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Een woord
van uw voorzitter
Beste leden,
Het zijn boeiende tijden voor paleontologisch Nederland! Het beroemde
Gat van Miste is laatst voor korte tijd opengegaan en heeft zijn Miocene
schatten onthuld. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam hield open huis
en een storm aan bezoekers aasde op een fossiele euroknaller. En last but
not least, er komt een heuse T. rex onze kant op! Kortom, hoog tijd weer
voor een nieuwe Paleobiologica Electronica, editie negen.
In deze nieuwsbrief stellen twee nieuwe bestuursleden van de
Paleobiologische Kring zich aan u voor, te weten Johan Vellekoop en Pim
Kaskes. Daarnaast hebben we een nieuwe rubriek in het leven geroepen
genaamd ‘Vers van de Pers’. Twee artikelen van wetenschapsjournaliste
Annemieke van Roekel komen aan bod, waaronder dus de unieke vondst
van een behoorlijk compleet skelet van een Tyrannosaurus rex. Ons
bestuurslid en sinds kort onderzoeker bij Naturalis, Anne Schulp, is direct
betrokken geweest bij de opgravingen in Montana. Verder laat
aardwetenschappenstudent Tijmen Opsomer zijn licht schijnen op de
paleontologische ‘bouwvak-werkzaamheden’ in groeve Winterswijk.
De maand november wordt een drukke periode voor onze Kring met maar
liefst drie uiterst interessante activiteiten. Allereerst vindt op vrijdag 1
november onze strandexcursie naar Cadzand plaats. Een dagje uitwaaien
op het strand met wandellezingen en een speurtocht naar haaientanden,
wie wil dat nou niet? U kunt zich nog steeds opgeven via het e-mailadres
pbkring@gmail.com.
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Een week later neemt onze webmaster, maar bovenal hoogleraar EventStratigraphy en beroemd Krijt-Tertiair-expert, afscheid van het
academische toneel. Dit symposium over de wetenschappelijke carrière
van Prof. Dr. Jan Smit is publiek toegankelijk en zal plaatsvinden op
vrijdag 8 november op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gastspreker
is onder meer Walter Alvarez, komt dat zien!
Tenslotte staat op vrijdag 22 november de jaarlijkse Kringendag van
het KNGMG op het programma. Dit keer op de Tweede Maasvlakte en met
onder meer een lezing van paleontoloog Frank Wesselingh. Alle leden van
het KNGMG zijn van harte welkom, u kunt zich opgeven via de website
van het KNGMG.
Tot zover. Veel leesplezier gewenst en hopelijk tot snel op één van onze
activiteiten!

Namens het bestuur van de Paleobiologische Kring,
Pim Kaskes (voorzitter)
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Bestuurswisseling
Tijdens de laatste jaarvergadering heeft Timme Donders zijn
functie als voorzitter van de kring neergelegd en is Johan
Vellekoop het bestuur komen versterken. Recent hebben we ook
Pim Kaskes kunnen aantrekken die de taken van Timme gaat
overnemen. In deze rubriek stellen de nieuwe bestuursleden
stellen zich voor: Wie ben je?, Wat doe je? en Wat heb je met
paleobiologie?

Wie ben je?
Mijn naam is Pim Kaskes en ik ben masterstudent
Geologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2009 ben ik begonnen
met de bachelor Aardwetenschappen en elk jaar ben ik de opleiding leuker
gaan vinden! De veldwerken in onder meer Spanje, Frankrijk en Duitsland
hebben veel indruk op mij gemaakt en sindsdien
ga ik het liefst een paar keer per jaar op
geologisch verantwoorde tripjes. Als actief lid van
studievereniging GeoVUsie heb ik daarom twee
jaar in de Flex-commissie gezeten en ben
betrokken geweest bij het organiseren van
lezingen en buitenlandse excursies. Vorig jaar
hebben we bijvoorbeeld met de jaarlijkse
Paleotour
het
Natuurhistorisch
Museum
Maastricht bezocht en zijn op trilobietenjacht
geweest in de Ardennen en de Eifel. In
september hebben we vervolgens met busjes
langs de Engelse zuidkust gereden en samen met
Prof. Dr. Jan Smit ammonieten gezocht bij Lyme Regis. Sinds dit jaar ben
ik in contact gekomen met de Paleobiologische Kring en het lijkt me leuk
om ook meer studenten te betrekken bij de activiteiten.
	
  
	
  
Wat doe je? Naast student ben ik sinds dit jaar als editorial assistent
betrokken
bij
het
Netherlands
Journal
of
Geosciences,
het
wetenschappelijke tijdschrift van het KNGMG en TNO. Het is erg
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interessant om het reviewproces van diverse geowetenschappelijke papers
zo op de voet te volgen! Deze maand hebben we trouwens een special
issue uitgebracht met paleontologische artikelen ter ere van de 80e
verjaardag van emeritus hoogleraar Bert Boekschoten.
Verder werk ik al twee jaar part-time als onderwijsassistent van de
aardrijkskunde sectie van het St. Michaël College in Zaandam. In deze
functie verzorg ik gastlessen over fysische geografie en geologie, geef
(gesteente)practica en begeleid excursies naar o.a. IJsland en binnen
Nederland. Een leuke manier om kennis over te brengen en een functie
later waarin geo-educatie en wetenschaps(communicatie) terugkomen,
spreekt me erg aan.

Wat heb je met paleobiologie?
De reden voor mij om
Aardwetenschappen te studeren was in de eerste plaats fascinatie voor
onze planeet Aarde. Ik heb nog steeds een zeer brede interesse, maar
gaandeweg de studie kwam ik erachter dat de combinatie tussen geologie
en biologie mij erg aanspreekt. Tijdens mijn studie heb ik bijvoorbeeld
gewerkt aan een Pleistoceen isotopenrecord van benthische foraminiferen
uit de Atlantische Oceaan. Voor mijn bachelorscriptie heb ik stage gelopen
bij het NIOZ op Texel en onderzoek gedaan naar tropische koralen uit
Mauritius. Op dit moment ben ik bezig met een research project over de
levensduur van ammonieten. Een spannend onderwerp in samenwerking
met onder meer Prof. Dr. Bert Boekschoten en Prof. Dr. Elena JagtYazykova, twee inspirerende wetenschappers! Momenteel doe ik zowel
een masterspecialisatie in Paleoclimate als in Solid Earth, maar mijn
passie ligt op het raakvlak van paleoklimatologie, stratigrafie,
sedimentologie en dus ook paleontologie. Na mijn master zou ik graag een
promotieonderzoek willen doen waarin deze specialisaties samenkomen.
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Wie ben je en wat doe je?
Sinds enkele maanden ben ik nieuw
bestuurslid van de Paleobiologische Kring en daarom stel ik mij bij deze
aan u voor. Mijn naam is Johan Vellekoop,
ik ben 26 jaar oud en ik ben vierdejaars
promovendus bij de vakgroep Marine
Palynology and Palaeoceanograhy van de
Universiteit Utrecht. Ik doe onderzoek naar
de biologische en klimatologische gevolgen
van de inslag op de Krijt-Paleogeen grens.
Bij dit onderzoek maak ik gebruik van
verschillende methodes, zoals organische
dinoflagellaten
cysten
en
organische
biomarkers. Mijn onderzoek omvat een
aantal vraagstukken over klimatologische en
palaeoecologische
onderwerpen,
een
paleobiologisch onderzoek bij uitstek dus.
	
  
	
  
Wat heb je met paleobiologie? Deze brede interesse in biologie,
geologie en klimatologie heb ik al veel langer. Als kind wilde ik al alles
weten over de natuurlijke wereld en verzamelde ik onder andere fossielen
en mineralen. Eigenlijk zijn deze interesses en hobby’s nooit verdwenen.
Nog steeds ga ik er geregeld op uit om alleen of samen met vrienden
fossielen te zoeken. Na de middelbare school was de studiekeuze niet
moeilijk voor mij en na een bachelor Aardwetenschappen volgde een
master Biogeology. Mijn afstudeeronderzoek ging over klimatologische
veranderingen op de Krijt-Paleogeengrens en na dat ik afstudeerde kreeg
ik de mooie gelegenheid om mijn onderzoek voort te zetten als
promovendus, waar ik dus thans al 3 jaar mee bezig ben. Inmiddels heb ik
verschillende
boeiende
veldwerken
gehad,
in
Nieuw-Zeeland,
Denemarken, Turkije en Argentinië en heb ik interessante ontdekkingen
gedaan en een schat aan data verzameld. Ik ben nu druk bezig met het
verwerken van al deze data en hoop dat binnenkort mijn eerste artikelen
verschijnen.
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Enkele maanden geleden werd ik door Timme Donders gevraagd om
bestuurslid te worden van de Paleobiologische Kring. Ondanks dat ik nu
mijn drukste jaar in ga heb ik besloten om mij hier toch voor in te zetten.
Ik ben ook bestuurslid van het Palaeobotanisch, Palynologisch
Genootschap
Utrecht
(PPGU) en het lijkt mij mooi
om deze twee clubs met
elkaar
in
contact
te
brengen. Desondanks zal ik
in eerste instantie nog geen
officiële bestuursfunctie op
mij nemen, maar zal ik
meer
aan
de
zijlijn
meehelpen. Ik hoop jullie
allemaal te zien op de
excursie in Cadzand-Bad op
1 november!

Bestuurslid worden?
De Paleobiologische Kring is op zoek naar iemand die vanaf 2014 het
bestuur wil versterken aangezien Anja Mourik, onze penningmeester, het
bestuur gaat verlaten.
Geen interesse voor het penningmeesterschap, maar wel voor een andere
functie? Laat het ons weten. We kunnen binnen het bestuur afstemmen
hoe we de taken gaan verdelen.
Voor informatie mail naar: PBKring@gmail.com
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Vers van de pers
In deze nieuwe rubriek leest u over paleontologische verhalen in
het nieuws. Onder meer over de recente opgraving van een T. rex
in de VS en de opening van het beroemde Gat van Miste.
Annemieke van Roekel, wetenschapsjournaliste en trouw lid van
onze Kring, schreef deze artikelen voor kennislink.nl en stelde ze
voor onze nieuwsbrief beschikbaar, waarvoor dank! Verder een
bericht over de geslaagde fossielactie van het Natuurhistorisch
Museum
Rotterdam
en
een
verslag
over
de
jaarlijkse
zomeropgravingen in groeve Winterswijk.

Stormloop op bottenberg
Zondag 15 september 2013 is in het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam een ongekende stormloop ontstaan op de verkoop van
fossielen uit de 'bottenberg' van de tentoonstelling 'Kijk wat ik
gevonden heb!'.
Door Natuurhistorisch Museum Rotterdam – maandag 16 september 2013
Onder het motto 'Alle botten
moeten
weg!'
mochten
alle bezoekers voor 1 euro
één fossiel bot meenemen.
Deskundigen
van
de Werkgroep
Pleistocene
Zoogdieren schreven
certificaten van echtheid uit,
en vertelden bij elk fossiel
van welke soort en van welk
skeletdeel het bot afkomstig
is.
In totaal heeft het museum
ruim 2500 bezoekers blij Ruim 2500 bezoekers speurden naar een mooi stuk bot van een
wolharige mammoet, wolharige neushoorn, steppepaard,
kunnen maken met een echt reuzenhert en steppewisent. Foto: Bianca Janssen Groesbeek.
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fossiel. De belangstelling was zo groot dat er de hele dag twee lange rijen
voor Het Natuurhistorisch stonden: een rij tot onder het gebouw van de
Kunsthal, en een rij tot ver in het Museumpark. De wachttijd bedroeg 2
tot 3 uur. Om 16:00 uur werden bezoekers geadviseerd om niet meer in
de rijen aan te sluiten. De meeste bezoekers wachtten geduldig en zonder
morren. Het museum bleef tot 18.30 uur open, om bezoekers die binnen
waren allemaal een bot te laten uitzoeken.
Meer weten?
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/geweest/geweest-2013/kijk-wat-ik-gevonden-heb/
http://www.pleistocenemammals.com/
http://nos.nl/artikel/551311-fossielen-voor-1-euro-in-rotterdam.html

T. rex komt naar Nederland
Het zal de eerste Tyrannosaurus rex worden die buiten de VS
wordt tentoongesteld: de T. rex die momenteel door Naturalis in
Montana wordt blootgelegd. Een unicum, aldus de onderzoekers,
omdat het skelet niet alleen vrij compleet is maar ook weinig
beschadigd en vervormd, na al die miljoenen jaren begraven te
zijn geweest.
Door Annemieke van Roekel

www.kennislink.nl - maandag 9 sept. 2013

Medewerkers van Naturalis zijn op een ranch in de noordwestelijke staat
Montana in de VS bezig om een Tyrannosaurus rex uit te graven. Deze
imposante vleesetende dino leefde slechts enkele miljoenen jaren, tot aan
het einde van het Krijt. Toen, 66 miljoen jaar geleden, maakte een
meteorietinslag een einde aan vele levensvormen op aarde, zoals ook
meeste dino’s. Dit exemplaar van T. rex komt op termijn naar Nederland,
waar het aan het publiek zal worden tentoongesteld.
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Opgraving van T.rex deze maand in de VS, met een bovenaanzicht op de linkerzijde van de schedel. Foto:
Servaas Neijens

Staart
Hoewel de T. rex enorm bekend en ‘populair’ is, zijn er toch niet veel
fossielen van gevonden. De T. rex die nu wordt uitgegraven is een
bijzonder fossiel omdat de botten zo goed bewaard zijn gebleven en niet
vervormd of versplinterd zijn. Delen van de anderhalve meter lange
schedel waren al eerder gevonden, evenals delen van zijn ruggengraat en
poten. Nu zijn alle onderdelen van de schedel, nek, rug, heup en ook een
deel van zijn staart blootgelegd. Een staart van een T. rex is voor
paleontologen van bijzonder belang omdat alle wetenschappelijke finesses
ervan nog niet doorgrond zijn. Zo is er nog nooit een complete staart
gevonden.
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Amateurpaleontologen
De opgravingen door Naturalis in Montana begonnen al dit voorjaar, maar
het resultaat was onvoldoende. Nu is men verder gaan zoeken op een
locatie waar amateurpaleontologen eerder al delen hadden blootgelegd,
waaronder een kaak. Medewerkers van Naturalis verwachten dat dit skelet
niet alleen bijzonder is voor het publiek, maar ook interessant genoeg is
om er de komende tientallen jaren onderzoek aan te doen.
Mannetjes- of vrouwtjesskelet
Hoewel dit exemplaar waarschijnlijk een vrouwtje is en bovendien
behoorlijk oud voor een T. rex, is het onderscheid tussen mannelijke en
vrouwelijke exemplaren van dit roofdier vaak nog een raadsel. Ook houdt
het sociale gedrag en de zorg voor hun kroost wetenschappers bezig. Wie
de indrukwekkende serie Walking with Dinosaurs heeft gezien, weet dat
de T. rex daarin werd afgebeeld met een sterk instinct om het nest en
haar jongen te beschermen. Hoewel deze populaire BBC-serie tot stand is
gekomen in samenwerking met paleontologen, is een deel van de beelden
en gedrag toch in sterke mate speculatie.
Icoon
Naturalis aasde op een Tyrannosaurus rex omdat het fossiel – als
voorbeeld van een vleesetende dino – een belangrijke plaats moet gaan
innemen in de nieuwe Dinozaal, die in 2017 geopend zal worden. Tot op
heden heeft Naturalis alleen plantenetende dino’s in zijn collectie.
Daarmee is de kans groot dat deze T. rex (die ongetwijfeld nog een naam
zal krijgen) voor Naturalis zal worden wat de plantenetende Diplodocus,
met de liefkozende naam Dippy, voor het Museum of Natural History in
Londen nu al is. Deze (replica) staat – vanwege zijn enorme afmetingen
dominant – opgesteld in de centrale hal van het museum.
Meer weten?
http://nos.nl/video/548567-skelet-trex-naar-leiden.html
http://www.naturalis.nl/nl/kennis/blogs-en-expedities/t-rex-expeditie-2013/
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Miocene schatkamer onder groene zoden
Een wonderlijke ervaring. Enkele graafmachines zijn nog maar een
paar uur bezig met het graven van een grote kuil in een weiland
bij Winterswijk. Honderden kubieke meter op het oog doodgewone
zwarte grond worden door de af en aan rijdende vrachtwagens
naast de kuil uitgestort. Wie goed kijkt ziet er kleine, ronde, met
modder besmeurde, grijze objecten in. Het zijn 16 miljoen jaar
oude schelpen uit het Mioceen, een tijdperk waarin Nederland
grotendeels met een warme zee bedekt was.
Door Annemieke van Roekel

www.kennislink.nl - vrijdag 6 sept. 2013

Zó ondiep liggen deze fossielen hier onder de groene zoden. Het zijn
echter niet alleen schelpen die hier voor het oprapen liggen. Ook koralen,
haaientanden en botten van zeezoogdieren komen aan het aardoppervlak.
Aardwetenschappers zouden hun vingers erbij aflikken. Maar de meeste
aanwezigen die hier in de Miocene aarde wroeten, zijn van de Werkgroep
voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG), mensen die in hun vrije tijd
op zoek gaan naar de meestal moeilijk bereikbare fossielen die de
Nederlandse ondergrond rijk is. Zoals hier in de Achterhoek.
Deze happening is “uniek”, aldus paleontoloog en emeritus professor Bert
Boekschoten van de Vrije Universiteit. “Sommige schelpensoorten vind je
alleen bij uitzondering in de oevers van beekbeddingen, terwijl hier grote
hoeveelheden ongeschonden grond naar boven worden gehaald en de
grote exemplaren dus nog helemaal intact zijn.”
Oceaanbodem
Deze maandagochtend wordt de bodem onder het grasland achter een
boerderij in Miste, een buurtschap in Winterswijk, afgegraven. Aan het
eind van de dag moet het gat zo’n 10 bij 20 meter en tussen vier en vijf
meter diep zijn. De kuil wordt uitgegraven tot aan de afzettingen van een
nóg oudere zee, uit het Oligoceen. Die oude zeebodem is al zichtbaar als
een glimmende, grijze klei, als de graafmachine de helft van de kuil heeft
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afgegraven. Gaat het Mioceen tot 25 miljoen jaar terug, het Oligoceen
gaat nóg eens tien miljoen jaar verder terug in de tijd.

De graafmachine stopt op de Oligocene klei, ca. 5 m. diep.
Foto: Annemieke van Roekel

Golvend terrein
“Enkele jaren geleden hebben we bij een boer iets verderop een
vergelijkbare kuil gegraven,” vertelt Stef Mermuys van WTKG. “Maar daar
had de basis van de Laag van Miste een golvend patroon, met als gevolg
dat de fossiele schelpen ook heel onregelmatig zijn verspreid omdat ze
destijds in kuilen op de zeebodem zijn gegleden. Hiér ligt de basis op een
diepte van 4.20 meter en is deze vrijwel horizontaal. De verspreiding van
de fossielen is daarom regelmatiger. We weten dit omdat we op dit terrein
al veel boringen hebben gezet om het profiel te kunnen bepalen.”
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Keileem
Zo’n boring laat vanaf het grasland eerst een oranje en bruine laag
keileem zien, dan volgt het Miocene zand, hier in de streek de Laag van
Miste genoemd, en daaronder ligt de Oligocene klei. Dit profiel is in de
kuilranden goed zichtbaar. Als je het profiel van iets dichterbij bekijkt dan
zie je dat er zich onder de oranje keileem een laag grind bevindt. “Dat zijn
smeltwaterafzettingen nog voordat de gletsjers het keileem afzetten,” licht
Boekschoten toe. “Het keileem is met gletsjers naar ons land
getransporteerd.”
De zwarte ‘aarde’ levert na enkele uren al heel wat meer op dan alleen
grote schelpen. De grootste exemplaren zijn met het blote oog te vinden,
voor de kleinere schelpen is een geoefend oog of water en een (grove)
zeef nodig. Voor de nog kleinere exemplaren hebben ook de ervaren
fossielenzoekers een zeef nodig. In de zeven komen zelfs solitaire koralen
tevoorschijn en minuscule exemplaren van de pelikaansvoet, waarvan de
mondrand van volwassen exemplaren is uitgerust met een brede flap met
uitsteeksels, bedoeld voor een stabiele ligging op de zeebodem en
verdediging tegen predatoren.
Kustmoerassen
Er zijn hier meer dan vijfhonderd schelpensoorten te vinden, soorten die
zich thuis voelden in een warme zee die Nederland rond 16 miljoen jaar
geleden bedekte. Verwante soorten leven nog steeds, maar dan een stuk
zuidelijker, zoals in de Middellandse Zee. “Alleen Limburg lag hoog en
droog tijdens het Mioceen,” vertelt Boekschoten. “Het was omgeven door
kustmoerassen. De rest van Nederland lag onder water. Het was een
periode waarin het Noordzeebekken langzamerhand zijn huidige vorm
kreeg.”
Geen ijskappen
Maar hoe zag die Miocene en Oligocene wereld er dan uit? Boekschoten:
“Tijdens het Oligoceen stond de zeespiegel veel hoger dan in de periode
erna. Er waren geen ijskappen, het Noordzeebekken was breed en de
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uitlopers van de Noordzee liepen tot aan het noordelijk deel van de Alpen.
Nederland lag dus verder en dieper in zee. Uit het Oligoceen stamt de klei
die we nu op de bodem van de kuil zien, met daarop het Miocene zand dat
doorloopt tot bijna aan het maaiveld. Dat deze afzettingen nooit zijn
versteend heeft ermee te maken dat ze nooit bedekt zijn geweest door
dikke lagen sediment”.
Groenzand
“Het Miocene zand, wat je hier op die
hopen ziet liggen, bestaat voornamelijk
uit het mineraal glauconiet”, vertelt
Boekschoten.
“Bijzonder
is
dat
dit zand weer veel ouder is dan de laag
waarin het uiteindelijk is afgezet, en al
tijdens het Oligoceen op de zeebodem is
gevormd. Pas tijdens het Mioceen is het
als het ware ‘uitgespoeld’ door het
zeewater. De kleideeltjes spoelden weg
en alleen de zwaardere deeltjes – het
glauconietzand – bleven liggen. Als je Solitair koraal die leefde op een kleiige
goed kijkt zie je dat het niet zwart is, zeebodem. Foto: Annemieke van Roekel
maar een groene glans heeft. We noemen het daarom ook wel
‘groenzand’. Dateren is niet eenvoudig want het mineraal is dus veel
ouder dan de laag waarin het nu voorkomt. Maar om te dateren kun je
dus die schelpen gebruiken, want daarvan weten we ongeveer in welk
tijdperk ze leefden.”
Vruchtbare aarde
Het oogt bijna als vruchtbare aarde. Dit groenzand (ja, het is één woord!)
zou je als leek verwarren met de composthoop in de achtertuin. “Het is
ook wel gebruikt om voetbalvelden op te hogen,” weet Boekschoten. Maar
het verweert heel snel tot klei, dus dan heb je er niet zoveel aan. In de
ondergrond, zoals hier onder dit grasland, vindt er nauwelijks verwering
plaats zolang glauconietzand niet in aanraking komt met stromend water.
En dat is nu precies de omstandigheid die we hier aantreffen: door het
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keileem en het bovenste laagje verweerde,
glauconietzand dringt nauwelijks regenwater door.

in

klei

omgezette

Opslag voor kernafval
Van de Oligocene klei op de bodem van de kuil – Rupelklei ofwel Boomse
klei (uit de Formatie van Boom) – die nog steeds dient als grondstof voor
de productie van bakstenen, weet Boekschoten dat het idee bestaat om er
ondergronds kernafval in op te slaan, omdat het zo’n vaste massa is. Nu
denken we daar maar even niet aan. Op deze maandag gaat het over
mooiere dingen.
De meest bijzondere vondsten, incl. nieuwe soorten van deze Miocene
locatie (laag van Miste) zullen in 2015 worden tentoongesteld in Naturalis.

Opgraving Winterswijk 2013
Tijmen Opsomer, bachelorstudent Aardwetenschappen aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam, deed afgelopen zomer mee aan de
opgravingen in de groeve van Winterswijk. Een verslag over mooie
vondsten in de hitte van Twente.
Door Tijmen Opsomer – augustus 2013
,,Je weet nooit wat er verborgen zit in het gesteente”, zei emeritus
hoogleraar paleontologie Bert Boekschoten in het NRC Handelsblad. ,,Om
hier achter te komen zal je eerst het gesteente moeten aanslaan.” Ik had
van de opgraving in Winterswijk gehoord en me hiervoor aangemeld. Dit
bleek een ontzettend goede beslissing te zijn.
In een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Bonn, Naturalis, Het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam, de Werkgroep Muschelkalk en een
groep Nederlandse studenten van verschillende universiteiten en
hogescholen, in totaal 32 mensen, werd in de periode van 19 tot en met
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30 juli in de steengroeve in Winterswijk gezocht naar fossielen. De groeve
ontgint kalken uit het Ladinien (235 – 242 Ma) en staat wijd en zijd
bekend om de aanzienlijke hoeveelheid botten die er gevonden kan
worden.
De focus van het onderzoek dit jaar lag vooral op een superorde van
waterreptielen, hoewel er ook veel vismateriaal als bijvangst werd
geborgen. Enig nadeel van de locatie is dat de botten bijna allemaal
verspoeld zijn. Er worden dus vrijwel geen complete skeletten gevonden,
of ook maar gearticuleerde beenderen. Dit maakt het bepalen van de
soort vaak lastig, omdat enkel met een schedel erbij uitsluitsel te geven
is, terwijl schedels al helemaal zeldzaam zijn.

De beroemde laag ‘negen’ wordt op de eerste dag schoongemaakt voor het zoeken naar fossielen van
Sauropteryga. Foto: Dr. Nicole Klein.
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De werkmethode die wij gebruikten was niet doelloos hakken in een
steenmuur. De overburden werd verwijderd en vluchtig doorgekeken.
Daarna werd ‘de’ laag, laag negen, in grote slabs los gehaald en helemaal
fijn geklopt. Ieder stukje steen werd grondig geïnspecteerd.
Maar het was niet allemaal werk. De kampeerboerderij waar wij aten en
sliepen was geweldig geregeld, met de vrouwen van de professoren om
het huishouden te doen. Een Amerikaanse gast die een dag kwam kijken
omschreef dit, terecht, als het meest luxe veldwerk waar hij ooit was
geweest. De eigenaar van de kampeerboerderij ging zelfs zo ver dat hij bij
de barbecue op een van de laatste dagen een hele zalm, verdeeld in
aluminiumfolie pakketjes boven de smeulende kolen deponeerde.
Ook de professoren waren werkelijk geweldig. Er waren twee avonden met
lezingen, beide avonden met twee sprekers. De meest uiteenlopende
onderwerpen werden behandeld. Van de
Mosasaurus door Dr. Anne Schulp tot de
stelling dat walvissen eigenlijk koeien zijn
door Prof. Dr. Jelle Reumer. De Duitse
professoren konden er ook wat van. Zo
was Dr. Nicole Klein na de vondst van een
reeks gearticuleerde ribjes en andere
botten zo enthousiast, dat het bier voor de
rest van het verblijf gratis was.
Na een leerzame, maar ook gezellige tien
dagen werk in de groeve, met powertools,
bij temperaturen tot 35 graden, ben ik niet alleen bruiner, maar ook
wijzer. Behalve dat is het ook een prachtige ervaring. Met
nieuwsgierigheid kijk ik uit naar de vernieuwde dinozaal in Naturalis, waar
over vier jaar een afdeling over Winterswijk geopend wordt, die de
mooiste vondsten uit de groeve gaat tonen.
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Komende activiteiten
Vrijdag 18 oktober: IODP Symposium,
VU Amsterdam
De
Netherlands
IODP
committee
organiseert op vrijdag 18 oktober op de
Vrije Universiteit in Amsterdam een IODP
Symposium met het thema:
“The
International
Ocean
Discovery
Program: Towards a new future”. Een
interessante update over dit prestigieuze
onderzoekprogramma met uiteraard ook
veel paleobiologische aspecten! Sprekers
zijn onder meer Henk Brinkhuis (NIOZUU), Stefan Luthi (TU Delft), Lucas Lourens
(UU) en José Joordens (Universiteit
Leiden). Een compleet programma is te
vinden op onderstaande link:
http://www.iodp.nl/documents/Program%20IODP%20Symposium%202013%20%2818%20October%29.pdf

U dient zich van tevoren per mail aan te melden bij Edith van Loon - van
den Berg (e.m.h.van.loon-vanden.berg@vu.nl).

Vrijdag 01 november: Cadzand strandexcursie
Iedereen
kent Cadzand als
dé
vindplaats
van
fossiele
haaientanden. Maar wie kent het verhaal daaromheen? De
Paleobiologische Kring gaat op 1 november 2013 EEN DAGJE NAAR
HET STRAND. Met natúúrlijk een paar uur uitwaaien en
haaientanden zoeken aan het strand, maar ook een programma
met wandellezingen over oerwalvissen, Eoceen, klimaat en wat
dies meer zij.
Op vrijdag 1 november organiseert de Paleobiologische Kring een excursie
naar Cadzand en Nieuwvliet!
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We verzamelen om 13:00 uur. Wie vroeg komt kan (op eigen kosten)
aanschuiven bij de lunch die we vanaf 12:00 uur gebruiken bij een
strandpaviljoen.
Adres: bij strandpaviljoen Caricole (zie Google Earth image).
Hier kunnen we voordat de excursie begint een kopje koffie drinken
en niet-leden kunnen de bijdrage voor de dag betalen (€5,00; voor leden
is de dag gratis). De kosten voor de lunch en borrel zijn deze dag voor
eigen rekening.

Vervoer:
Heeft u geen vervoer maar wel interesse te komen? Laat het ons weten.
We kijken met wie u kunt carpoolen of de mogelijkheid u op een station
op te halen.
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Benodigdheden:
Een herfststorm bij Cadzand kan zeker wat fraaie haaientanden doen
aanspoelen. Maar neem genoeg warme en waterdichte kleding mee voor
aan het strand! Denk verder aan goede bergschoenen en/of laarzen en
uiteraard een loep voor de determinatie van de vondsten. De organisatie
zal ervoor zorgen dat er een paar scheppen en zeven aanwezig zijn. Het is
deze vrijdag rond 12.00 uur hoogtij, dus we kunnen 's middags lang
blijven zoeken langs de kustlijn
Op het progamma staat:
§ Een excursie in Cadzand, de beroemde vindplaats van haaientanden
§ Freddy van Nieulande vertelt over Fossiele sponzen uit Cadzand en
Nieuwvliet
§ Lunch
§ Fossielenjacht in Nieuwvliet
§ Mark Bosselaers vertelt over Walvissen
§ We sluiten af met een borrel en, voor wie dat wil, een hapje eten in
een strandtent.

Heeft u interesse voor deelname aan deze dag? Meldt u zich dan vóór 25
oktober aan door te mailen naar pbkring@gmail.com, zodat wij ongeveer
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
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Vrijdag 08 november: Afscheidssymposium
Prof. Dr. Jan Smit
Op 8 november 2013 vindt op de Vrije Universiteit in Amsterdam
vanaf 13:00 's middags het afscheidssymposium van Prof. Dr. Jan
Smit plaats: ‘Catastrophic events in Earth History - KPg Boundary,
Quo Vadis?’
Jan is tientallen jaren als geoloog aan de UvA en VU verbonden geweest,
en is een internationaal gewaardeerd specialist in de event-stratigrafie: de
studie van snelle omwentelingen in "systeem aarde" die hebben geleid tot
massa-uitsterven in de aardgeschiedenis.
Jan verwierf al vroeg in zijn carrière
naam en faam door zijn rol in de
ontdekking van een meteorietinslag als
oorzaak van de massaextinctie op de
Krijt-Tertiair grens. In die hoedanigheid
stond Jan aan de wieg van een
belangrijke
verandering
in
ons
geologische denken: Het gradualisme
werd minder vanzelfsprekend als concept
voor de geologische ontwikkeling van de
aarde en de evolutie van het leven. Mede
door Jan’s werk werd duidelijk dat de
aarde kwetsbaar is voor buitenaardse invloeden, en dat veranderingen
zich veel sneller konden voltrekken dan we ons altijd voorgesteld hadden.
Tijdens dit symposium staan we stil bij het vele wetenschappelijke werk
dat Jan heeft verzet. Natuurlijk kijken we ook vooruit aan de hand van
recente ontwikkelingen in zijn vakgebied. Als u het symposium bij wilt
wonen, dient u zich voor 25 oktober te registreren. Inschrijven is gratis
en snel, door middel van het elektronische registratieformulier op de
website http://symposiumjansmit.nl.
Voor de afsluitende borrel is de organisatie nog op zoek naar leuke foto’s
van en anekdotes/veldwerkverhalen over Jan Smit. Mocht u nog iets leuks
op de computer hebben staan, stuur het graag per mail door naar Pim
Kaskes (pim.kaskes@gmail.com)!
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Voorlopig programma:
13:15 Opening statement Prof. Dr. John Reijmer
13:30 Prof. Dr. Salomon Kroonenberg (TU Delft)
13:50 Prof. Dr. Henk Brinkhuis (Royal NIOZ)
14:10 Prof. Dr. Dick Kroon (University of Edinburg)
14:30 Prof. Dr. Philippe Claeys (VU Brussel)
14:50 coffee break
15:10 Dr. Alessandro Montanari (Osserv. Geol. Coldigioco)
15:30 Prof. Dr. Walter Alvarez (University of California Berkeley)
16:15 coffee break
16:30 Prof. Dr. Jan Smit
17:30 closing remarks
17:30 - 18:30 Drinks

Vrijdag 22 november: KNGMG-Kringendag op de
Tweede Maasvlakte
Op 22 november organiseren KNGMG en al haar Kringen een
Kringendag om de banden nader aan te halen. Alle KNGMG-leden
en Kring-leden zijn hiervoor uitgenodigd. De dag vindt plaats in
Futureland op de Tweede Maasvlakte, het informatiecentrum van
de haven van Rotterdam.
Na ontvangst en lunch vanaf 12.00 uur, zullen een drietal sprekers hun
gespecialiseerde licht op de Maasvlakte werpen; een geologische, een
geotechnische, en een paleontologische lezing. De sprekers zijn Bert van
der Valk (Deltares), Fedor Meulenkamp (Boskalis), en Frank Wesselingh
(Naturalis). Na de lezingen, begint vanaf 15.00 uur een rondleiding op de
Maasvlakte met de FuturelandExpress om de nieuwe haven met eigen
ogen te bekijken.
Het programma is zo ingericht dat er ruim tijd is om andere deelnemers te
spreken. Voor het bezoeken van het Futureland-Informatiecentrum of de
op dat moment net geopende paleontologische tentoonstelling "Fossielen;
de wetenschappelijke conclusies" wordt aangeraden eerder te komen of
langer te blijven. Maximum aantal deelnemers is 90, deelname op
volgorde van aanmelding via kngmg@kiviniria.nl. Kosten bedragen 35
euro p.p. en vol is vol! Zie voor verdere details de website
http://kngmg.nl .
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Ideeën activiteiten PB-Kring voor volgend jaar
‘Een Dagje Mioceen’
Naar aanleiding van de recente opening
van het Miocene gat bij Miste willen wij in
het
voorjaar
van
2014
met
de
Paleobiologische Kring een symposium
organiseren over Miocene fossiele vondsten
en hun paleoecologische context. Hoogstwaarschijnlijk zullen we dit combineren
met een ledenvergadering. We zijn hier
nog druk mee bezig en datum plus inhoud
van deze dag volgt zo spoedig mogelijk!
Geologische stadswandeling
Amsterdam/Utrecht
De Paleobiologische Kring wil in 2014
graag één van onze grote steden
(bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht)
bezoeken voor een geologische stadswandeling. Wat zit er verstopt onder onze
voeten
qua
geologie
en
bovenal
paleontologie? Meer info volgt binnenkort!

Lid worden?
Lidmaatschap: €10 per jaar
Om aan te melden klik:
http://www.paleobiologischekring.org/paleobiologische_kring/Aanmelden.html
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