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DE WERKGROEP
De werkgroep beijvert zich voor het onder de aandacht brengen van de
geologie in brede zin, met speciale aandacht voor die van Zeeland. Middelen
om dit doel te bereiken zijn o.a. het verzorgen van een lezingenprogramma,
het houden van determinatiedagen en het organiseren van excursies. Verder
wordt het contact met/tussen de leden versterkt door het uitgeven van het
verenigingsblad 'Voluta'. Voor inlichtingen dient men zich te wenden tot de
secretaris van de werkgroep

HET GENOOTSCHAP
De werkgroep is onderdeel van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen. Dit Genootschap werd opgericht n 1.769 en stelt zich ten
doel wetenschap te beoefenen en kennis te verbreiden, in het bijzonder
m.b.t. de provincie Zeeland. Er zqn diverse werkgroepen actief in verschil-
lende vakgebieden. Voor inlichtingen dient men zich te wenden tot het
secretariaat van het Genootschap, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg;
Tel. 0118-654347.

COLOF'ON
Voluta is een uitgave van Werkgroep Geologie - Koninklijk Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen.
Dit nummer werd gemaakt door: Peter Moerdijk, Freddie van Nieulande,
Harry Raad, Riaan Rijken, Ko de Vos, Bert Wetsteyn.
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REDACTIONEEL Harry Raad

@
voluta nummer 1 van de 5e jaargang, het 8e nummer, heeft weer van alles
te bieden. Het behandelt een vacature, foraminiferen, twee strandexcursies
en vele korte berichten over/naar aanleiding van drukwerk (De pers).
Die vacature ontstaat door de wens van de secretaris om zijn iaak over te
dragen aan eeo ander. Riaan Rijken heefl dat werk al langer dan de gebrui-
kelijke twee termijnen van drie jaar gedaan. Het vraagt, daÍ zieje aan hem,
veel enthousiasme en betrokkenheid. Er is veel eer te behalen aan die rol,
het levert veel contacten op, en je zit als een spin in het geologische web.
verder wordt je omringd door vriendelijke en tolerante medebestuurders
van kaliber. Dus doen!
Strandexcursies zijn heerlijke bijeenkomsten, dat blijkt maar weer uit de
verslaglegging. De mensen komen met de gekste dingen aarzetter., zelfs een
brok tropisch koraal mocht niet ontbreken. van oliver wil ik overigens nog
wel eens een stuk over vuursteen, trotjes en tandjes in de voluta zien, wani
zijn volle dozen met waardevolle kleinoden verdienen meer aandacht.
Aan de foraminiferen op ons strand wordl voor het eerst eens aandacht
besteed. Prachtige voorwerpjes, maar o zo moeilijk om ze met zekerheid op
naam te brengen. we bieden een voorlopige lijst. wellicht komen we er nog
eens op terug.
De voorgenomen containerterminal op de Kaloot komt slechts in 'De pers'
even aan de orde. we maken ons als werkgroep echter grote zorgen over
deze ontwikkeling en zoeken nog naar een gepaste actie in de richting van
de provinciale politiek.
via de bibliothecaris Hans Nieuwenhuize worden nog boeken over schelpen
van het Eoceen van Parijs aangeboden, het gaat om het werk van Deshayes.
Hans is telefonisch te bereiken op:0118-470773.
De redactie kreeg nog een verzoek van Alice Krull uit oostburg. Alice heeft
een sÍeÍk groeiende zandverzameling, mede doordal velen haar zandmon-
sters uit alle hoeken van de wereld aanbieden. Zij is daar dankbaar voor en
erg blij mee, maaÍ door tijdgebrek ziet ze geen kans de nieuwe monsters
naar tevredenheid te verrverken. omdat het nu echt te veel is, vraagt ze de
gulle gevers voorlopig even met hun aanbiedingen te stoppen.
Als laatste: leÍ even op de bestuurswijzigingen op de achterbinnenkaft; de
penningmeester zit nu in Zierikzee!
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PROGRAMMA Riaan Rijken

HET PROGRAMMA VOOR DE 1" HELtrT VAN 1999

vrijdag 19 februari: informatie- en determinatieayond over oud-pleistocene,
schelpen van de westkust van Noord-Beveland. Ruimte vooi het bekij-
ken van meegenomen'ondsten van deze, maar ook andere rokaties.

vrijdag 19 maart: Lnzng door christiaan Hoedemakers (Morrsel); 'De fos-
siele haaienfauna van Aquitaine en een geologische indeling van het
gebied'.

vrijdag 23 aprtT: r*zng door Ad van der spek (Rijswijk); 'De geologische
opbouw van de rvV'esterscheldemonding.

zaterdag 24 aprtl: Excursie Axelse vlakte (onder voorbehoud); vergravingen
als gevolg van havenwerken, holoceen materiaal met mogelijk ver-
spoelde schelpen, botten, etc. uit oudere lagen.

vrijdag 28 mei: Lezing door Peter vos (Amsterdam); 'De ontstaansgeschie-
denis van het Zeeuwse landschap'.

De lezingen worden gehouden in huis 's-Hertogenbosch, vlasmarkt 49151 te
Middelburg, aaïryang 20.00 uur.

Bel voor nadere informatie her secrerariaat wg. Geologie 011g-6364gg

i

l



WF,RKGROEP GEOLOGIE KZGW

BESTUUR Riaan Rijken

VAN HET SECRETARIAAT

Aan lrct begin van 1999 heeft de secretaris heï een en ander van besïuurlijke en

persoonlijkc aard te melden. De berichtgevtng in de krant het afgelopen jaor

maalíte at duidelijk dat de onttvikkelingen bii heí Zeeuwsch Genootschap zeer

ingrijpend zijn geweest. De mededeling over de werkgroep is gelukkig minder

Anaar van ktral<ter, mqar uiterst belangrijk

Somber nieuws
In februari 1998 kwam het bericht dat de heer baron Sweerts de Landas,

voorzilter van het (ienootschap, ongeneeslijk ziek was. In juni was er eeo

bestuurscrisis hij het Geltootschap, en ill december overleed hoofdcon-

servator de heer Kluiver.
De genoemde bestuurscrisis resuheerde op 6 juli tot de instelling van een

cofilmissic valt goetle diensten, die clc prol)lemcn binnen het Geno<ltschap

terdege onderzocht en inmiddels met een aantal bindende adviezen is

gekomen.
Éé, uu, die adviezen luidt dat Huize 's-Hertogenbosch door de gelijknamige

*ichting verkocht moet worden. [Iet Genootschap is huurder van dit pand,

rlus voor onze werkgroep kan dat betekenen dat we op den duur naar een

ander onderkomen moeten zoeken. Er is nog geen duidelijkheid, maar wij

z-ullen daarover berichten als dat met betrekking tot de werkgroeps-

activiteiten nodig is.

Gevolgen
De financiële positie Yan geuoemde stichting is dermaÍe onzeker' dat een

faillissement tot de mogelikheden behooÍ. Daarom heeft het trestuur van

rle werkgroep Geologie in november besloten de bibliotheek voorlopig elders

onder té brengen; ingepakt in' dozen bij Harry Raad thuis. Er ziin daarom

tijdelijk geen boeken te leen. We hopen dat het van korte duur is'

»e bàstuurscrisis had tot gevolg dat ik als werkgroepsvertegeilvoordiger in

het genootschapsbestuur vele urenlange vergaderingen heb moeten bijwonen,

*uuitri; her er niet altijd even leuk aan toe ging. Voeg daarbij nog de brand

in ons huis op 15 juni, dan zal menigeen begrijpen dat ik zo langzamerhard

het gevoel trèU dat het nu wel mooi is geweest. Dat geldt zeker ook voor

mijn werk als secretaris. Dit jaar wordt rnijn laatste jaar in die functie. In

januari 2000 stop ik er na 9 jaar mee. Iemand anders zal he,t. moeten
overnemen, wie?

Vacature
uit het voorgaande blijkt dus dat er een praats voor een nieuw bestuurslid
vrijkomt. voor bestuursleden van de werkgroepen bij het Zeeuwsch'
Genootschap geldt de voorwaarde dat ze lid zijn vàn het genoorschap. Dat
kost circa /100,- per jaar, maar een bestuurlid heeft wel wijstelling van de
werkgroepscontribut ie.

9T d" (twijfelende) liefhebber voor een bestuursfuncrie over de drempel 1e
helpen kan hijlzij eerst een tijdje als aspirant-bestuurslid meedraaien. Dat
klinkt toch aantrekkelijk! Het bestuur prob"ert die leden dus zoveel mogelijk
tegemoet te komen. vernieuwing in het bestuur is altijd verfrisiend,
democratisch en gezond. wat is er boeiender dan groepswerk in een
werkgroep, meld je dus nu als aspirant lid!

GRUIS Harry Raad & Ko de Vos

PUKJES VAN NEELTJE JANS (2_}-EQBAMINIEEBEN

lu heeft enige Íiid geduurd voordat dit tweede aftikel kon verschijnen. veel
deskundigen op het gebied van forarniniferen zijn er nieÍ in de werÈgroep. Bij
ltet onderzoek naar fossielen in de zeeu**se diejwaterboringen bleek Ko de vos
over de nodige entaring te beschikken, r,andaar iu dit vewolg.

Gruismonster
In voluta 1/1 is het gruismonster uitvoerig beschreven. Kort samengevat gaat
het om een monster va, het Noordzee-itrand, dat vermoedelijk natuurlijk
aangespoeld materiaal bevat en materiaal van zandsuppleties (Neeltje JaÀ,
walcheren en/of schouwen). De schelpen in hót *onri", ,íin van
verschillende ouderdom, zo konden soorten uit het plioceen/oud plisioceen,
Eemien, Boreaal en recente soorten herkencl worden.

Determineren van foraminiferen
Het detennineren van foraminiferen door amateurs is een kwestie van een
boekje pakken en plaatjes kijken. of het dan altijd goed gaar is echter de
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vraag.
In een themanummer van GEA (1981) wordt uilerst terughoudend gedaan
over de te bereiken resultaten. Je moet toch op zijn minst eeu scanning
electronenmicroscoop hebben om 'op zeker te spelen' met je determinaties.
Het advies van Anne Fortuin aan de amateur is: geniet van de mooie
vormen, neem gerroegen met de geslachtsnaam, en heb verder niet te veel
pretenties.
Bovenstaand betoog is een beetje teleurstellend als je een troek met mooie
platen in handen hebt, waarmee je je eigen vondsten 'precies' op naam kunt
krijgen. Het boek van Gabel (1971) over recente soorten in de Noordzee is
daar een mooi voorbeeld van. In zijn inleiding schrijft hij bemoedigend:
"...veeleer zal deze beschrijving de onderzoeker met weinig ervaring en de
leek een overzicht geven en een hulp zijrt bij het vaststellen van de soort".
Wij schroomden dan ook niet de foraminiferen op soort te brengen en een
voorlopige lijst te presenteren.

Analyse
Bd het vinden van een lading foraminiferen kan je je afuragen waar het spul
allemaal vandaan komt. Is het recent of fossiel, komen ze uit diep of ondiep
water, warm of koud, etcetera. Onze beperkte literatuur bood weinig
aanknopingspunten.
Gabel geeft aan dat de zuidelijke Noordzee weinig sooÍten kent vanwege de
grote orrust op de zeebodem door de beweging van het zeewater. Soorten
als Ammonia beccarii en Quinquctoculina seminula kunrren daar echter goed
tegen eil vorrneil daar het hoofdbestanddeel van de foraminiferen. Vlak
langs de kust komen daarvoor in de plaats Crihrononion incertum en Nonion
depressulum. Zo komen verspreid over de Noordzee steeds verschuivingen in
dominantie voor.
In Spiker (1973) is wat meer toelichting gegeven, maar dat bracht ons ook
niel meer dan wat algemeenheden. Deze auteur gaat bij zijn behandeling
meestal niet verder dan het niveau van het geslacht. Specifieke informatie
over soorten is er nauwelijks. Enkele relevante zaken nemen we hier over,
rekening houdeld met het feit dar van vijf van de negentien geslachten
helemaal geen intbrmatie beschikbaar is, en dat die bij de andere geslachten
erg fragmenlarisch is:
- de geslachten zijn kosmopoliet;
- de geslachten komen recent voor, hun oorsprong varieerÍ van

Paleozoicum (Rh ab dammina) tot Mioceen (Ammo nia);

I
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ITORAMINIFT:REN VAN NF]1t. uI; JANS
7 - Cribronottion excavoturtt
2 - Anunonia beccarii
3 - Quinqueloculin« seminulrtnt
4 - Rhabdammina sp.
5 - Elphidium crispum
6 - Floilus cf. asterimns
7 - Lenticulina rotulaÍa
8 - Spiroloculina subimpressa
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- slechts een geslacht wordt karakteristiek voor diepwatermilieus
genoemd (Rhab dammina) ;

- vrjf geslachten \ilorden specifiek als koudwaterfauna aangegeven
(Rhabdemmina, Quinqueloc ulina, Lage na, Elphidium, Cib ic ide s):

- drie geslachten worden specifiek als brakwaterfauna aangegeven
(Quinqueloc ulina, Elphidium, Ammo nia).

Met deze feiten kuunen we leven, het roept niet meteen de reactie "dat kan
niet!" op. We kunnen ons wel afuragen of de gevonden soorten de huidige
toestand vertegenvoordigen of een toestand uit het verre verleden.

SloÍbeschouwing
Het was aardig om de aandacht eens te concentreren op foraminiferen. De
skeleljes zijn allerfraaist en ogenschijnlijk gemakkelijk op naam te breugen
met een overzichtswerk (Gabel, L977). We zijn uitgegaan van recente
vormen, maar realiseren ons daÍ er mogelijk ook fossiele soorten tussen
ziÍten. De geraadpleegde literaÍuur bood niet veel extra gegevens over de
soorten, waardoor belangwekkendc uitspraken over de aard van de
foraminiferen in het gruismonster achterwege blijven.

Literatuut:
Gabel, 8., 1971. Die Foraminiferen der Nordsee. Helgolànder wiss. Meeresunters.22, 1,-65.

GEA, 1981. Foraminiferen. Stichting Geologische Aktiviteiten. GEA 1413, september 1981

(themanummer).
Raad, Harry, 1995. Pukjes van Neeltje Jans (1). Voluta 1/1, oktober 1995.

Spiker, E.Th.N., 1.973. Foraminiferen - fossiel en recent. Wetensch. meded. nr. 99, november
1973. KNI.IV - Hoogwoud.

CADZAND Peter Moerdijk

BIJZONDERE VONDSTT]N TIJDENS DE EXCURSIE NAAR
CADZAND IN 1995

Ongeschreven wetten dicteren het maken van verslagen van orae activiteiten. IIer
is alweer een tijd geleden, maar h.ier is dan toch het verslag van een bijna
vetgeteÍx excursie en een daaraqn gekoppelde determinatiemiÀdag. De
hformatiewaarde is er echter niet minder om. Aan de excursie namen deel:
Oliver Biessels, Gerard Geuze, Mevr. Geuze, Bram Goeïheer, Tiny Koolen, Alice
Krull-Kalkman, Peter Moerdijlg Hans Nieuwenhuize, Harry Raad, Riaan Rijkcn,
Tanny Rijl<se-Kesíeloo met dochter en Heindochter, Bert wetsteyn en Niels
Wetsteyn.

Inleiding
Het strand van Cadzand, vooral het deel rond de Zwingeul, is door zijn
fossielenrijkdom voor onze werkgroep eeil aantrekkelijke vindplaats.
cadzand is natuudijk vooral bekend om de (eocene) haaientanden,.maar
voor de minder sensatiebeluste lieÍhebber valt nog heel wat meer bijzonders
te ontdekken. Dat heeft Freddie van Nieulande in zijn 'Cadzand-nummer,,
uitgegeven ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Werkgroep
Geologie, in 1986 al aangetoond. vooral fossiel materiaal uit eocene,
pleistocene en meer recente afzettingen kan nog onverwachte dingen
bevatten. Na de suppleties van het badstrand is de rijkdom alleen nog maar
vergroot. Ook plioceen materiaal is nu algemeen, vooral bij Cadzand-Bad.

N odos aia lamnulife ra (Boomgart)
Oolina globosa (Montagu)
(). apiopleura (I-oeblich & Tappan
O. silcata (Walker & Jacob)
La.ge rut e longara (Ehrenberg)

Nagekomen determinaties:
Spiroplectammirn saginala (Defrance)
O ol i na c os taïa (lililliamson)
Polymorphina miristiformis (Itr/illiamson)

Ammonia beccaii (Linné) (fig. 2)
Paromalina cororatí] (Parker & Jones)
Cibicides loba*lus (Walker & Jones))
C. refulgens (Montfoort)

B[ilage: Foraminiferen van Neeltje
voorlopige lijst.

Rhabdammina sp. (fig.4)
Quinqueloculina seminulum (Lrnné) (fig. 3)

Jans-Noordzeestrand (24-12-1991)

Gutti liru aus triac a (d'Orbigny)

\ rul i na ftts ifo rmrs (Roemer)
Globulina rotunlata ((Bornemann)
Ftoilus cf. asterizarxs (Fichtel & Moll) (fig. 0)
Noniorulla actensa (Br oÍzen)
Cribononbn qrcavatun (Terquem) (fig. 1)
C. ircertum (Williamson)
Elp hidium le ss o ni i (d' O rbigny)
E. crispum (Unné) (fig.5)

0.
0.

cf. vulgais (d'Orbigny)
cf. intricata (ferquem)

Spiroloculiru subimpressa {Parr) (fig. 8)
Miliol i rrcll a sub ro fimda (Montagu)

furyo oblonga (d'Orbigny)
P. depressa(d'Orbigny)
Lenticulina rotulata (l amarck) (fig. 7)

I
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Omstandigheden
De excursie van de werkgroep naar cadzand vond plaats op 14 oktober
1995. Het $r'as een prachtige dag: zonnig, aangenaam wafln en met eerr
zwak, heloftevol oostenwindje. De zee had zich ver teruggetrokken en was
nog slechrc in de verte hoorbaar. Een grote strandvlakte lo(n)kte.
Er was dan ook met reden een goede belangstelling voor de excursie.
Andere strandgasten waren et zo laat in het jaar niet meer in storende
aantallen.
Door het weer, het gunstige getï en de ruimte die we hadden was de dag
eigenlijk al bij voorbaat geslaagd. Maar voor de fossielenjagers pur sang is
een dag eigenlijk pas echt geslaagd als er weer een paar mooie items aan de
collectie kunnen worden toegevoegd. of de dag ook voor hen geslaagd was,
bleek op de speciaal hiertoe georganiseerde delerminatiebijeenkornst.

Determinatierniddag
De bijeenkomsl vond plaats op 20 aprtl 1996. we zouden ons daarbij vooral
concentreren op het eocene materiaal, ook op de fossielen die in de
zandstenen te vinden zijl.'T,wtnwachters' noemt de heer de Zeeuw van het
fossielenmuseum in zaamslag deze stenen, een naam om aan te houden.
Freddie van Nieulande gaf ter inleiding een exposé «rver de geografische en
stratigrafische herkomst van het eoceíre materiaal van cadzand. Hij had
daartoe ook fossielen meegenomen uit ontsluitingen van het paniselien eu
uit de Zanden van Aalter. Br kwam een verklaring voor de trolletjes,&ussen-
tjes, die in de zandstenen bij de Zwinmonding regelmatigzijn te vinden. Ik
ga hier de hypotheseil van Freddie niet reproduceren, want ik denk dat
Freddie dat verhaal zelf eens in de Voluta wil plaatsen.

Yondsten
Nu wat de vondsten betreft. Meerdere soorten konden weer aail de lange
lijst van deze plaats worden toegevoegd. Zo'rr schelp die we tevergeefs in «le
fossielenatlas zullen zoeken .is bijvoorbeeld Nemocardium, waarschijnlijk
Nemocardium brabaníicum (Glibert, 1933), in een door (wie anders) Riaan
Rijken gevonden zwinwachter aangetroffen. Riaan vond ook nog een
versteend topfragment van een claviliÍ\rcs, mogelijk clavilithes parisiensis
Mayer, 1877. zelf ontdekte ik in een tweetal zwinwachters exemplaren c.q.
afdrukken yan een Athleta, waarschijnlijk Athleta elevata J. de C. Sowerby,
1840, en in een schelpenbank een fragment van corbula gallica (Lamarck,
1806). In vele z"vinwachters zijn vaak de meer algemeen als losse schelpjes

VOI-UTA 5l1 februari 1999

aanspoelende eocene soorten te vinden, zoals Hatutator solandei, Sigmesalia
chaussvensis (cossmann, 1888) (dat is de Mesalia turbinoides uit de
'Fossielenatlas') en Cubibstrea muhicostata (Deshayes, 1832). Een stuk
zandsteen, waarin deze fossiele schelpen goed herkenbaar zijn, is altijd een
leuke vondst. Bert wetsteyn had ondermeer een heel aardige zwinwachter
gevonden die vol zat meÍ Megacardita plcmitosta.

Fig 1: Omalaxis brusseliensis
1 tekeningen: Peter Moerdijk;

Fig 2: Megacardita planicosta

Harry Raad pakte uit met een gave klep var orÍhocardiunt subpontlosum,

9i: t ï uit de vloedlijn raapte. FIarry was echrer vooral in het gruis gedoken.
Uit het gruis en uit de vloedlijn kwamen ook weer de meer algemene dingen
tevoorschijn, zoals de hiervoor genoemde eocene soorten, aangevuld *.id"
tijdgenoten: omalaris bnnseliensís Glibert, 1985, venericardia sulcata en
venerbardia carinata. Ilen zeldz.aamheid, die tussen Bert zijn vondsten lag,
was de kennelijk rec€nte klep van Lucinoma borealis. Harry meldt in zij;
lijstje de mosseltjes crenella decussata en een niet nader te determineren
Musculus-soort.
van Hans Nieuwenhuize zag ik een mooi stuk recent tropisch koraal! Hoe
dat bij het Zwin terecht komt?

Slotopmerking
Hoe het ook zij, zo'n uitstapje smaakt naar meer.

11
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Literatuur:
Nieulande. F.A.D. van, 1986. Cadzand-nummerÀVerkgroep Geologie 19ó6-198ó. Rapporten

Wer§roep Geologie-KZGW Middelburg.
'Fossielenatlas': De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten. Eerste serie.

Door: C.O. van Regteren Altena, A. Bloklander & L.P. Pouderoyen. Tweede druk.
Nederlandse Malacologische Vereniging, 1 965

HEISTINTEUWVL|ET Bert WeÍsteyn

STRANDI]XCURSIE NAAR IIEIST EN NIEUWVLIET 23 MEI 1998

Naar de oYerkant
Het was een bewolkte, maar droge dag. Ondanks het minder fraaie weer was
de opkomst bij de excursie naar de stranden van Heist en Nieuwvliet
aanzienlijk. De groep treslond uit: Oliver Biessels, Tiny Koolen, Hubert
Korstanje, Alice Krull-Kalkman, Dayid l-ouws, Erwin Meerman, Hans
Nieuwenhuize, Harry Raad, Riaan Rijken, Tanny Rijkse-Kesteloo, dhr. en
mevr. Roelofsen, Els Simons, Hans van den Tol en Bert Wetsteyn.
Voor een beknopte beschrijving van de bezochte stranden wil ik verwijzen
naar 'Schelpenstrand'van Morelis & Raad (1994).

IIet blauwgriize strand van Heist
We gingen aan het westelijke einde van de boulevard van Heist, nabij de
oostpier var de haven van Zeebrugge, heÍ strand op. De strandvlakte in deze
hoek wordt door onze zuiderburen minder toegankelijk gemaakt, opdat er
een nieuw natuurgebied kan ontsaaan: de Baai van Heist. Het strand was
rijkelijk voorzier van schelpen, en ook gruisban§es waren op diverse
plaatsen aanwezig.
Van de recente mollusken werden vooral Littorina littorea - Gewone alikruik,
Epitonium clathn$ - Gewone wenteltrap, Petricola photadifurmrs - Ameri-
kaanse boormossel en Spisula subÍruncaia - Halfgeknotte strandschelp
gevonden.
Opvallend was de aanwezigheid van veel blauwgrijs mollusken-materiaal in
de hoek naast bovengenoemde pier, maar ook langs het strand zelf. Als
kenmerkende blauwgrijze vertegenwoordigers onder de horens kunnen
genoemd worden: Nassaiw reticulaÍw - Gevlochten fuikhoren, Nassaitu
Wgmaeus - Kleine fuikhoren en ook de forma elongata van deze soort (zie
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voor details Moerdijk eÍ al., 1,992), Ocenebra einacea - Stekelhoren, Nucella
lapilhw lapillw - Purperslak en Binium reïiculatum - Muizekeutel; onder de
tweekleppigen zijn daÍ: Paphin aurea senescens - Grijze tapijtschelp (Fig. 1),
Spisula solida - Stevige strandschelp, Pan-icardium eigu.um - Scheve
hartschelp (mijn favoriet, me1 een prachtige kiel), Cerastoderma edule -

Kokkel en Corbictila cf. lluminalis - Fossiele korfmossel. Een niet alledaagse
vondst was AcanÍhocardia paucicosÍata - ï'ere hartschelp (Fig. 2). Een deel
van dit blauwgrijze materiaal is zeker van pleistocene oorsprong.
AcanÍhocardia paucicostata - Tere hartschelp is (fossiel) alleen bekend uit
het Jong-Plehtoceen (Eemien) (Janssen & van der Slik, 1978). Soorten als
Bittium retirulatum - Muizekeutel en Paphia aurea senescens - Gr$ze
tapijtschelp worden beschouwd als gidsfossielen van de (pleistocene)
Eemlagen (Spaink, 1958). Ook Corbicula cf. fluminalis - Fossiele korfmossel
is fossiel alleen uit het Pleistoceen bekend (Janssen et al., 1984).

Van de pliocene Scaphella lamberÍi werden enkele blauwgrijze fragmenten
(top en columella) gevonden.

)
)

Fig. L: Paphia aurea senescens

Grijze tapijtschelp (L 39 mm)
F ig. 2: Acanrhocardin paucicostaÍa

Tere Hartschelp (L 22 mm)
(foto's: Bert Wetsteyn)

Er werd weinig eoceen materiaal gevonden, waÍ Turitella solandei ert een

enkele gerolde MegacardiÍa planicosta - de "Zwinkokkel". Harry vond nog
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een fossiele Marmerschelp; wellicht de eocene G$,cymeris pseudopulvinaïa,
zoals aangegeven in Moerdijk et al. (1992).
De her en der aanwezige gruisbankjes bevatten vooral stukjes veen, tamelijk
veel horentjes Epitonium clathrus - Gewone wenteltrap en kleine twee-
kleppigen als Abra alba - Witte dunschaal. Ook een aantal accessorische
schelpstukken van Bamea candidq - Witte boormossel werden in dit gruis
gevonden. Op zeker moment kwam Riaan opgewonden aanrennen met de
mededeling dat er verderop een interessante en grote gruisbank was. Snel
konden we daar nog wat fraaie horens voor oítze yeÍzameling redden,
voordat de opkomende vloed de gruisbank in bezit nam.

De afzettingen voor de Belgische kust zijn vat pleistocene en eocere
oorsprong (Backeljau, 1986). De gedane vondsÍen passen in dit beeld,
alhoewel de eocene vertegenwoordigers veel minder werden gevonden dan
verwacht.
Op het strand van Heist zijn in de jaren 1977, 1979, 1986 en 1993-1994
zandsuppleties uitgevoerd. Het gebruikte zand was afkomstig uit de
toegangsgeul naar de haven van Zeebrugge en uit he1 Scheur van Wielingen
(IIAECON, 1998). Veel van het blauwgrijz,e materiaal op het strand zal
vermoedelijk van deze suppleties afl<omstig zijn, maar zal ook deels op
natuurlijke wijze op het slrand aangespoeld zijn.

lntermezzo Nieuwvliet
Bert Kennis verwelkomde ons met koffie en cake in het 'Infocentrum
Plaatselijke Geologie-Archeologie-Heemkunde West-Zeeuws-Vlaanderen'.
Hij hield een boeiend verhaal over een aanÍal onderzoeken waar de
'rvly'erkgroep Amateur - Archeologen' bij betrokken was/is en ook over de
werkwijze van deze groep. Bert, vanaf hier nogmaals onze dank voor de
vriendelijke ontvangst eil het leerzame en plezierige inLetmezzo in
Nieuwvliet.

Het zwaÉe knollenstrand van Nieurwliet (Zwafie Polder)
Dit strand stond op het programma met als belangrijk doel om er naar
haaientanden te zoeken, maar getuige de vele menser op het sÍrand waren
er meer op dit idee gekomen. Er werden dan ook niet echt veel
haaientanden gevonden.
Op het strand was nog wel wat schuim van Phaeocystis
algensoort, die altijd eind aprillmei massaal in ons kustwater
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soort komt voor in kolonievorm, waarbij duizenden cellen in een bolvormige
gelei zitten. Na afsterven wordt de gelei opgeklopt tot schuim, wat bij
aanlandige wind op het strand terechtkomt.
De meeste tweekleppigen, zoals de massaal voorkomende Spbula subtruncata
- Halfgeknotte strandschelp en Macoma bahhica - Nonnetje, zijn roodbruin
gekleurd en wellicht van holocene oorsprong. Ook van de pleistocene
Corbicula cf. Jluminalis - Fossiele korfmossel werden enkele exemplaren
gevonden" De voor mij aardige vondsten waren een (blauwgrijs) fragment
yàfi Eastonia rugosa, een (vermoedelijk) pleistocene soort (Janssen et al.,
1984) en een (fosforiet) steenkern van een oligocene Pitar (rrysti?) (mond.
meded. Freddie van Nieulande).
Hubert, Tanny en ? vonden elk een bulla (een onderdeel van het
gehoororgaan) van een dolfijn; ze z4n nu opgenomen in de collectie van
Hans van den Tol.
Een intrigerend verschijnsel op het strand van Nieuwvliet is de grote
hoeveelheid fosforietknollen. De zlvarte stenen zijn vaak zeer grillig van
vorm. Ze zijn tijdens het Tertiair op de zeebodem ontstaan door het
neerslaan van het aanwezige fclsfaat op harde kernen, bijvoorbeeld
haaietanden of steentjes (Laban, 1988). Ze kunnen dus aardige fossielen
bevatten. Zoals de naam aangeeft bevatten ze fosfor, dat hier in de vorm
van apatiet aanwezig is. Daarnaast is er o.a. glauconiet in de knollen te
vinden. Fosforiet concreties en glauconiet-rijke afzettingen komen vaak
gezamenlijk voor (Balson,1987). De fosfogene periodes tijdens het Tertiair
waren periodes met een hoge organische produktie van vrijar,,emmende of
znpevende (= pelagische) planten en dieren. f)e vorming van fosforietknollen
vond vooral plaats in het wat wannere water tijdens de transgressies in het
Oligoceen en het Mioceen (Balson, 1987). Aan het einde van het Mioceen
trok de zee zich terug (regressie) en werden de miocene afzettingen
geèrodeerd, alleen het zlvaardere materiaal bleef achter. Dit restmateriaal
wordt ook wel Post-Mioceen basisgrind genoemd. De fosforietknollen (en
haaientanden) op het strand van Nieuwvliet behoorden tot dit basisgrind. De
knollen, tanden en fossielen alhier zijn voornamelijk afkomstig van
strandsuppleties, en zijn dus op een onnatuurlijke wijze aangevoerd.

En weer terug
Op de boot tussen Breskens en Vlissingen wordl de excursiedag nog eens
besproken. Leuke vondsten -Hans haalt op verzoek zijn bulla's nog eens
tevoorschijn- en tevredenheid alom. Vooral het strand van Heist is ons goed

,l
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bevallen en verdient zeker nag eens een bezoek.
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HEIST Harrv Raad

OPMERKELIJKE SOORTËN EXCURSIE HEIST 23 MEI 1998

In dit stukje ga ik het voorgaande verslag van Bert Wetsteyn niet nog eens
overnieuw doen. We yonden het echter beiclen aardig om andere bijzondere
vondsten van het strand van Heist in een lijst toe te voegen aan het verslag.
Ik heb voor de lijst mijn waarnemingen in meegenomen gruis venverkt. Ter
aanvullirg van de lijst kreeg ik van van Alice Krull, Els Simons en Hans van
den Tol nog mateÍiaal Íoegeschoven, waarvoor dank. HeÍ maÍeriaal van
Hans was gemergd materiaal'van Heist en Nieuwvliet, zadaÍ ik dat helaas
niet voor deze lijst kon gebruiken. Dat was jarnmer, \ryant et zàter. een
recente Emaryinula conica - Roze napslak en een fossiele Mytilaster lineatus
als bijzonderheden bij. We komen met het andere materiaal op 110 soorten,
waarÏnee dit strand toch tot de zeer interessante schelpenstranden is te
rekenen. De onderstaande lijst bevestigt dat nog eens nadrukkelijk.
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De gebruikte afkortingen in de lijst zijn: ad(ult), def(ect), doubl(et), fos(siel),
fr(agment), juv(eniel), verw(eerd).

Gibbula magus - Geknobbelde tolhoren 1 juv def fos
Alvania semistiata - Gestreepte traliedrijfhoren 1 juv fos
Manzania crassa - Gewone navelgroefhoren 1 ad verw
Rissoa inronspicua - Dwerg-drijfhoren 3 ad verdfos
Skzneopsis plarnfuis - Gewone zeeposthoren 4 def fos
Circuhu stiafi4s - Platte cirkelhoren 1 juv fos
Caecum glabrum - Stompe buishoren 4 fr verw
Mesalia turbirnides - (een Penhoren) 1 ad def fos
Ceithiopsis rubercularis - Bruine sponshoren 2 fr fos
Ceithiopsis runa - Y:7eine sponshoren 1 juv 1 def fos
Trophon tlunriltus - Stompe ribhoren 1 juv fos
Chrysallida spiralis - Kleine lraliehoren 5 juv def fos
Odostomia plicara - Slanke tandhoren 4 juv 1 ad fos
Twbonilla rufa - GesÍreepte priemhoren 2 fr fos
Turbonilla lactea - Melkwitte priemhoren 5 fr fos
Rettrsa truncahila - Geknotte oubliehoren 1 juv def fos
Auiculinella erosa \6/iL muizenoortje 1 fr verw
Nucula cf. nucleus - Ovale parelmoerneut I juv doubl met opperhuid
Petalocardia pectinifera - ? 1 juv 2 fr fos
cf. Notolimea clandesina - ? 2 ad? fos
Kollia suborbicularr - Gewone holteschelp 1 juv verw
Pan icardium scabrum - Geschubde hartschelp 4 juv def fos
Callista laevigata - (een Venusschelp) 1 juv fos
GasÍrochaerut duhia - SÍeenboorder 1 juv def fos
Corbuia gibba - Gewone korfschelp 1 juv doubl vers

DE PERS

PLIOCEEN KALLO

Harry Raad

Bijdrage: Freddie van Nieulande

Na vele jaren van voorbereidend werk is het dan zo veÍ, voor de verzame-
laars van pliocene schelpen is er eindelijk een boek waarmee je de horens
kunt determineren: 'De pliocene gastÍopodenfauna van Kallo', door: R.
Marquet.
De bekende standaardwerken zijn intussen verouderd, waardoor dit boek in
een behoefte voorziet. Er worden 193 soorten behandeld. De zwart-wít foto's

I

/I



wIBKeBaE!§EQIp§tE xz§w

van de soorten zijn goed, dat geldt vooral ook voor de kleinere soorten. [Iet
gaat dan om afbeeldingen van de protoconch (larvale top) en andere details,
die eeu goed hulpmiddel zijn bij de determinatie. Er zijn nogal wat nieuwe
soorten beschreven. Een aantal varr onze werkgroepsleden, maar ook
melrsen van andere verenigingen, hebben met hun inbreng van een aantal
uiterst zeldzame sooÍten een aandeel gehad in de 'completering' van deze
omvangrijke fauna. Een aantal soorten is naar hen vernoemd, zo herkennen
we n Alvanin simonsi, cerithiopsis kcukelaai, Asthen,otoma ratinckxi,
Lwiranops gigasei en Raphitoma anÍonjanseni de namen van G.F. simons,
H.P.J. Keukelaar (beide Wg. Geol.), A. Ratinckx, p. Gigase (beide B.V.p)
en A.C. Janse (W.T.K.G.).
Het boek is een mooie uitgave in A4 formaat, met 264 pagna,s glanspapier
en gebonden in een gekartonneerde omslag. De tekst is soms wat kort, maar
duidelijk. f)e Nederlandstalige uitgave zal velen van ons zeker aanspreken.
De informatie over geologische, stratigrafische en lithologische
omstandigheden van deze vindplaats geven een duidelijke indruk over
herkomst en verspreiding van de soorten in diverse afzettingen van het
Plioceen.
Kortom, een verzorgde uitgave, die de verzamelaat als standaardwerk kan
gebruiken om zijn determinatieproblemen te kunnen oplossen en zijn kenuis
te verbreden.

Het boek is bij de Belgische Vereniging voor paleonrologie (BVp)
verkrijgbaar voor circa / 85,- (niet leden) of / 65,- (leden).
werkgroepsleden die interesse hebben om dit boek tegen een gereduceerd
tarief aan te schaffen, kunnen contact opnemen met ons bestuurslid peter
Moerdijk (zolang de voorraad strekt).

De pliocene gastropodenfauna van Kallo (OosrVlaanderen, België). R. Marquet. Publicatie van
de Belgische Vereniging voor Paleontologie v.z.w. - AnÍwerpen (no. l7). ISBN 90-7114-5-12-3;
ISSN 0772-ó163.

SUPPLETIE

In de Provinciale zeeuwse courant van L2-l-1999 meldt Marcel Modde in
zijn artíkel 'RijkswatersÍaaÍ ziet toch mogelijkheid voor zandsuppletie'
strandophogingen op schouwen. IIet strand bij westenschouwen,

18

19

VOLUIA 5/1 februari 1999

duinovergang Rotonde, zal in het voorjaar worden opgespoÍen. Dit gebeurt
vier jaar eerder op aandrang van de recreatiesector. De suppletie wordt
uitgevoerd samen met de ophoging van het strand bij Renesse. Daar gaat
het om 535.000 m3 zand.

Naar aanleiding van dit artikel heb ik nog wat aanvullende informatie bij
Rijkswaterstaat opgevraagd. Ylva Peddemors gaf me informaÍie over de
suppleties tn Zeeland n 1999 en de voorgenomen suppleties in 2000. De
gegeveils worden hier per suppletie in de volgorde: suppletie; winplaats;
strandvak; uitvoering; en kubieke meter gepresenteerd.

1999:
Noordkust Schouwen; Middelbank; 0,950 - 6,11; half mrt. - 1 juli; 535.000
Burgh Westlandpolder; Middelbank; 16,2 - 17,2; half mrr. - l julf 100.000

2000:
N.-Beveland Onrustpolder; Roompot; 1.,9 - 3,3; mrt. - nov.?; 475.000
Walcheren Oranjezon; Roompot; 8,9 - 10.750; mrt. - nov.?; 300.000
Domburg; Steenbanken;' 12.550 - 18,765; mrr. - nov.?; 835.000
Veersegatdam; Roompol; suppl. buitentalud; mrt. - nov.?; 100.000

CARDITIDAE - RECTIFICATIE Bijdrage: Peter Moerdijk

In Voluta 31L (1997) meldde ik in mijn stukje 'Kleine Carditidae', dar de
discussie omtrent de systematische relatie tussen C,vclocardia orbicularis en
Cyclocardin chamaeformr,s wel zal uitdraaien op een onderscheid op het
uiveau van twee ondersoorlen.
Dat er sprake is van ondersoorten werd echter al n 1993 gesteld door de
heer R. Marquet in zijn treschrijving van de schelpenfauna var de Zanden
van Kruisschans in Contributions to Quarternary and Tertiary Geology.
Sedert de datum van publicatie van dit artikel spreken we dus reeds - op
Sezag Yafr Marquet - van Cyclocardia orbicularis nrbicularis et Cyclocardia
orbicularis chamaeformis.

Literatuur:
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l,ate Pliocene) in the Antwerp area (Belgium). Contr. Terr. euarern. Geol., 30(3-4): 83-103.
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ZOETWATERSCHELPEN

In november 1998 is het boek 'De Nederlandse zoetwatermollusken; recente
en fossiele weekdieren uit zoet en brak water' uitgekomen. Onder de auteurs
vinden we onder andere E. Gittenberger, A.W. Janssen en T. Meijer als
bekende deskundigen van schelpen enlof fossielen. G.A. Peeters heeft voor
prachtige tekeningen gezorgd.
De gangbare onderwerpen voor een schelpengids passeren de rel,u: bouw,
systematiek, oecologie, geologie, verzamelen en determinatie. Nieuw, maar
zeer eigentijds is het hoofdstuk bescherming en beheer. Daarmee volgen dit
soort boeken allemaal het gedachtengoed van het Natuurbeleidsplan (1990),
waarin onder andere het soortenbeleid is venryoord. Na deze onderwerpen
worden de soorten uitvoerig en gedegen behandeld.
Onze blik zalzich met narne richten op de Zeeuwse aspecten van recente en
fossiele zoeÍlbral<watermollusken. Wat kunnen \ /e met deze uitgave?
Het boek neemt alleen soorten uit het Kwartair mee. De 24 glacialen zijt de
weekdieren niet in de koude kleren gaan ziÍÍen, zoals blijkt uit de
afgenomen soortensamenstelling. Vooral de kieuwslakken werden het
slachtoffer van de koudeperiodes. De behandelde fossiele soorten zijn veelal
afkomstig uit ontsluitingen en boringen, een enkele maal is er een verwijzing
naar strandmateriaal. Zo worden Bataafse stroommossel - llnio crassus
nanus el Korfmossel - Corbicula sp. van het Noordzeestrand genoemd.
We kunnen de zoet,/brakwatersoorten uit ons Weslerschelde-gruis en uit de
binneudijkse wateren nu nog beter op naam krijgen. Alleen de groep van de
Erwtenmossels - Pisiàium. blijft een probleem, omdat dat nu eenmaal
specialistenwerk is.

De verspreidingskaartjes in het boek hebben alleen betrekking op verse,
autochtone exemplaren, en geveÍl dus geen beeld van de strandvondsten.
Met dit boek zou de werkgroep (ieologie de studie van de
zoetwatenïrollusken eens goed kunnen oppakken. Wellicht een idee voor een
determinatiebij eenkomst ?

De Nederlandse zoetwatermollusken. iNederlandse fauna 2). E. Gittenberger & A.w. Janssen
(red.). Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis[(NNV Uitgeverij/European Invertebrare
Survey - Nederland, kiden, 1998. ISSN 138ó-3762 (serie Nederlandse Fauna) - ISBN 90-5011-
118-1.
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KORFSCHELP

In Het Zeepaard van juli 1998 (irg. 58, nr. 4) heb ik bericht over her
aanspoelen van verse Korfschelp op het strand. In het artikel'De Korfschelp
(Corbula gibba) vers op het straud' meldde ik vondsten van schiermonnikoo$
en Breskens. Voor ons als fossielenverzamelaars zijr. dat opmerkelijke
vondsten.
Ik kreeg twee reacties op het artikel die ik de werkgroep niet wil onthouden
omdat het om Zeeuwse vondsten gaat. Frank Boers (Batrberich) belde me 30
juli 1998 over een vondst van tientallen verse doubletten bij Zoutelande in
1997. Ílans Gerrits (Middelburg) bclde mc 8 deccnrher 1998 over vondsten
bij Domburg in december 1996 en juni1997, beide keren eeu adult doublet.
I)e laatste keer was tijdcns een excursie onder leiding van onze
werkgroepsleden Peter Moc,rdijk en Freddie van Nieulande.
f)aarmee is het verhaal nog niet afgclopen; in het brakke binnenwater is de
Korfschelp ook al gesignaleord. F'rancis Kerkhof meldde waarnemingen in
De Strandvlo van juni 1998 (jrg. 18, nr. 2) in het artikel 'f)e korfschelp
Corbula gibba (Olivi, 1792) nicuw voor dc llelgischc fauna'. I)c auteur zag
de Korfschelp levend in de haven van Zeebrugge. Verder kwam onze
voorzitter Bert wetstyn tijdens de determinatieavond van 20 november 1998
met een monster van enkele tientallen doubletten uit het Veerse Meer, op
15 oktober 1998 'opgevist'met een bodemhapper.
Als laatste moet ik nog de vondst van een juveniel doublet op het strand van
Heist onder de aandacht brengen. zie daarvocu de lijst bijzondere vondsten
te Heist op 23 mei 1998 in dit nummer van Voluta.
Mijn Zeepaard-artikel besloot ik met de gedachte aan eeo m<lgelijke opmars
van de Korfschelp. Gaat het daar nu werkelijk op lijken?

MOSASAURUS Bijdrage: Bert Wetsteyn

Het zal je maar gebeuren: een nagenoeg compleet skelet yan een
Mosasauriër, Mosasaunu hoffinanni, vinden. Dat overkwam Ruud Dortangs
op 8 augustus 1998 in de ENCI-gÍoeve in de sint pieterstrerg te Maastricht.
In de pers werd in december dat jaar uitgebreid aandacht geschonken aan
deze vondst. Ruud Dortangs: "Ik liep langs een mergelwand en zag iets
bolvormigs uitsteken. Dat bleek de eersle wervel te zijn, en daar zat er nog
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één achter, en nog één et nog één. We hebben geluk gehad - hier kun je als

Nederlands paleontoloog alleen maar van dÍomen". Totnutoe zijn een aantal
rugwervels, het schouderblad, een zwemflipper, enkele ribben, enkele
staartwervels, de kaken en een 15 centimeter grote tand gevonden. En er is
hoop op meer. John Jagt: "Als we ook nog de kop vinden is het helemaal
een unieke vondst voor Nederland". Het is echter uitgesloten dat een
compleet skelet gevonden zal worden; het staat al vast dat er een belangrijk
deel van de staart ontbreekt.

Eén van de belangrijkste Mosasaurus-vondsten, een complete schedel, werd
n 1770 door blokbrekers in één van de galerijen van de Sint Pietersberg
gedaan. Direct na de vondst werd de chirurgijn Hoffman, in zijn tijd de
belangrijkste fossielenverzamelaar van Maastricht, erbij geÍoepen. ln 1'794

werd het fossiel door Franse soldaten als oorlogsbuit meegenomen en

sindsdien verblijft het in het Muséum National d'Histoire Naturelle in Parijs.
Na zijn dood werd Hoffman geëerd met het naar hem vernoemen van deze
indrukwekkende fossiele soorÍ: Mosasaurus hoffinanni..

Wanneer en hoe leefden deze Mosasauriërs of Maashagedissen? Jagt schat

dat de rester van de gevonden Mosasauriër zo'n 65 Íot 7A miljoen jaar oud
zijn. Mosasauriërs waren reusachtige, in de tropische Krijtzee levende
hagedisachtiger, verwant aan de nu nog levende vararen. Op basis van de
lengle van het schouderblad concludeert Jagt dat het dier tussen de vijftien
en zeventien meter lang moet zijn geweest. De schedel van Mosasaurus
hoffrnanni alleen al kon twee meter lang worden. Met deze afmetingen is het
één van de grootsÍe dieren die ooit in ons land geleefd hebben.
Mosasauriërs hadden een langgerekt lichaam, dat geleidelijk in een lange,
krachtig gespierde staaÍt overging. De staart rvas veelal aan de onder- en
bovenkant nog voorzien van eerr vinzoom. Hun ledematen waren vinvormig
en werden gebruikt om bij te sturen of af te remmer. Bij heÍ aryemmen werd
het lichaam vooral voortgestuwd door krachtige horizontale bewegingen van
lichaam en staart (zie Fig.l). Net als de meeste reptielen hadden de

Mosasauriërs een continue tandwisseling. IIeÍ is daarom, dat in mergel-
groeven een vondst van een dergelijke tand niet uitgesloten is. Het
Maastrichtse reptiel verslond onder meer haaien, inktvissen en kleinere
soortgenoten. Bij het opsporen van hun prooi speelde het gezichÍsvermogen
een grote rol.
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Literatuun

'l-oevallig of niet, in de zomer van L998
verscheen een uitgave yan het Natuur-
historisch Museum, met drie artikelen
gewijd aan Mosasauriërs: een overzicht van
de vondsten vaa zeven soorten Mosasauriërs
uit de regio's Luik en Limburg; de datering
van het type-exemplaar van Mosasaunu
lnffmanni; en de beschrijving van bijtsporen
van een aasetende haai op een staartwervel
van een Mosasauriër.

De graafwerkzaamheden zijn voor deze
winter stilgelegd. De vindplaats is nu
afgedekt met plastic en een laag zand zodat
er niets kan stukvriezen. In het voorjaar zal
de opgraving hervat worden. De overblijf-
selen zullen in de toekomst in het
Natuurhistorisch Museum in Maastricht
tentoongesteld worden. De laatste infor-
matie over de opgraving is te vinden op de
web-site (http//www.nhmmaastricht.nl) van
het Natuurhistorisch Museum.

Meijer, A.W.lr.. 1990. Mosasauriërs. Natuurhistorisch Museum - Maastricht.
Themanurnnrcr ovcr Maashagedissen. Natuurhistorisch Maandblad B4(2), 1995.
Maashagedisscn. L:rat-Krctaceische Mosasauriërs uit [-uik en Limburg (drie artikelen door

verschillctrtlo autcurs). Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Reeks XLI. afl. 1.

199ti: l-56.

MUSEUM

In de Provirtcialc Zccuwse CouranÍ van 23 december 1998 bericht Lukas
Fransen, h hct artikcrl 'l:crn blik in het verre verleden', over de tentoon-
stelling 'Sporcn in dc iistijd' in het Zeeuws Biologisch Museum te
Oostkapellc. I)c tcntrxrrtstclling toont dieren, zoals de Mammoet,
Sabeltandtijgcr cn dc Wolharige neushoorn. Het gaat om dieren die tijdens
het Pleistocecn in Zccland lcefden. Eeu diaserie laaÍ zien hoe de fossiele
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resten door vissers uit de Noordzee, Westerschelde en Oosterschelde worden
opgevist. De tentoonstellingsmedewerkster M. Wedts de ZwarÍ legt uit dat
de botten vrrj op de bodem yan de Noordzee liggen: "Dat komt omdat de
bodem van de Noordzee eigenlijk nog steeds de pleistocene opperevlakte is,
er ligt geen nieuwe laag overheen".
De expositie is tot halvenvege 1999 tezien, voor inlichtingen kan men 01 18-

582620 bellen.

KALOOT

In de Provinciale Zeeuwse Courant var' 29 december 1998 bericht Ben
Jansen, in het artikel 'Geen containers op fossielenstrand', over de
bedreiging van het strand yan de Kaloot door mogelijk nieuwe havenwerken:
een containerkade. Hij gaaÍ in op het verzet van natuurhistorische
verenigingen Íegen deze ideeën, en laat daarbij ons werkgroepslid F.A.D.
van Nieulande ruim aan het woord. Freddie heeft zich als conservator van
de fossielencollectie (KZGW) al tot de provincie gewend. Daarbij heeft hij
het natuurwetenschappelijk belang van de vindplaats helder uiteen gezet.
Ook voor de krant somt hij de waarden rog eens op: de vele fossielen uit
Oligocren t/m Pleistoceen, de waardevolle vondsten van Cornelis Brakman
op de Kaloot in de periode 1927-1945, de publicaties over de fossielen,
etcetera. Hij heeft de Nederlandse Geologische Vereniging benaderd om te
bereiken dat het gebied een aardkundig waardevolle status krijgt. Dat hij
niet tegen economische ontwikkelingen is toont hij door het voorstellen van
een alternatieve containerlokatie in de buitenhaven van Vlissingen, na het
wegvallen van de veerdienst Vlissingen-Breskens. I{ij motiveert dat mct: "De
infrastructuur is daar al perfect aanwezig".

DOMBURG OUD-PLEISTOCEEN - RECTIFICATIE

Door een misverstand is er in het artikel van Peter Moerdijk over oud-
pleistocene fweekleppigen in Voluta 412 een foutje geslopen. Het
schaalbalkje van figuur 2: Asturre crenata deugt niet, de afmetingen van de
sche$jds zijn ancz H 2,A L 2,5 (cm).
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Beste V/erkgroepleden,

Als bestuur hebben we vorige week weer een vergadering belegd, waarin we menen voor

het tweede halfiaar van 1999 een gevarieerd programma te hebben samengesteld, bestaande

uit excursies, lezingen en bijeenkomsten in verband met een nieuwe fossielenatlas. Een

nieuwe Voluta is ook weer bijna gereed waarin Harry Raad de laatste wetenswaardigheden

aan de orde stelt.

Om een aantal van die activiteiten uit te kunnen voeren moeten we wat geld investeren in
postzegels, drukwerk, enzovoorts. Reden waarom we uw contributie 'a f 15,: per jaar hard

nodig hebben.

Tot op heden hebben we het lidgeld van 1999helías nog niet ontvangen. Mogelijk bent U het

in de waan van alledag vergeten. Daarom wagen we U vriendeiijk om
het nog uitstaande bedrag van totaal f 15,: alsnog over te maken op :

giro 3126604
ter attentie van penningmeester Werkgroep Geologie

Bij voorbaat dank,

2 --z-'-L <- z* <' \.r- ----.
Frank Mous
Penningmeester Werkgroep Geolo gie
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