijfformulieren voor onze evenementen. In deze nieuwsbrief vindt u de
jaarplanning met de verschillende activiteiten, handig voor de agenda! Verder
moeten we ook op social media gebied met onze tijd mee en inmiddels zijn we ook
te vinden op facebook en linkedin. Like onze pagina en blijf op de hoogte :)!
Futureo
En nu tijd voor een blik in de toekomst. Komende vrijdag 16 mei is het al zover:
het Minisymposium „Het Paleogeen en Neogeen van Twente‟. Gastheer is Eric
Mulder en hij ontvangt ons in het vernieuwde Natura Docet in Denekamp voor een
aantal lezingen, lunch, excursie naar de lokale kleigroeve van Rossum,
museumrondleiding en borrel. Komt dat zien! Last-minute interesse? Mail ons!
De Paleobiologische Kring is opgericht in januari 2004 door het eerste bestuur
onder leiding van Jan van Dam. Onze Kring bestaat dit jaar dus tien jaar. Reden
genoeg voor een feestje en dus een jubilieumexcursie. Nadat in 2011 een eerdere
buitenlandse trip naar Schotland vanwege gebrek aan aanmeldingen niet door kon
gaan, gaan we het deze zomer van donderdag 26 t/m zondag 29 juni opnieuw
proberen. Nu is de bestemming Denemarken en de vooraanmelding sluit op
maandag 26 mei! Barnsteen zoeken op het strand van Rømø, zee-egels uit het
Danian tijdperk vinden, de KT-grens bij Stevns Klint aanraken en sightseeing in
Kopenhagen: wie wil dat nou niet?
Tot slot, vorig weekend schoof ik even aan bij de vergadering van het team van
Fossiel.net (Herman Zevenberg, Frederik Lerouge, Richard Lausberg en Johan
Vellekoop), die sinds kort ook een vernieuwe website hebben en met succes. De
Fossiel.net-community is in de afgelopen tien jaar enorm gegroeid met meer dan
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4500 leden, waaronder veel enthousiaste amateur-verzamelaars. We bespraken
een eventuele toekomstige samenwerking en zien veel mogelijkheden om
wetenschappers en verzamelaars bij elkaar te brengen. Eén van de mogelijke
evenementen die we op het oog hebben is een niet-commerciële
fossielen(ruil)beurs in het midden van het land waar de nadruk ligt op de
uitwisseling van informatie. Bij onze Zuiderburen gebeurt dit al, want daar
organiseert fossiel.net samen met Hona, de Belgische vereniging voor
fossielenliefhebbers, een succesvolle jaarlijkse ruilbeurs. Wellicht ook iets voor
Nederland? Wordt vervolgd!
Een ander positieve ontwikkeling is dat we een nieuwe penningmeester hebben
gevonden! Richard Lausberg van het fossiel.net team zal de taken van Anja
Mourik overnemen. Wij danken Anja zeer voor al haar werk de afgelopen jaren en
verwelkomen Richard tot het bestuur!
Kortom, de Paleobiologische Kring ziet de toekomst zonnig tegemoet en we hopen
u graag binnenkort op één van onze activiteiten te mogen verwelkomen!
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet en på gensyn!

Pim Kaskes (voorzitter)
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Algemene zaken
Jaarplanning
Hieronder volgt een lijst met de data van onze evenementen. Handig voor
in de agenda!


Vrijdag 16 mei 2014
Minisymposium en excursie „Het Paleogeen en Neogeen van Twente‟.
Locatie: Natura Docet, Denekamp.
Zie: http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=33



Donderdag 26 t/m zaterdag 29 juni 2014
Jubileumexcursie naar Denemarken!
Zie: http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=109



Vrijdag 8 augustus 2014
Dagje meekijken bij de opgravingen in groeve Winterswijk.
Meer info volgt t.z.t. per mail.



Vrijdag 24 oktober 2014 (voorlopige datum)
Cadzand strandexcursie 2014.
Meer info volgt t.z.t. per mail.



Eventueel in november/december 2014
Symposium (met Jaarvergadering) over bijv. Isotope Paleontology
Meer details volgen!



Vrijdag 6 maart 2015 (voorlopige datum)
Geologische stadswandeling
Locatie volgt later.



Eventueel eind maart 2015
Nederlandse fossielenbeurs in samenwerking met Fossiel.net.
Meer details volgen!
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Notulen Jaarvergadering
Plaats en tijd: Vrijdag 07 februari 2014 van 12.00 – 13.00 uur in Café Eik en
Linde, Amsterdam.
Aanwezig: Pim Kaskes (voorzitter), Gino Smeulders (secretaris), Anja Mourik
(penningmeester), Jan Smit (webmaster), Anne Schulp (algemeen bestuurslid),
Hemmo Abels (namens het KNGMG), Jack Lanting, Paul van Olm, Max Farjon en
Joep Schaeffer.
1. Opening
Pim opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Financiën
De penningmeester licht de financiën toe. Het financieel jaarverslag is als
bijlage bij deze notulen gevoegd. Het komt ter sprake of de Paleobiologische
Kring een stichting is en welke reglementen we hanteren. Moeten we een
kascommissie instellen en ons bij de Kamer van Koophandel inschrijven?
Gino zal dit uitzoeken.
4. Ledenbestand
Er was het afgelopen jaar niet veel verloop. Er zijn nu circa 95 leden. Een
aantal leden kunnen we niet meer bereiken omdat de contactgegevens
gewijzigd zijn. Jan Zal deze leden opsporen.
5. Bestuurswisseling
Het afgelopen jaar zijn 3 nieuwe bestuursleden actief geworden: Pim Kaskes
(voorzitter), Anne Schulp (algemeen bestuurslid) en Johan Vellekoop
(algemeen bestuurslid). Hun aanstelling dient nog te worden goedgekeurd
door de ALV. Anja Mourik wil aftreden als bestuurslid en haar taken
overdragen aan een nog nader te benoemen bestuurslid. De nieuwe
bestuursleden zijn aangenomen bij acclamatie.
6. Website en PR
 Inschrijven voor de Denemarken excursie kan binnenkort via de website.
 We willen een nieuwe website maken in WordPress. Een van de functies
die we willen toevoegen is een agenda. Vooralsnog blijft de oude website
nog even online tot uitgezocht is hoe we de mogelijkheden van
WordPress goed kunnen benutten.
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Nieuwe bestuursleden: zij worden gevraagd een fotootje + korte intro
te zenden aan de webmaster zodat we de nieuwe bestuursleden kunnen
toevoegen op de website.
Pim: Op de Kringendag is besproken hoe we kunnen koppelen aan de
interactieve agenda van KNGMG. Is dit inmiddels opgezet? Hemmo: er
komt nog een website naast de KNGMG website. Hierop komt zo veel
mogelijk geonieuws en een agenda. Jan Schreurs werkt aan de website.
Jan Smit zal contact opnemen met hem.
PR loopt nu goed. We zijn inmiddels ook te vinden op FaceBook,
LinkedIn en Twitter.

7. Activiteiten en PR 2013
 JOP 2013: Interessante lezingen met jonge onderzoekers. Het is goed
om vaker te organiseren. We moeten het wel vroeger aankondigen.
 Cadzand. Dit was een succes en dit willen we voortzetten. Dit jaar willen
we een vergelijkbare excursie opzetten net nieuwe sprekers.
8. Plannen 2014
- De nieuwsbrief komt voortaan 2x per jaar. De volgende verschijnt rond
april/mei.
- Stadswandeling – vaker doen op andere locaties. Het boek van Jan
Verhofstad zou opnieuw uitgegeven worden. Paul wil het graag
aankondigen via GeoReizen. Dit vinden we een goed idee. We mailen
aankondigingen naar Paul.
- Dagje Mioceen – Anne is hier mee bezig. Hij heeft een aantal lijntjes
uitgezet. Het is nog niet concreet. Het is de bedoeling dit voor de zomer
te plannen, waarschijnlijk begin mei. De gedachten gaan er naar uit dit
op te zetten met Eric Mulder van Natura Docet. Mogelijk gaan we een
stukje Duitsland in en waarschijnlijk komt er een lezingenserie.
- Denemarken – De reis wordt low budget zodat ook studenten mee
kunnen. We denken aan overnachtingen op campings met huisjes. Dan
zijn er eenvoudige goedkope overnachtingsopties maar is wat meer luxe
ook mogelijk. We doen de reis met kleine busjes. Een touringcar is
goedkoper maar niet praktisch als we dicht bij goede ontsluitingen willen
komen. Informatie komt binnenkort online.
- Een bezoek aan Winterswijk is nu rond. Er wordt een excursie eraan
gekoppeld. Het zal begin augustus plaatsvinden.
- Cadzand – in september. Een exacte datum is nog onzeker i.v.m.
beoogde sprekers.
- Beurs met fossiel.net. Paul van Olm merkt op dat er ook een NGV
themadag is in september. Actie Johan: contact leggen met fossiel.net.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
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Financieel jaaroverzicht

(22/01/2013 - 30-1-2014)
Omschrijving

Kas

Kas

Bank

Bank

UIT

IN

UIT

IN

Saldo begin 2013
Totaal 2013

€ 253,00
€ 72,71

€ 30,00

€ 217,88

Totaal

€ 1.208,25

€ 1.461,25

€ 742,13

€ 1.942,78
UITGAVEN

Contributie

€ 20,00

Rente 2013

€ 730,00

€ 750,00

€ 9,73

€ 9,73

Kosten website 2013

€ 47,19

€ 47,19

Kosten rekening

€ 140,74

€ 140,74

€ 29,95

€ 102,66

Symposia

€ 72,71

Saldo begin 2013

€ 10,00
€ 210,29

€ 1.732,49

Saldo (*22/01/2013)

Kas

€ 212,10

Bank (totaal)

€ 1.732,49

op spaarrekening

€ 836,04

Totaal

€ 1.944,59

verschil
van +
1,81

kosten
Symposia:

JOP

€ 29,95

Cadzand

€ 65,36

INKOMSTEN

€ 10,00
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Bestuurswisseling
Recentelijk heeft onze penningmeester Anja Mourik besloten het bestuur
te verlaten, wij danken haar zeer voor haar inzet de afgelopen jaren!
Inmiddels hebben wij Richard Lausberg aangetrokken die de taken van
Anja zal overnemen. In deze rubriek stelt Richard zich voor: Wie ben je?,
Wat doe je? en Wat heb je met paleobiologie?
Wie ben je?
Mijn naam is Richard Lausberg en ik ben een paar
jaar geleden afgestudeerd als Milieukundige aan de
Saxion Hogeschool te Deventer. Op dit moment ben
ik fulltime vader voor mijn twee zoontjes en ben ik
op zoek naar een leuke baan binnen mijn vakgebied.
Wat doe je?
Om een deel van mijn tijd zinvol te besteden doe ik
ook aan vrijwilligerswerk. Zo ben ik middeleeuws
gastheer voor schoolklassen op het Middeleeuwse
erf van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
te Amersfoort. Verder doe ik nog vrijwilligerswerk
voor de stichting RAVON en loop ik een
monitoringroute
voor
ringslangen
in
het
Noorderpark te Utrecht. Het grootste deel van mijn
vrije tijd gaat verder op aan mijn bezigheden voor de website van Fossiel.net waar
ik een van de beheerders ben. Dat houdt in dat ik (samen met de andere
beheerders) inhoud voor de website creëer, teksten vertaal en de orde handhaaf
op het forum.
Wat heb je met paleobiologie?
Van kinds af aan ben ik al in de weer geweest met het verzamelen van alles dat
los en vast zat. Wat daarvan op latere leeftijd over is gebleven is het verzamelen
van fossielen in het algemeen en een zoektocht naar degelijke informatie over
mijn vondsten. Sinds de laatste vijf jaar is mijn interesse voor fossielen meer
gericht op het verzamelen van Pleistoceen materiaal en fossiele Nautilidae.
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Afgelopen activiteiten
In deze rubriek leest u verslagen van onze afgelopen activiteiten.
Met deze keer verhalen van Oeki Verhage en Ward Koehler, twee
bachelor studenten Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit
in
Amsterdam.
Verder
nog
een
fotoverslag
van
het
afscheidssymposium van Prof. Dr. Jan Smit!

Haaientanden, sponzen en walvisbotten:
bijzondere strandvondsten bij Cadzand
Op vrijdag 1 november 2013 verzamelde een groep van ongeveer 15 paleofanaten zich bij strandpaviljoen Caricole in Cadzand-Bad, Zeeland. Deze
bijeenkomst werd georganiseerd door de Paleobiologische Kring, één van de
kringen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap
(KNGMG). De excursie stond onder leiding van Jan Smit, Gino Smeulders, Anja
Mourik, Pim Kaskes en Johan Vellekoop.
Bij het strandpaviljoen werd eerst kennis gemaakt onder het genot van een lunch
met een kopje koffie. Al snel kwamen er allerlei fossielen tevoorschijn, zoals een
paar mooie exemplaren van haaientanden, schelpen en andere soorten
zeedieren. Ook werd er een informatieve hand-out uitgedeeld en in verscheidene
boekjes over de soorten fossielen rondom Cadzand gebladerd.
Daarna was het tijd voor de gastsprekers om ons kennis te laten maken met hun
vakgebied. Eerst werd er door het bestuur van de Paleobiologische Kring wat
algemene informatie over het gebied en de geologie gegeven. Hoe het kwam dat
er zo‟n grote hoeveelheid aan fossielen gevonden kan worden en waarom deze
fossielen soms miljoenen jaren van elkaar verschillen.
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De eerste gastspreker Freddy van Nieulande is lang bezig geweest met het
oplossen van een mysterie. Hij begon zijn verhaal met een mooie quote: ,,Je
moet het grote in het kleine zoeken”. In de stukken glauconitische zandsteen die
rondom Cadzand gevonden worden zitten soms rare bolletjes ter grootte van
knikkers. Na grondig onderzoek met elektronenmicroscopen kwam men tot de
conclusie dat de bolletjes sponzen waren. Het waren eigenlijk de overblijfselen
van het sediment dat zich in de stroomopeningen van de spons verzamelde. De
spons zelf was opgelost en liet alleen vertakte spiculae achter tussen de zuiltjes
van sediment. Freddy liet een paar exemplaren rondgaan en in de hand-out
stonden mooie foto‟s van de spiculae gezien door de elektronenmicroscoop. Over
de oorsprong van het gesteente is minder bekend. Het kan zijn dan de brokken
uit zandsteenformaties komen in het binnenland van België. Het onderzoek is
nog in volle gang. Zeker na een vondst deze dag, hier straks meer over.

Mark Bosselaers was de tweede en laatste gastspreker. Wat meteen opviel waren
de grote hoeveelheden zakjes en doosjes met fossielen die op de tafel lagen.
Mark is al jaren bezig met het zoeken en vinden van fossielen rondom Cadzand.
Hij heeft veel gevonden, waaronder veel zeldzame fossielen. Het blijft echter niet
alleen bij schelpen en haaientanden, want ook botten van walvissen en dolfijnen
zijn ruim vertegenwoordigd in de collectie van Mark Bosselaers. Hij liet een
zeepok rondgaan die alleen op een bepaald soort walvis groeide waar nog een
stukje huid in zat. Om ons een voorstelling te geven van hoe vaak men dit vindt
zei hij: ,,het kost gemiddeld twintig uur zoeken op het strand om één zo‟n
zeepok te vinden”. Na de zeepok werden er nog veel meer fossielen door
gegeven. Dit was een goed idee, want zonder voorbeelden van deze fossielen
gezien te hebben zouden de meesten van ons zo op het strand langs allemaal
mooie onbekende fossielen lopen.

p 11

PALEOBIOLOGICA ELECTRONICA 2014 (10)

Het was tijd om het strand op te gaan. We reden eerst een stukje naar het oosten
naar de Zwarte Polder, een zwin waar veel fossielen te vinden zijn. We liepen het
strand op met scheppen en haaientandenzeven. Al snel werden de eerste schelpen
en haaientanden gevonden van Eocene tot Pliocene afkomst. Via een goede
taakverdeling tussen de studenten (de één scheppen en de ander zeven) konden
meer vondsten niet uitblijven. Het duurde dan ook niet lang voor de eerste
walvisbotscherven gevonden werden. Zo nu en dan vond men gehoorbenen van
dolfijnen en ook een enkele roggentand was niet uit te sluiten.
Dé vondst van de dag was echter van Tijmen Opsomer, bachelor student
Aardwetenschappen aan de VU. Freddy was erg blij met deze vondst, het was
namelijk een spons waarvan de binnenkant open was. Dit was nog niet eerder
gevonden! Dit fossiel is voor onderzoek meegenomen en Tijmen krijgt hem terug
zodra ze klaar zijn met het onderzoeken hiervan.

Al met al was het een zeer geslaagde dag. We hebben veel geleerd en mooie
fossielen gevonden. Hopelijk tot de volgende excursie van de PB Kring!
Oeki Verhage, BSc student Aardwetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
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Afscheidssymposium Prof. Dr. Jan Smit
Op vrijdag 8 november 2013 heeft Jan Smit, hoogleraar Stratigrafie
en Paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afscheid genomen met een
symposium over de catastrofale meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden, op de
grens van het Krijt en Tertiair.
Alle sprekers deze dag werkten ooit samen met Smit. Van recent – Anne Schulp
en de opgraving voor Naturalis van een Tyrannosaurus rex in Montana, VS; wat
langer geleden – Dick Kroon en Henk Brinkhuis en de IODPdiepzeeboorprojecten; tot Philippe Claeys, Alessandro Montanari en Walter
Alvarez – Smits oudste „partner in crime‟ – de
collega‟s waarmee hij tientallen jaren heeft
samengewerkt in het toen (we spreken 1980)
absurd geachte idee dat de inslag van een
meteorite ergens op Aarde verantwoordelijk was
geweest voor het uitsterven van onder andere de
dinosauriërs. Maar de eer om het symposium te
openen was voor Tom de Booy, bijna 90 jaren
oud, en inspirerend docent aan de Universiteit van
Amsterdam toen Smit begon met zijn studie.
Het was een inspirerend symposium met uiteenlopende thema‟s die
terugkwamen in de wetenschappelijke carrière van Smit. Onder een staande
ovatie en onder grote publieke belangstelling nam Jan Smit afscheid van het
wetenschappelijke toneel. Op de borrel na afloop ontving Smit uit handen van
studenten van de VU een boek met veldwerkverhalen en foto‟s. Deze verhalen
zijn voor een deel te lezen op: http://veldwerkverhalen.nl/.
Voor wie er niet bij kon zijn, of voor iedereen die nogmaals wil nagenieten van
de
beelden
van
deze
bijzondere
dag:
op
http://avmedia.vu.nl/VUMedia/Catalog/Full/9f2a3fc1bea94a91ae345b68dc5865d621 zijn
alle
lezingen
opgenomen!
Meer
informatie
staat
ook
op
http://www.symposiumjansmit.nl/.
Toch zit Smit zeker nog niet stil! Voor wie interesse heeft in baanbrekend
paleobiologisch leesvoer: onze bestuursleden Johan Vellekoop en Jan Smit
hebben deze week een zeer interessant artikel gepubliceerd in het vakblad
PNAS: zie http://www.pnas.org/content/early/2014/05/08/1319253111 en
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3654156/2014/05/13
/Nederlanders-reconstrueren-de-dag-dat-de-dino-s-uitstierven.dhtml
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Geniet hier nog even na van een fotocompilatie van 8 november 2013.
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Geologische stadswandeling door Amsterdam
Op vrijdag 7 februari 2014 was na de jaarvergadering van de Paleobiologische
Kring een geologische stadswandeling door Amsterdam georganiseerd . Er waren
twee enthousiaste gidsen geregeld (Wim Dubelaar en Timo Nijland) die ieder
ongeveer de helft van de groep voor een boeiende rondleiding meenamen.
Ondanks het regenachtige weer zijn beide groepen met goede moed vertrokken
vanaf Café Eik & Linde. Zelf ben ik meegegaan met Wim Dubelaar.

Vanaf het café zijn we via de Plantage Middenlaan langs Artis gelopen. De met
„petit granit‟ kalksteen betegelde ingang van het congrescentrum was de eerste
stop op de route. Voor deze ingang staan namelijk twee fiere uit oöliet gehouwen
leeuwen. Iets verderop zijn aan de overkant de beelden van de oude
voorgevel van het Sint Jacobshuis nog zichtbaar, nu op de ingang van het
nieuwe verzorgingstehuis, het enige wat is overgebleven van het monumentale
pand. De volgende stop was het prachtige aquarium van Artis. Verschillende
soorten sedimentair gesteente zijn in het gebouw verwerkt waaronder micarijke
rode zandstenen van het Buntsandstein.
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Door de Muiderpoort zijn we naar het Tropenmuseum gelopen, dat van binnen is
versierd en betegeld met talloze marmers. Verder zijn we ook nog even binnen in
het oude geologische instituut geweest en stopten we als laatste bij het
Wertheimmonument. Vooral in de achterkant van het monument zijn prachtige
exemplaren
van
het
crinoïden-genus Apiocrinus zichtbaar.
Als
student
Aardwetenschappen ben ik gewend om anders te kijken naar het landschap maar
nu loop ik ook met andere ogen door de stad, zoekend naar mooie lithologieën.
Al met al was het een gezellige en geslaagde wandeling! Op naar de volgende!
Ward Koehler
BSc student Aardwetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Ward gewapend met een loupe
turend naar de Apocrinus in het
Wertheim-monument
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Komende activiteiten
Vrijdag 16 mei: minisymposium en
‘Het Paleogeen en Neogeen van Twente

excursie

Op vrijdag 16 mei 2014 organiseert de Paleobiologische Kring een
Minisymposium in Natura Docet Wonderryck Twente (Oldenzaalsestraat
39, Denekamp) met lezingen, een museumrondleiding en een excursie
naar kleigroeve Rossum. De kosten voor deze dag bedragen 12,50 euro
voor leden en 18,50 euro voor niet-leden (inclusief entree van het
museum, luxe lunch en borrel). U kunt zich tot en met donderdag 15 mei
18.00 uur opgeven via onze website:
http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?cat=2.
Aan het einde van het Krijt verliep de kustlijn van West-Europa ongeveer langs
de huidige Twents-Duitse grens. Door overheersend regressieve bewegingen
heeft de zee zich langzaam maar zeker in noordwestelijke richting
teruggetrokken. Tijdens het Plioceen, ongeveer 4 miljoen jaar geleden, verdween
de zee “definitief” uit Twente. In de gehele regio bevinden zich in de ondergrond
Oligocene mariene sedimenten. Deze zijn afgezet in het laatste gedeelte van het
Paleogeen-tijdperk, tussen 23 en 34 miljoen jaar geleden. Van het
daaropvolgende Neogeen zijn, vooral in het westelijke deel van Twente, Miocene
afzettingen bekend. Deze zijn tussen de 5 en 23 miljoen jaar oud.
Helaas zijn inmiddels eigenlijk alle historische groeves, waar klei en fosforiet
gewonnen werd, gesloten. Tijdens onze excursie op 16 mei bezoeken wij de oude
“kleifabriek” bij Rossum. Hier werd de Oligocene klei uit de nabijgelegen groeve
verwerkt en vermalen tot poeder ten behoeve van de medicijnindustrie (pillen
draaien). Het oude pand wordt nu bewoond door de keramist Niek Schoorl en
bevindt zich in prachtige omgeving, die associaties met Frankrijk oproept.
Hoewel de eigenlijke groeve dus niet meer toegankelijk is (staat onder water),
bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van de fabriek enkele – inmiddels
begroeide – hopen “ongebruikte” klei. Hierin mogen wij de schop zetten en naar
hartenlust gaan graven. In principe kunnen er interessante vondsten worden
gedaan in met name de fosforietknollen, waaronder dentaliums, bivalven,
visschubben en roggen- en haaientanden. Komt dat zien!
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Natura Docet Wonderryck Twente in Denekamp
www.wonderryck.nl
Het oorspronkelijke natuurhistorisch museum Natura Docet werd in 1911 gesticht
door Meester Bernink (1878-1954, schoolmeester, natuurliefhebber en eerste
museumdirecteur).
Hij werd daarbij niet alleen gesteund door regionale
ondernemers, maar ook door biologen met een nationale bekendheid, zoals Eli
Heimans en Hugo de Vries. In 2012 / 2013 onderging het museum een complete
metamorfose.
Het is nu onder de nieuwe naam Natura Docet Wonderryck Twente een plek van
betovering geworden. Een belevingsmuseum en landschapscentrum waar de
bijzondere collectie van Bernink naadloos overgaat in informatie over het
landschap. Het laat de bezoeker zich verwonderen door met een andere blik naar
de natuur te kijken. De bezoeker wordt verleid om mee te gaan in de unieke
beleving van het Noordoostelijk deel van het Twense landschap.
Tot de geologisch-paleontologische collectie behoren o.a. kristallijne zwerfstenen,
zoals de Kogeldioriet van Eext (Dr.) en zwerfsteenfossielen, waaronder de
Eocene “Schildpad van Losser”: Puppigerus, prachtexemplaren van de spons
Aulocopium en een afdruk van een cidaride zee-egel met bijbehorende stekels in
vuursteen. Ook bijzonder is een aanzienlijk schedelfragment van de Holenleeuw
Panthera leo spelaea.

Dagprogramma vrijdag 16 mei:
10:30
11:00
11:30
12:15
12:45
13:45
14:00
15:45
16:00
17:00
18:00

Ontvangst met koffie in Natura Docet
Welkom door de Paleobiologische Kring en lezing door Eric Mulder
over historische groeves in de regio
Lezing door Maarten van den Bosch over de algemene ondergrond
van Twente en in het bijzonder over de Oligocene Rupel klei
Lezing door Martin Cadée over de recente paleontologische vondsten
(mollusken, haaientanden etc.) bij Miste
Lunch bij Brasserie
Vertrek richting Kleigroeve Rossum
Uitleg en fossielen zoeken in Kleigroeve Rossum
Terug naar Natura Docet
Rondleiding museum door Eric Mulder
Borrel in de Brasserie
Einde
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Donderdag 26 t/m zondag 29 juni: Denemarken!

De Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen bestaat inmiddels tien jaar
en organiseert deze zomer een 4-daagse excursie naar Denemarken!

Wij zullen tijdens deze jubileumexcursie van
kust tot kust rijden terwijl wij aandacht
besteden aan de moderne geografie en
kwartair geologie van Denemarken en met
name ook aan de paleontologie van de
wereldberoemde Deense afzettingen uit het
Boven
Krijt
en
onder
Paleogeen,
waaronder het eponymische Danien. Deze
excursie zal plaatsvinden van donderdag 26
juni t/m zondag 29 Juni.
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De globale route kunt u hier vinden (https://goo.gl/maps/qc7Bi en de figuur
hiernaast) en het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Donderdag 26 juni
-

In de ochtend (08.00) vertrek van een centrale
plek in Nederland (details volgen).
Lunch bij de Brunsberg in het natuurgebied
Lüneburger Heide, ten zuiden van Buchholz,
Duitsland
Aankomst op het Deense Waddeneiland Rømø.
Hier zullen wij overnachten op een camping. Na
de maaltijd zullen we een avondwandeling langs
het Noordzeestrand maken en eventueel zoeken
naar aangespoeld barnsteen en zwerfsteen.
Vrijdag 27 juni

-

-

Vertrek van Rømø. Deze dag zullen wij dwars
door Denemarken rijden, van de Noordzee naar
Oostzee.
Lunch bij groeve Karlstrup, ten zuiden van
Kopenhagen. Deze oude groeve is inmiddels een
natuurgebied en biedt zodoende zowel de
mogelijkheid om rond te wandelen als om
fossielen te zoeken in de kalkstenen uit het
Danien.
In de middag aankomst in Kopenhagen. Deze
middag kunnen wij cultuur snuiven in deze
mooie stad met historisch centrum en eventueel een bezoek brengen aan het
Natuurhistorisch Museum. „s Avonds overnachten in een hostel in de
binnenstad.
Zaterdag 28 juni

-

-

Vertrek uit Kopenhagen richting de reusachtige groeve Fakse om op zoek te
gaan naar koralen en zee-egels uit het Danian.
‟s Middags zullen we naar de wereldberoemde Stevns Klint Krijt-Paleogeen
grens sectie gaan. Hier zullen wij getrakteerd worden op een lezing van Jan
Smit over de Krijt-Paleogeen grens en over de lokale geologie. Hierna zal er
de mogelijkheid zijn om fossielen te zoeken en te lunchen
Na de lunch vertrekken wij richting Møns Klint, met ~140 meter de hoogste
kalkkliffen van Denemarken. Hier zullen wij langs de kliffen van Boven Krijt
ouderdom wandelen en fossielen zoeken.
In de avond zullen wij overnachten bij camping Keldby Møn.
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Zondag 29 juni
-

Aanvaarding van de terugweg
Boottocht Rodbyhavn - Pottgarden
Aankomst terug in Nederland ~18:00

Vooraanmelding:
Schrijf u in vóór maandag 26 mei a.s. middels het formulier op onze website:
www.paleobiologischekring.org/homepage.
Vermeld daarbij o.a. uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, (instituuts-) adres
en of u in het bezit bent van een rijbewijs. Wij zullen een aantal weken voor
vertrek vragen om definitieve bevestiging van de aanmelding. De excursie gaat
door bij aanmelding van minimaal 15 deelnemers. Ook niet-leden zijn van harte
welkom om deel te nemen. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 30, bij
te veel aanmeldingen hebben leden voorrang boven niet-leden.
Vervoer
We zullen busjes voor waarschijnlijk 9 personen gaan huren. Het is ook mogelijk
om met eigen vervoer te komen, dit dient u dan aan te geven op het formulier
en ook hoeveel mensen er met u eventueel kunnen meerijden.
Kosten:
Bij beide campings heeft u de keuze tussen een luxe overnachtingsmogelijkheid
(huisje) en een goedkopere overnachtingsmogelijkheid (eigen tent). In het hostel
in Kopenhagen is er een mogelijkheid tussen een privé slaapkamer (voor 1 of 2
personen) of een slaapzaal van max. 8 personen. Daarnaast heeft u de keuze om
met eigen vervoer te komen of met gehuurde busjes. Er zullen dus 4 tarieven
gehanteerd worden, deze worden geraamd op:
Goedkope tarief met huurbusjes (incl. benzine):
Luxe tarief met huurbusjes (incl. benzine):
Goedkope tarief met eigen vervoer (excl. benzine):
Luxe tarief met eigen vervoer (excl. benzine):

225 euro
290 euro
85 euro
150 euro

Deze kosten zijn inclusief 3 overnachtingen en maaltijden op Rømø en op Møn, in
Kopenhagen zal de avondmaaltijd voor eigen kosten zijn.
Voor

meer

vragen

kunt

u

een

mail

sturen

naar

pbkring@gmail.com.

Dit wordt een mooie excursie met voor ieder wat wils, dus wacht niet
met opgeven!
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Vrijdag 8 augustus: Bezoek groeve Winterswijk
Net als afgelopen zomer zal ook tijdens de bouwvak van
2014 de groeve van Winterswijk twee weken lang het
domein zijn van Nederlandse en Duitse paleontologen. De
Paleobiologische Kring wil graag op vrijdag 8 augustus
een dagje in de zomervakantie over de schouders
meekijken van deze harde werkers. Dit willen we ook
graag combineren met een aantal paleontologische
lezingen ter plekke.
Meer info over de inhoud en opgeven voor deze dag volgt
binnenkort per mail en op onze website!

Andere ideeën voor komende PB Kring activiteiten
Cadzand excursie 2014

Na het succes van vorig jaar willen we graag ook dit najaar weer fossielen
zoeken op het strand van Cadzand! Voorlopige datum is nu vrijdag 24 oktober.
Meer informatie over de definitieve datum en de gastsprekers volgt in de
volgende nieuwsbrief!

Symposium Isotope Paleontology

In het najaar willen we wellicht een symposium organiseren in
combinatie met een jaarvergadering. Het thema hiervoor zou kunnen
zijn „Isotope Paleontology‟, waarbij wetenschappers chemische
analyses uitvoeren op fossiel bot, schelp en tandmateriaal om meer
te weten te komen over de vroegere biologie van bijvoorbeeld
dinosauriërs. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Wetenschappelijke fossielenbeurs

Samen met de collega‟s van fossiel.net hebben we de ambitie uitgesproken om in
het voorjaar van 2015 een fossielenbeurs te organiseren waarbij niet commercie
centraal staat maar informatie-uitwisseling. In België bestaat al een vergelijkbaar
recept,
georganiseerd
door
fossiel.net
en
Hona,
zie
http://www.hona.be/?page_id=1307. Wordt vervolgd!

Lid worden?
Lidmaatschap: €10 per jaar
Om aan te melden klik: http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?page_id=102
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