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Op hun vele zwerftochten door het Rijnland en de Liemers hebben Jan en 
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Voorwoord 

Alles is begonnen toen Jaap Böhmer in 1952  naar de basisschool ging. Jaap woonde met zijn 

ouders boven op een heuvel in ’s-Heerenberg. Op weg naar school kwam hij door een groot 

akkergebied. Al spoedig raakte hij geïnteresseerd in deze omgeving waardoor hij regelmatig te laat 

op school kwam. 

Op16-jarige leeftijd ging hij samen met zijn broer Jan met de fiets naar Limburg om fossiele zee-

egels te zoeken. Niet lang daarna werden er plannen gemaakt voor een expo of een klein privé 

museum. Toen in 1978 het pand op het huidige adres in Ulft werd gekocht kon hun droom in 

vervulling gaan. Al meer dan 30 jaar worden hier de vondsten tentoongesteld. Inmiddels is de 

verzameling uitgegroeid tot een van de omvangrijkste privéverzamelingen in Nederland. De diverse 

onderwerpen waar aandacht aan wordt besteed zijn de omvangrijke zwerfsteencollectie, een 

uitgebreide collectie uit de Romeinse tijd, een zeer complete verzameling fossielen uit de Eifel, een 

Keltische collectie en een afdeling met fossielen uit de gehele wereld. Tot slot een kwalitatief 

uitstekende verzameling prehistorische artefacten uit alle periodes. Na tientallen jaren zoeken en 

verzamelen is hun speurtocht nog niet ten einde. Nog altijd is de drijfveer meer te willen weten en 

te vinden aanwezig. Hun ongelofelijke kennis van de hierboven genoemde onderwerpen is niet 

alleen voor henzelf maar wordt ook door middel van toelichtingen, gesprekken, discussies  en het 

samenstellen van boekjes overgedragen aan een ieder die belangstelling heeft. 

 

Onderwerp van dit boekje zijn de geologische vondsten uit Nederland en het Duitse Rijngebied tot 

de omgeving van Krefeld. Meer dan 3500 stukken zijn in een aparte exporuimte tentoongesteld (zie 

foto). Een klein gedeelte uit deze omvangrijke collectie, die in zo’n 50 jaar is verzameld, wordt 

beschreven. O.a. sponzen, koralen, weekdieren, algen, versteend hout, stekelhuidigen, neteldieren 

komen aan bod. 
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Wat is grind en hoe ontstaat het? 

Grind op het strand en uit rivierafzettingen van b.v. diluviale herkomst tonen aan dat er nog andere 

gebieden bestaan waar de stenen vandaan komen. Het is een duidelijk bewijs van erosie en van 

transport van dit materiaal en het achterblijven hiervan in onze streken.  

Deze stenen zijn ontstaan door erosie van gebergte uit verschillende landen en streken en uit diverse 

geologische tijdperken. De stenen worden eerst afgebroken en vervolgens vervoerd door beken en 

rivieren. Doordat veel rivieren een meandervormig stroomgebied hebben worden deze stenen 

afgezet in lagen. Hoe dichter bij de bron hoe groter en hoekiger de stenen zijn. Maar door vervoer 

van deze grote stenen in snelle stromen worden de stenen steeds verder afgerold net zo lang tot er 

alleen maar zand overblijft.  

Soms kitten deze stenen weer aan elkaar. Dit kan gebeuren door het afzetten van mineralen zoals 

calciumcarbonaat of ijzeroxide of door modder die de steentjes aan elkaar metselt. Als we spreken 

over brecciën is dat meestal een teken van transport over een korte afstand. Wordt deze afstand 

groter dan zijn deze brecciën afgerond en noemt men deze conglomeraat. Dus rolstenen zijn een 

gevolg van herhaaldelijk botsen, een proces dat tamelijk snel plaatsvindt. 

De steentjes worden tijdens het transport gesorteerd. De kleine deeltjes zoals zandkorrels en slib 

worden verder meegevoerd dan de grote delen. Als we dit willen bestuderen is daarvoor de juiste 

plaats een kiezel strand of een plaats waar grind wordt opgebaggerd en op storthopen terecht komt. 

Ook in een zandgroeve kan men dit goed bestuderen. Men vind hier de sedimenten nog in de 

oorspronkelijke afzettingen die duizenden jaren geleden hier zijn achtergebleven. 

De Rijn. 

De Rijn was in het Pleistoceen een enorme oerstroom dat zijn afzettingsgebied had ergens bij de 

Doggersbank in de Noordzee. De Rijn werd gevoed door talrijke rivieren en beken. Zelfs de 

Theems was een zijrivier.  

De Rijn en de toevoerstromen hebben ervoor gezorgd dat er diluviale afzettingen in ons land en het 

Neder-Rijngebied zijn achtergebleven. Materiaal van zuidelijke en oostelijke herkomst. Daarom is 

het van belang dat als we fossielen vinden in de grindafzettingen we weten waar deze vandaan 

kunnen komen. Dit is soms detectivewerk en er is veel geduld nodig om de juiste herkomst te 

bepalen. Daar komt nog bij dat er verschillende soorten grind zowel uit noordelijke als zuidelijke 

streken door elkaar zijn afgezet.  

Maar de meeste fossielen die we vinden komen uit noordelijke streken, met het ijs meegevoerd naar 

ons land en het Neder-Rijngebied. De Rijn bracht vooral materiaal mee uit o.a. het 

Schiefergebergte, de omgeving van Koblenz, het Nahegebied, de Taunus en het Ruhrgebied.  

Veel fossielen kunnen maar moeizaam gedetermineerd worden omdat bij de meeste fossielen de 

celstructuren zijn verdwenen door erosie en transport. Vooral in het zuidelijke grind kunnen we aan 

fossielen o.a. vinden: zeelelie afdrukken, schelpen, koralen en fossiel hout. Aan mineralen en 

gesteenten o.a. agaat, jaspis. kwartsen, mangaan en rookkwarts. Agaten vinden we vooral in de 

omgeving van Wemb (Dld) en Arcen (Ned). Soms grote amandels van wel 2,5 kg. Herkomst gebied 

van deze mineralen is het Nahegebied rond Idar-Oberstein. De rode jaspis komt vnl. uit het 

Lahngebied, maar ook wel uit de Ardennen en de Harz. De laatste is van oostelijke herkomst en 

bestaat grotendeels uit hematiet, soms met hematiet kristallen. 
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Met vrij grote zekerheid kan worden aangetoond dat een groot gedeelte van de 

Noordzee bewoonbaar is geweest. Dit naar aanleiding van vondsten van prehistorische 

artefacten zoals bijlen van hertshoorn en andere benen werktuigen. De Theems en 

andere grote rivieren waren toen nog zijrivieren van de Rijn die ergens bij de 

Doggersbank uitmondde. 

Het deltagebied van de Rijn 



5 

De stuwwallen. 

De ijskap uit de Saale ijstijd heeft bij het binnendringen in ons land grote rijen van hoge en 

machtige heuvels (eindmorene) gevormd die de uiterste uitbreiding van de gletsjers in dit gebied 

kenmerken. Het zijn verschillende, deels nog samenhangende, delen van later weer verstoorde 

heuvels die zich van Nijmegen via Kleve tot in de omgeving van Krefeld uitstrekken. Ze bestaan uit 

langgerekte heuvels o.a. de Galgenberg, Hulzenberg en Eltenberg of de Hohe Mark in het Rijnland 

(146 m). 

Vóór en in het Vroeg-Saalien stroomden de Rijn en Maas en hun zijrivieren ondermeer door het 

Rijnland, Gelderland en Utrecht en er ontstond een met rivierdalen doorsneden landschap. De 

afzettingen in deze gebieden noemt men de Formatie van Urk en Veghel, dit al naar gelang de 

sedimenten van Rijn of Maas afkomstig zijn. 

Toen c.a. 160.000 jaar geleden de temperatuur belangrijk was gedaald bereikten de uit het 

noordoosten komende gletsjers ons land. De geleidelijk bevroren en steeds dikker wordende 

ijsmassa bewoog zich gesloten in zuidelijke richting. Door het instabiel worden van dit front 

vormden zich ijslobben, die de bekkens van de stuwwallen deden ontstaan. 

In fase 1 vormde zich de Oost-Veluwe stuwwal. De dikte van de ijskap was hier meer dan 250 

meter, daardoor bleven er puinkegels achter in dit gebied van meer dan 100 meter hoog.  

In de tweede uitvloeiing fase van het ijs werden de stuwwallen van Utrecht, de zuidelijke Veluwe,  

de Betuwe, Nijmegen en Montferland gevormd. De ijskappen waren in dit gebied ruim 100 meter 

dik. 

In fase 2 heeft het landijs ook zijn maximale uitbreiding gehad in Duitsland en wel tot in de 

omgeving van Düsseldorf. In de latere fase 3 en vooral in fase 4 en 5 van de ijsbedekking zijn deze 

in Gelderland en Utrecht van minder invloed geweest. 
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Classificatie van de zwerfsteenfossielen. 

Al wat leeft en heeft geleefd kan worden onderverdeeld in twee groepen: de Procaryota, ééncellige 

organismen zonder kernmembraam en de Eucaryota, één- en méércellige organismen met 

kernmembraam. 

Voorts worden de Procaryota en de Eucaryota onderverdeeld in vijf zgn. Koninkrijken: 

Rijk I  Monera (ééncellige organismen zonder kernmembraam) 

Rijk II  Protista (ééncellige organismen met kernmembraam) 

Rijk III Fungi (schimmels) 

Rijk IV Plantae (plantenrijk) 

Rijk V  Animalia (dierenrijk) 

De Procaryota omvatten Rijk I en de Eucaryota omvatten Rijk II, III, IV en V. 

Vervolgens kunnen de Rijken worden onderverdeeld volgens een classificatiesysteem in 

Afdelingen, Stammen, Klassen, Ordes, Families, Geslachten en Soorten. 

De fossielen in deze publicatie worden beschreven in volgorde van stam en klasse volgens de 

hieronder opgenomen vereenvoudigde classificatietabel. De indeling kan afwijken van andere 

classificaties. Zo komt het voor dat de Stromatoporen worden ingedeeld bij de Porifera! 

Er is verder gekozen voor een korte toelichting per stam of klasse. Voor een uitvoerige beschrijving 

wordt verwezen naar de omvangrijke literatuur op dit gebied. 

Animalia (dierenrijk) 

Stam  Porifera (sponzen) 

Stam  Brachiopoda (armpotigen) 

Stam  Mollusca (weekdieren) 

 Klasse  Gastropoda (slakken, buikpotigen) 

  Orde Gymnosomata (schelploze vleugelslakken) 

  Orde Thecosomata (schelpdragende vleugelslakken) 

  Vroeger één groep: Theropoda (vleugelslakkken) 

 Klasse  Bivalvia (tweekleppigen, lamellibranchiata) 

  Subklasse Lamellibranchia 

 Klasse  Scaphopoda (stoottanden) 

 Klasse  Cephalopoda (koppotigen) 

  Subklasse Nautiloidea 

  Subklasse Ammonoidea 

   Orde Goniatitida 

    Suborde Goniatitina 

   Orde Ammonitida 

    Suborde Ammonitina 

  Subklasse Coleoidea 

   Orde Belemnoidea 

 

Stam  Cnidaria (neteldieren) 

 

 Klasse  Anthozoa (bloemdieren) 

  Orde Stromatoporoidea 

 Klasse  Hydrozoa (hydroidpoliepen) 

  Subklasse Conulata 

 Klasse  Scyphozoa (kwallen) 
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Stam  Echinodermata (stekelhuidigen) 

 Onderstam Crinozoa 

  Klasse  Crinoidea (zeelelies) 

 Onderstam Echinozoa 

  Klasse  Echinoidea (zee-egels) 

 

Stam  Hemichordata (ook wel Stomochordata genoemd) 

 Klasse  Pterobranchia 

  Orde Graptoloidea 

 

Stam  Bryozoa (mosdiertjes) 

 

Ichnofossielen (sporenfossielen) 

 

Protista (eencellige oerwezens met kernmembraam) 

Subrijk  Protophyta (“de eerste planten”) 

Subrijk  Protozoa (“de eerste dieren”) 

 Stam  Rhizopoda (wortelpotigen) 

  Onderklasse Foraminifera (gaatjesdragers) 

   Nummulieten 

 

 

Monera (eencellige organismen zonder kernmembraam) 

Stam  Cyanophyta (blauw-groene alg) 

 

Plantae (plantenrijk) 

Stam  Nematophyta (bruine algen / onzekere indeling) 

 

Stam  Chlorophyta 

 

 Klasse  Chlorophyceae (groene algen) 

 

Overige fossielen 
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Stam Porifera: Sponzen (Precambrium (?) tot recent) 

Sponzen zijn waterdieren, voor het merendeel zeedieren, altijd aan een plaats gebonden en waarvan 

het lichaam noch een volmaakte symmetrie, noch duidelijke organen of weefsels vertoont. 

De zintuig- of zenuwcellen staan niet in verbinding met elkaar en van coördinatie is dan ook geen 

sprake. Een spons bestaat simpelweg uit twee blaadjes die van elkaar zijn gescheiden door een laagje 

gelei en een ruimte omsluiten: de maagholte. Veel sponzen hebben de vorm van een kelk of cilinder. 

Het binnenste blaadje bestaat uit zweepdraadcellen met een soort kraagje, die de functies van de 

stofwisseling vervullen. Sponzen voeden zich met micro organismen die ze uit het water zeven. Het 

zeewater dringt het lichaam binnen door talloze poriën die uitkomen op trillende “mandjes”. 

Vandaar komt het in de maagholte terecht en door een opening verlaat het zeewater weer het 

lichaam. Voortplanting vindt plaats door kiemontwikkeling, afsplitsing of langs geslachtelijke weg. 

De larven zwemmen vrij rond. Het skelet van een spons bestaat uit een net van dunne kalk- of 

kiezelhoudende naalden, de zogenaamde spicula, waarbij ook in een aantal gevallen organische 

vezels van een hoornachtige stof kunnen voorkomen.   

Fossiele sponzen komen voor als kelken, buisjes, bollen, cilinders enz. Restanten van het 

skeletrooster helpen bij het determineren van de soorten en geslachten.   

De Sponzen vormen een apart phylum. Hoewel ze meercellig en ontegenzeglijk dierlijk zijn, lijken 

ze nog erg dicht bij bepaalde plantaardige eencelligen te staan. Ze worden tot de oudste fossielen 

gerekend, maar er bestaat nog enige twijfel over de ware aard van de gevonden restanten (spicula?) 

uit het Precambrium.  

Classificatie van de Sponzen: 

- Hexactinellida of Glassponzen 

 Kiezelhoudende, drie-assige spicula; al sinds het Vroeg-Cambrium bekend. 

 

- Calcarea of Kalksponzen 

 De eenvoudigste vormen; kalkhoudende spicula; de meeste fossiele kalksponzen behoren tot 

 een aparte groep, die van de Faretronen. Vrij laat verschenen, in de loop van het Perm. 

 

- Demospongiae of Gewone sponzen 

 Ingewikkelder van structuur; hoornachtige vezels met of zonder kiezelhoudende  naalden; 

 klasse waartoe de enige zoetwatervormen van het phylum behoren, met zekerheid bekend 

 sinds het Midden-Cambrium. 
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STAM:   PORIFERA 

SOORT:   TETRACLADINA GROEP 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT 

HERKOMST:  OMGEVING HANNOVER OF HET MÜNSTERLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE OF OOSTELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  SIEMENS WEMB 

DATUM:  1999 

BIJZONDERHEDEN:  

 

Een grote bekervormige platte spons met een dikke rand en een ondiepe kelk. De spons is niet 

compleet. 

Het is een zeer zeldzaam fossiel in het grind. Gevonden bij een zandwinning in de nabijheid van de 

Maas, hemelsbreed c.a. 4 km. In deze zandgroeve komen naast Maassedimenten ook Rijnafzettingen 

voor. Dus grind van zuidelijke herkomst. Noordelijke zwerfstenen zijn zeldzaam. Door deze 

omstandigheden is de herkomst niet zo makkelijk te achterhalen. 

STAM:   PORIFERA 

SOORT:   ISORAPHIINA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT 

HERKOMST:  OMGEVING HANNOVER OF HET MÜNSTERLAND 

AFZETTING:  OOSTELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  MENZELEN-OST 

DATUM:  1970 

BIJZONDERHEDEN: BEKERSPONS 

Ø 12cm 

 

Deze sponzen hebben lange ronde vormen waarvan sommige soorten een korte steel hebben. Ze 

komen uit de Krijt periode van Noord-Duitsland. Ze worden aangevoerd door de oostelijke 

stromen zoals de Ruhr of Sieg met hun aanvoer rivieren zoals de Diemel en de Eder. Sponzen zijn 

zeldzame fossielen in de grindhopen en zijn niet zo makkelijk te vinden. 

Ø 6cm 
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STAM:   PORIFERA 

SOORT:   LAOSCIANDIA 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT-SANTON 

HERKOMST:  OMGEVING HANNOVER OF HET MÜNSTERLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE OF OOSTELIJKE HERKOMST 

VINDPLAATS:  MENZELEN-OST 

DATUM:  1982 

BIJZONDERHEDEN: BEKERSPONS 

 

Deze spons komt in verschillende 

vormen voor. O.a. beker- of 

trechtervormig. Het is een dier dat 

leefde in het Krijt tot Santon periode. 

Sponzen zijn meestal moeilijk te 

determineren omdat bij de meeste de 

celstructuur ontbreekt of is omgezet in 

mineraal zoals calciet of agaat / 

chalcedoon. 

STAM:   PORIFERA 

SOORT:   AULOCOPIUM-AURANTIUM 

GEOLOGISCHE TIJD: SILUUR 

HERKOMST:  ESTLAND, OOSTZEEBODEM, SYLT 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  AZEWIJN 

DATUM:  1988 

BIJZONDERHEDEN:  

 

Deze sponzen hebben een diameter van gemiddeld 6cm tot 8cm. Maar er komen ook grotere 

vormen voor van wel 20 cm in diameter. De spons heeft meestal de vorm van een appel of een 

platte ovale vorm en bij de meeste fossielen is de celstructuur vervangen door mineralen zoals 

agaat of chalcedoon. 

AZEWIJN 

 

LATHUM 
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STAM:   PORIFERA 

SOORT:   COELOPTYCHIUM.SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT TOT CAMPAN 

HERKOMST:  NOORDDUITSE KRIJTGEBIEDEN / MÜNSTERLAND 

AFZETTING:  NOORD/OOSTELIJKE AANVOER IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  VYNEN 

DATUM:  1979 

BIJZONDERHEDEN:  

 

De Coeloptychium is een spons die meestal een lange dunne steel en een paddenstoel tot rondachtige 

vorm heeft met een dunne wand en een doorsnee tussen de 7cm en de 10cm. Er zijn ook grotere 

vormen tot wel 20cm in doorsnede bekend. Het is een zeer zeldzaam fossiel in onze omgeving en het 

Rijnland. 

Ø 6cm 

STAM:   PORIFERA 

SOORT:   VENTRICULITES SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-KRIJT 

HERKOMST:  OOSTZEE GEBIED OF OMGEVING HANNOVER 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  SLOTERMEER (NL) 

DATUM:  1983 

BIJZONDERHEDEN: Ø 75mm en lengte 80mm  

 

De meeste van deze sponzen zijn omgezet in vuursteen. Deze soort heeft meestal een cilinder-, 

trechter-, beker- of een schotelvorm en komt uit het Boven-Krijt. In de omgeving van Hannover zijn 

diverse soorten van deze spons gevonden maar nog niet als zodanig gedetermineerd. 

 

AZEWIJN 
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STAM:   PORIFERA 

SOORT:   RHIZOPOTERION 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT 

HERKOMST:  OMGEVING HANNOVER EN WESTFALEN 

AFZETTING:  OOSTELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  LATHUM 

DATUM:  1992 

BIJZONDERHEDEN:  

 

 

Rechts. Dit is een spons waarvan 

meestal alleen dikke stukken met 

worteldelen gevonden worden. In 

Twente komen ze vaak voor. Verder 

zuidelijker worden deze zeldzamer. 

Mogelijkerwijze heeft het Weser 

stroomgebied een groot aandeel gehad 

bij de afzetting van deze fossielen. 

Links is een beker- of schaalvormige  

variant van deze soort. Deze toont 

overeenkomst met de Ventriculites of 

de Laocaetis uit de Jura. Midden een 

wortelstuk van deze soort. 

STAM:   PORIFERA 

SOORT:   VERRUCULINA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT 

HERKOMST:  MÜNSTERLAND OF TEUTOBURGERWALD 

AFZETTING:  OOSTELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  SLOTERMEER (NL) 

DATUM:  1984 

BIJZONDERHEDEN:  

 

 

Deze soort spons is meestal trechter-, oor-, 

beker- of bladvormig met een dikke 

kraagrand. Soms met een steel maar er 

komen ook types zonder steel voor. Deze 

fossielen komen hoofdzakelijk uit de Krijt 

periode van het Turoon tot het Campan. 

Worden weinig gevonden en zijn dus 

zeldzaam te noemen. 

  

Ø 65mm 
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STAM:   PORIFERA 

SOORT:   AULAXINA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-KRIJT, SENOON 

HERKOMST:  DEENSE KRIJTGEBIEDEN OF HET MÜNSTERLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  SLOTERMEER (NL) 

DATUM:  1980 

BIJZONDERHEDEN: lengte ca. 5cm 

 

De Aulaxina is een kleine spons, lang 

van vorm en appel-, peer- of 

cilindervormig en soms met een steel. 

Deze fossielen worden zeer zelden 

gevonden in de grindhopen van het 

Rijnland en Nederland. 

KLASSE:  PORIFERA 

SOORT:   SYPHONIA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT, CAMPAN 

HERKOMST:  MÜNSTERLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  BISCHLICH 

DATUM:  1976 

BIJZONDERHEDEN:  

 

 

Sponzen worden niet veel gevonden. Dat komt omdat ze vnl. uit een kalkskelet zijn opgebouwd en 

daarom snel worden afgerold tijdens het vervoer door water en ijs. Of ze moeten zijn verkiezeld, dat 

wil zeggen dat de celstructuur is omgezet in een mineraal bv. calciet, chalcedoon of kwarts. Dit type 

spons heeft meestal een peer-, trechter- of appelvormig lichaam, is kort van vorm en heeft soms een 

lange steel. 

ANDERE TYPES KRIJTSPONZEN. 
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STAM:   PORIFERA 

SOORT:   CARYOSPONGIA JUGLANS 

GEOLOGISCHE TIJD: SILUUR 

HERKOMST:  MIDDEN- EN OOST-BALTICUM 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  SLOTERMEER (NL) 

DATUM:  1983 

BIJZONDERHEDEN:  

  

ASTYLOSPONGIA 

Deze fossielen uit het Siluur kwamen vroeger veelvuldig voor in de Plioceenzanden van o.a. 

Sibculo en Westerhaar in Twente. Verder zuidwaarts in het Rijngebied zijn deze fossielen 

uitermate zeldzaam. Ze komen van een verdwenen plaats tussen Gotland en de Ǻland eilanden. 

De oorspronkelijke herkomst is het oostelijke diluvium of het preglaciaal. 

CARYOSPONGIA 
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Stam Brachiopoda: Armpotigen (Cambrium tot recent) 

Brachiopoda leven vooral in ondiepe zee. Tegenwoordig zijn er nog maar enkele honderden soorten. Fossiel 

zijn er echter 4000 geslachten en tienduizenden soorten. Ze komen voor vanaf het Cambrium. Ze hebben een 

schaal van calciet of fosfaat, die uit twee kleppen bestaat. Er is dus verwarring mogelijk met de tweekleppige 

weekdieren (Bivalvia), maar er zijn ook duidelijke verschillen: 

- Er zijn twee verschillende kleppen, die niet elkaars spiegelbeeld zijn. In de grootste klep, de 

 steel- of buikklep, zit een gat voor de steel. 

- Aan de kleinste klep, de arm- of rugklep, zit een ondersteuningsskelet voor de lofofoor, ook 

 wel brachia genoemd. 

- Elke klep is symmetrisch, d.w.z. de linker- en rechterkant zijn elkaars spiegelbeeld. 

Ook de inwendige bouw wijkt af van die van de tweekleppige schelpen, maar dat is bij fossielen 

moeilijk of niet te zien.  

Brachiopoden leven op of in de grond. Ze zitten vast met een steel. Deze kan later verdwijnen als de schaal op 

een andere manier is vastgehecht (b.v. door middel van stekels, zoals bij de Productiden) of los in het 

sediment ligt. De steel is meestal kort. Bij Lingula, die in de grond leeft, is hij vrij lang. Soms is de steel 

opgesplitst in draden. 

De Brachiopoda kunnen we onderverdelen in twee klassen: 

- de Inarticulata  

 Hierbij worden de twee kleppen door spieren op de plaats gehouden. Ze hebben meestal een chitineus-

 fosfatische schaal. Voorbeelden zijn de Lingulida, (een groep brachiopoden die bijna onveranderd heeft 

 geleefd sinds het Cambrium), Crania en  Isocrania (ofwel doodshoofdschelpjes, omdat de binnenkant 

 op een doodshoofdje ofwel cranium lijkt). 

 

- de Articulata  

 Deze hebben een kalkige schaal. Ze hebben een slotrand, die als een scharnier tussen de kleppen 

 werkt. De spieren zorgen alleen voor het openen en sluiten van de kleppen. Tot de Articulata 

 behoort ook Gigantoproductus giganteus. Dit is de grootste (ca. 35cm) brachiopode die ooit heeft 

 geleefd. Gigantoproductus en zijn verwanten zaten met stekels aan de bodem vast in plaats van met 

 een steel. Thecidea leeft in los sediment en heeft om die reden geen steel. Bij volwassen individuen is 

 het gat in de steelklep dan ook dichtgegroeid. 

 De Spiriferida hebben vaak een karakteristieke, zijwaarts verlengde vorm. 

 Deze groep behoort tot de meest verzamelde brachiopoden vanwege hun bijzondere vorm. 

 

 De Rhynchonellida zijn geribbelde brachiopoden, die nog steeds voorkomen. 
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STAM:   BRACHIOPODA 

SOORT:   ORTHISINA 

GEOLOGISCHE TIJD: ONDER-SILUUR 

HERKOMST:  GOTLAND EN ÅLAND EILANDEN 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  RHEINBERG 

DATUM:  1986 

BIJZONDERHEDEN: CLITAMBONITES 

 

Een fossiel uit de Onder-Silurische 

kalksteen. Het gesteente is 

grijskleurig en de schelp heeft een 

rechthoekige tot vijfhoekige platte 

vorm met afgeronde randen. 

Minder voorkomend in het 

Rijngrind. 

40 x 35mm 

STAM:   BRACHIOPODA 

SOORT:   SPIRIFEREN 

GEOLOGISCHE TIJD: ONDER-DEVOON (EMS) 

HERKOMST:  OMGEVING KOBLENZ, EIFEL 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  REPELEN 

DATUM:  1982 

BIJZONDERHEDEN:  

 SPIRIFEREN 

Een vrij zeldzame zandsteen van Devonische oorsprong. De steen is waarschijnlijk afkomstig uit 

de omgeving van Koblenz of de zuidelijke Eifel (Daun). De rode kleur is ontstaan door 

vulkanische activiteiten in deze gebieden. Voorbeelden zijn te vinden in de buurt van 

Manderscheidt (Eifel). Men moet bedenken dat de kleine beken en rivieren in de huidige tijd, 

gedurende miljoenen jaren een groter stroomgebied hadden met snelstromend water en 

waarschijnlijk aanvoerstromen waren van de Rijn. 
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STAM:   BRACHIOPODA 

SOORT:   ORTHIS SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-SILUUR 

HERKOMST:  OOSTZEE-BEKKEN TOT DE BALTISCHE LANDEN EN ÖLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  RHEINBERG 

DATUM:  1985 

BIJZONDERHEDEN: IN SILURISCHE BEYRICHIAKALKSTEEN 

 

De Orthis is meestal een kleine 

schelp massaal voorkomend in de 

zgn. Canaliculatakalk. Meestal is 

alleen de steenkern bewaard 

gebleven met in het midden een 

verlengde knobbel en een 

gleufvormige indruk waar het 

mendiaanseptum zat, die als 

aanhechting diende voor de 

spieren. De fossielen zijn 

gemiddeld 35mm groot. 

STAM:   BRACHIOPODA 

SOORT:   PRIMAEVUS SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: ONDER-DEVOON (EMS) 

HERKOMST:  SIEGERLAND 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  WISSEL 

DATUM:  2000 

BIJZONDERHEDEN:  

 BODEMPLAAT 130 x 100mm 

De fossielen bevinden zich in een donker grijze zandsteen afkomstig uit het Devoon. Het 

fossiel is afkomstig uit het Siegerland in de omgeving van Herdorf: de Herdorfer Schichten. 

Aanvoer door de Ruhr en de Rijn. Dus zuidelijk grind. 
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STAM:   BRACHIOPODA 

SOORT:   ARDUSPIRIFEREN 

GEOLOGISCHE TIJD: ONDER-DEVOON (EMS)  

HERKOMST:  OMGEVING OBERWESEL, BOPPARD OF DE ARDENNEN 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  ARCEN (NL) 

DATUM:  2000 

BIJZONDERHEDEN: IN DEVONISCHE ZANDSTEEN 

 
 

Deze fossielen zijn vaak moeilijk te determineren omdat er zeer veel soorten voorkomen vooral 

uit de Belgische kolenkalk en uit het Devoon. Dit fossiel komt uit zuidelijke richting en is met de 

Rijn naar onze streken getransporteerd. Men noemt dit sediment ook wel Spiriferen-zandsteen. 
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Stam Mollusca: Weekdieren   (Cambrium tot recent) 

Mollusca zijn dieren met een tweezijdige symmetrie die in sommige gevallen in het evolutionaire proces 

verloren is gegaan zoals bij de Gastropoda. De ademhaling gaat in het algemeen via kieuwen. Ook is er een 

hart aanwezig. De kop draagt tentakels en ogen. Bij de Lamellibranchiata zijn deze echter verloren gegaan. 

De voet is een gespierd orgaan dat meestal dient voor de voortbeweging. Het eigenlijke dier wordt omgeven 

door een huidplooi: de mantel. Deze scheidt aan de buitenzijde de harde schaal af. De Mollusca is een zeer 

succesvolle stam en zijn aanwezig vanaf het Cambrium. Fossiel zijn er zo’n 50.000 soorten bekend. Ze 

komen in zout water, zoet water en op het land voor. Gewoonlijk worden de Mollusca in acht klassen 

verdeeld, maar ook andere indelingen komen voor. We benoemen er vier: 

Gastropoda (buikpotigen, slakken)  

Slakken leven zowel in zoet als in zout water en op het land. Ze bestaan sinds het Vroeg-Cambrium. Een slak 

bestaat uit een voet met een kop, waarin een mond en twee ogen en waarop twee of vier beweeglijke 

voelsprieten. Op zijn rug torst hij een schelp, het slakkenhuis, mee. Achter de schelp zit op zijn rug het 

operculum ofwel het afsluitplaatje. De rughuid stulpt in de schelp uit. Daar bevinden zich de organen en 

ingewanden. Rondom de ingewanden zit een huidplooi, de mantel. Vooraan is de plooi het wijdst, hier liggen 

de ademhalingsorganen (kieuwen of longen). Anus en nieren komen ook uit in deze ruimte, die mantelholte 

wordt genoemd. Zeeslakken hebben een sipho voor de ademhaling. Deze sipho ligt in een holte van de 

schelpmond en kan soms erg lang zijn. De meeste slakkensoorten zijn rechts gewonden, een enkele soort is 

links gewonden. In de mond liggen radula (= tandjes van chitine) in vliezen en spieren en vormen zo een 

rasptong. Hiermee kan de slak b.v. algen van rotsen grazen of ander voedsel nuttigen. 

Bivalvia (tweekleppigen) 

De Bivalvia, letterlijk vertaald tweekleppigen, ook wel Lamellibranchiata genoemd, hebben twee 

schelpkleppen die asymmetrisch zijn. Er is een linker en een rechter klep, die gewoonlijk elkaars spiegelbeeld 

zijn (maar niet altijd, b.v. bij de oesters). De schelpen worden bij elkaar gehouden door een slotband dat de 

kleppen open trekt. Door twee sluitspieren kan de schelp worden gesloten. Aan de binnenkant van de schelp 

zijn de aanhechtplaatsen van deze sterke spieren als verdiepte spierindrukken te zien. Aan de rugzijde 

scharnieren de kleppen met elkaar door het slot, dat meestal bestaat uit tanden en holten die in elkaar passen.  

Ze leven in zoet- en in zeewater, in of op de bodem. Zij komen met zekerheid sinds het Ordovicium voor. Uit 

het Cambrium zijn schelpachtige structuren bekend, waarvan het niet zeker is of het inderdaad Bivalvia 

betreft. Schelpen komen nog steeds in groten getale voor. 

Scaphopoda (stoottanden) 

Scaphopoda worden vanwege hun vorm ook wel stoottanden genoemd. Ze leven sinds het Ordovicium. 

Tegenwoordig zijn er zo'n 300 a 400 soorten, fossiel zijn er ook zo'n 300 a 400 bekend. Het is dus een kleine 

groep. De Scaphopoda kennen weinig evolutie. De naam betekent graafvoet. Ze leven dan ook ingegraven in 

de zeebodem in rustig, ondiep water met de grote opening naar beneden. 

Er zijn mannetjes- en vrouwtjesdieren. De zaad- en eicellen worden via de nier in de mantelholte geloosd. Via 

de nauwe opening aan de bovenkant komen ze in zee, waar de bevruchting plaatsvindt. Evenals Bivalvia en 

Gastropoda hebben Scaphopoda geen hersenen, maar vier zenuwknopen. Er zitten er twee bij de slokdarm, 

een bij de anus en een in de voet. De schelp is een gebogen, enigszins kegelvormig buisje, dat aan weerszijden 

open is. 
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Cephalopoda (koppotigen) 

De Cephalopoda ontstonden aan het einde van het Cambrium. Tot de cephalopoden behoren o.a. nautiloiden, 

ammonieten en belemnieten. Ze leven in zee en hebben grijparmen met zuignappen of tentakels om hun 

voedsel te vangen. Dat voedsel bestaat uit krabben, kreeften, vissen en aas. De ademhaling gaat via kieuwen. 

De verplaatsing gebeurt voornamelijk door middel van een trechtervormige buis die met zijn nauwe einde naar 

buiten steekt. Hierin kan een soort stuwkracht worden opgewekt, die in een (achterwaartse) beweging wordt 

omgezet. 

Wat wij fossiel van cephalopoden aantreffen is hun schelp. Van sommige Coleoidea, waartoe de belemnieten 

behoren, vinden we echter een deel van het rostrum, het inwendige skelet. Bij hoge uitzondering worden wel 

eens zachte delen van een belemniet of ammoniet gevonden. De schelp is kegelvormig en kan recht, opgerold, 

kort of lang zijn. De enorme vormenrijkdom houdt verband met een grote verscheidenheid van levenswijzen. 

De lange, rechte vormen zullen mogelijk trage bodembewoners zijn geweest. Opgerolde vormen waren 

mogelijk beweeglijker. In de schelp bevinden zich kamertjes, die gescheiden zijn door holle of bolle wandjes. 

Het dier leeft in de laatste en voorste kamer, die het grootst is.  

In het Cambrium ontstonden de Nautiloidea, een groep waarin veel uiteenlopende vormen zijn ondergebracht. 

Het merendeel daarvan is uitgestorven; alleen Nautilus is nog een recente vertegenwoordiger. De schelp van 

Nautilus is van die van ammonieten te onderscheiden door de sutuurlijnen. Bij Nautilus zijn deze zeer 

eenvoudig, bij ammonieten ingewikkeld tot zeer ingewikkeld. 

De ammonieten ontstonden iets later, in het Devoon. Aan het einde van het Mesozoicum stierven ze uit. Er zijn 

Paleozoische en Mesozoische vormen. De Paleozoische groep bevat meest kleine en gladde soorten. Na een 

sterke terugval aan het einde van het Perm ontwikkelden ze in het Mesozoicum zeer veel nieuwe vormen, 

waarvan er vele als gidsfossiel kunnen worden gebruikt. Ammonieten vormen een van de belangrijkste fossiele 

diergroepen. De meeste ammonieten zijn opgerold in een plat vlak, maar er zitten ook heel afwijkende vormen 

bij. Gedeeltelijk ontrolde, zelfs rechte, of op slakken lijkende vormen, of die net wormkokers zijn. Ze zijn als 

ammoniet te herkennen door hun sutuurlijnen. 

De Coleoidea (Carboon - Recent) hebben als belangrijkste fossielen de belemnieten opgeleverd. Aan het begin 

van het Tertiair stierven ze uit. In tegenstelling tot de schelpen van de overige cephalopoden vormen het 

phragmocoon en het rostrum van een belemniet een inwendig skelet. Het rostrum is een kalken pen of kegel, 

die gemakkelijk fossiliseert en dan ook veel wordt gevonden. Het phragmocoon is het gekamerde gedeelte dat 

in de holte in de voorzijde van het rostrum steekt, maar dat vanwege de breekbaarheid veel zeldzamer is. 

Tot de Coleoidea horen ook de overige recente koppotigen, zoals Sepia (die het meerschuim vormt), Loligo 

(de pijlinktvis), de achtarmige Octopus en Argonaut. 
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   Fossiele zeebodem met kleine slakjes en afdrukken van de Cerithiidae-familie. 

   Afkomstig  uit de afzettingen van het Mainzer Bekken. Deze fossielen komen. 

   ook voor in Noord-Frankrijk en een soort uit Holstein in Noord-Duitsland. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSE:  GASTROPODA 

SOORT:   POTAMIDES SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: OLIGOCEEN / MIOCEEN 

HERKOMST:  NOORD-FRANKRIJK OF MAINZER-BEKKEN 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  RHEINBERG 

DATUM:  1983 

BIJZONDERHEDEN: PLAAT 140mm x 220mm 

 

KLASSE:  GASTROPODA 

SOORT:   MURCHISONIA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: DEVOON TOT SILUUR 

HERKOMST:  OOSTZEE-GEBIED / EIFEL 

AFZETTING:  NOORDELIJKE OF ZUIDELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  AZEWIJN 

DATUM:  1992 

BIJZONDERHEDEN:  

 

STEENKERN. 35mm.LANG 

Steenkern van een torenslakje en afdrukken van schelpdieren. De fossielen zijn gekristalliseerd 

en daarom moeilijk te determineren. Het fossiel toont veel overeenkomst met de Loxomena en de 

Hormotoma. In de Eifel worden deze slakjes wel vaker gevonden en het is daarom zeer goed 

mogelijk dat dit fossiel uit deze streken komt. 
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KLASSE:  GASTROPODA 

SOORT:   TURRITELLA 

GEOLOGISCHE TIJD: OLIGOCEEN 

HERKOMST:  OMGEVING VAN DÜSSELDORF OF VAN ERKRATH 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  HAFFEN 

DATUM:  1972 

BIJZONDERHEDEN:  

 

TURRITELLA BODEM 

Ophoping van deze slakjes in 

ijzerhoudende zandsteensediment. 

De fossielen zijn als steenkern 

bewaard gebleven en omgezet in 

ijzererts. Afkomstig uit het 

zuidelijke diluvium. De slakken 

werden in de jaren ’70 van de 

vorige eeuw vaak gevonden bij 

Zeddam. In Mioceenafzettingen 

worden deze slakken wel vaker 

gevonden. Alleen dan als er veel 

Mioceenmateriaal naar boven 

komt. 

KLASSE:  GASTROPODA 

SOORT:   TURRITELLA 

GEOLOGISCHE TIJD: TERTIAIR 

HERKOMST:  NOORDZEE GEBIED, OMGEVING VAN SCHONEN 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  REES 

DATUM:  1969 

BIJZONDERHEDEN:  

 

TURRITELLA BODEM 

Het betreft hier een lichtgelig sediment met daarin veel fossielen. De steen is grotendeels afgerold 

en daarom is het moeilijk om de juiste soort te determineren. Dit gesteente komt oorspronkelijk 

uit de omgeving van Oost-Holstein in Noord-Duitsland en is met het landijs in onze streken 

terecht gekomen. 
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KLASSE:  GASTROPODA 

SOORT:   BOURGUETIA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: JURA 

HERKOMST:  WIEHENGEBERGTE 

AFZETTING:  OOSTELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  HAFFEN 

DATUM:  1977 

BIJZONDERHEDEN:  

 

Afmeting 110mm x 80mm 

Deze slak is bezet met wormen 

(serpula’s) en andere kleine 

gastropoden maar ook bryozoa’s. De 

slak heeft c.a. 8 windingen gehad en 

was ongeveer 12cm lang. Afkomstig uit 

de Jura / Krijt periode. Het is een zeer 

zeldzaam fossiel en is in een 

uitstekende toestand bewaard gebleven. 

KLASSE:  GASTROPODA 

SOORT:   LUNATIA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: SANTON / CAMPAN 

HERKOMST:  WESTFALEN, RIJNLAND 

AFZETTING:  OOSTELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  LOBITH 

DATUM:  1992 

BIJZONDERHEDEN: FAM. DER NATICIDAE 

 

STEENKERN 

Deze soort is fam. van de Natica, een 

gastropode die uit het Rijnland komt. 

De kleur van het sediment geeft nog 

lang geen aanleiding om de soort en 

herkomst vast te stellen. Want 

afzetting in een ander sediment geeft 

al een ander aanzicht en indruk van 

het fossiel. De kleuren veranderen en 

zo wordt determinatie een puzzel, 

want zachte sedimenten zijn poreus en 

veranderen dus sneller. 
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KLASSE:  GASTROPODA (orde Thecosomata) 

SOORT:   HYOLITES SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: CAMBRIUM TOT BOVEN-SILUUR 

HERKOMST:  OOSTZEE-GEBIED, GOTLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  SLOTERMEER (NL) 

DATUM:  1971 

BIJZONDERHEDEN: BEYRICHIAKALK,  SCHELPDRAGENDE VLEUGELSLAK 

 

 

Dit is een dier dat voorkomt van het Cambrium tot het Siluur. De schelpen zijn gemiddeld 28 mm 

lang en hebben een Ø van 10mm. Dit fossiel komt uit het Cambrium en bevindt zich in een 

donkergrijze kalksteen. De fossielen zijn vaak gekristalliseerd. Deze dieren hebben nog een onzekere 

plaats in de systematiek. De schelp is glad met soms dwarsstrepen. Zeldzame vondsten in onze 

streken. 

KLASSE:  GASTROPODA (orde Thecosomata) 

SOORT:   TENTACULITES SCALARIS 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-SILUUR 

HERKOMST:  OOSTZEE GEBIED, GOTLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  SLOTERMEER (NL) 

DATUM:  1971 

BIJZONDERHEDEN: SCHELPDRAGENDE VLEUGELSLAK 

  
Het is een problematisch fossiel en nog niet volledig onderzocht en onderverdeeld in een groep. In de 

wetenschap is er nog geen eensgezindheid over de indeling van deze fossielen. Men heeft wel een 

vergelijk gemaakt met de huidige soorten vleugelslakken. Aan fossiele soorten o.a. de Ornatus met 

een versierde schelp of de Scalaris die een trapachtige vorm heeft. 
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   Het linker fossiel heeft nog gedeeltelijk een schaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KLASSE:  BIVALVIA 

SOORT:   PANOPAEA 

GEOLOGISCHE TIJD: MIOCEEN 

HERKOMST:  LOKALE AFZETTINGEN IN HET RIJNLAND 

AFZETTING:  DOOR DE DRUK VAN HET LANDIJS PLAATSELIJK OMHOOGGEDRUKT 

VINDPLAATS:  MENZELEN-OST 

DATUM:  1969 EN 1981 

BIJZONDERHEDEN:  

 

KLASSE:  BIVALVIA 

SOORT:   VOLAPECTEN 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT-SENOON 

HERKOMST:  OMGEVING HALTERN 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  APPELDORN / VYNEN 

DATUM:  1982 / 1974 

BIJZONDERHEDEN:  

 VOLAPECTEN 

Deze fossielen komen uit het Krijt en uit de omgeving van Haltern in Westfalen uit de zgn. 

Recklinghauser zandmergel. Aangevoerd door de Lippe en de Berkel en via de Rijn afgezet in onze 

omgeving. Deze fossielen worden ook gevonden op de akkers nabij Groenlo en Eibergen, een 

gebied waar vroeger veel is gevonden. 

 

Meestal worden van deze fossielen 

alleen maar steenkernen gevonden. 

Fossielen met schaal zijn 

zeldzamer. De meeste van deze 

fossielen komen uit een laag die 

zich onder de grindafzetting 

bevindt. Deze lagen, meestal uit het 

Mioceen, werden door het gewicht 

van het toenmalige landijs omhoog 

gedrukt. Als deze lagen vrij komen 

kan men ook haaientanden, wervels 

en andere Mioceenfauna vinden. 
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KLASSE:  BIVALVIA 

SOORT:   CLYCIMERIS (Pectunculus) 

GEOLOGISCHE TIJD: PLIOCEEN 

HERKOMST:  HET RIJNLAND OF ZUID LIMBURG 

AFZETTING:  ZUIDELIJK EN PLAATSELIJK 

VINDPLAATS:  HAFFEN 

DATUM:  1977 

BIJZONDERHEDEN:  

 

CLYCIMERIS 

Deze schelpen worden meestal gevonden in een verkalkte toestand,.maar heel vaak zijn deze nog 

bijzonder gaaf. Het is een goed geëvolueerd dier. Zijn eerste optreden was pas in de Krijt periode. 

Deze fossielen worden gevonden o.a. in Limburg en in Holstein, Noord-Duitsland. Maar door de 

grote afstand en de kalkige schaal van de schelp is het bijna ondenkbaar dat deze fossielen zijn 

aangevoerd door de ijstijden. Dus mogelijk uit Zuid-Limburg of het Rijnland. In de omgeving van 

Rheinberg kwam jaren geleden een omvangrijke Plioceenfauna naar boven bij diverse grindzuigers. 

KLASSE:  BIVALVIA 

SOORT:   CARDIIDAE 

GEOLOGISCHE TIJD: MIOCEEN / SANTON 

HERKOMST:  RIJNLAND 

AFZETTING:  OOSTELIJKE AANVOER VIA DE RIJN EN RUHR 

VINDPLAATS:  WARD EN UEDEM 

DATUM:  1986 EN 1992 

BIJZONDERHEDEN:  

 

MIOCEEN FOSSIELEN 

Steenkernen van een schelpsoort uit de 

Mioceen tot Santon lagen. Ze komen uit de 

Mioceen afzettingen die zich onder de 

grindlagen bevinden in het Rijnland. Hier 

bevinden zich in de ondergrond 

Mioceenafzettingen vrij dicht aan het 

oppervlak. Maar door verschillende 

geologische activiteiten zoals inwerking van 

het toenmalige landijs stromingen en aan- 

en afvoer van rivieren zorgden voor verder 

transport naar elders. 
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KLASSE:  BIVALVIA 

SOORT:   TERIDINA (Terédo) 

GEOLOGISCHE TIJD: JURA TOT RECENT 

HERKOMST:  RIJNLAND 

AFZETTING:  BRUINKOOL GEBIED 

VINDPLAATS:  REPELEN 

DATUM:  1980 

BIJZONDERHEDEN: SCHEEPSBOORMOSSELS 

 
DRIJFHOUT MET FOSSIELEN 

De scheepsboormossel of Terédo is een dier dat gaten boort in alle mogelijke houtsoorten. Het hout 

is bijna volledig verdwenen. Overgebleven is een soort conglomeraat van schelpen en houtresten. In 

de omgeving van Wesel zijn in de jaren ’80 van de vorige eeuw een aantal grote stukken gevonden. 

Deze kwamen van c.a. 18 meter diep. Ze waren afgezet in een okerhoudend sediment met veel 

mangaanknollen. 

 

KLASSE:  BIVALVIA 

SOORT:   OSTREA-SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: MIOCEEN / PLIOCEEN 

HERKOMST:  RIJNLAND 

AFZETTING:  PLAATSELIJK 

VINDPLAATS:  VYNEN 

DATUM:  1988 

BIJZONDERHEDEN:  

 
FOSSIELEN MET SCHAAL 

Deze fossielen komen uit afzettingen die 

zich onder de grindlagen bevinden o.a. in 

het Rijnland bij Vynen en Ward. Het zijn 

Plioceen en Mioceen afzettingen met 

daarin soms zeer veel fossielen. Deze 

komen omhoog als er wordt gebaggerd. 

Het is mogelijk dat deze lagen hier door de 

druk van het toenmalige landijs omhoog 

zijn gekomen. 
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KLASSE:  SCAPHOPODA 

SOORT:   DENTALIUM 

GEOLOGISCHE TIJD: TERTIAIR 

HERKOMST:  WESTFALEN OF LIMBURG 

AFZETTING:  OOSTELIJK OF ZUIDELIJK 

VINDPLAATS:  HAFFEN 

DATUM:  2000 

BIJZONDERHEDEN: TANDHOORNSLAK 

 

 

Dit is een mollusca soort met een 

langgerekte schelp en een gladde 

schaal en ook wel met 

structuurlijnen. Het zijn 

buisvormige dieren zonder 

duidelijke kop maar wel met een 

kauwplaat. Men kent 

verschillende soorten dentaliums 

als fossiel. De eerste waren er al 

in het Ordovicium. Nu recent 

leven deze schelpdieren nog 

steeds aan onze kusten. 
DENTALIUM 
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KLASSE:  CEPHALOPODA 

SOORT:   GONIATREUTHIS SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT / SENOON 

HERKOMST:  WESTFALEN 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  VYNEN 

DATUM:  1986 

BIJZONDERHEDEN: BELEMNOIDEA 

 

 

 

Van belemnieten worden alleen de harde delen gevonden. Men 

noemt deze ook wel het rostrum. In het zuidelijk diluvium 

komen ook belemnieten voor maar deze zijn vnl. afkomstig uit 

Zuid-Limburg. Deze fossielen zijn niet algemeen in het 

Rijngrind. Soms vindt men restanten van deze fossielen in 

kalksteen. 

ca. 80mm lang 

KLASSE:  CEPHALOPODA 

SOORT:   LEWESICERAS PACHYDISCIDAE 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT / CAMPAN 

HERKOMST:  STEMWEDERBERGE OF MÜNSTERLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  MENZELEN-OST 

DATUM:  1977 

BIJZONDERHEDEN:  

  

Grote bodem vol met fossielen o.a. ammonieten, schelpen en belemnieten. De ammoniet is een 

Pachydiscus soort, de diameter is 30cm. Oorspronkelijk was het fossiel ruim 50 cm. in doorsnee. 

De belemnieten zijn van de soort Belemnitella, een dikke stompe belemniet van 6 tot 12cm. 

lang. In deze grootte en toestand is aan te nemen dat transport over een niet al te grote afstand 

heeft plaatsgevonden. Een uiterst zeldzame vondst in het grind. 

BODEM 38 x 27 x 9cm. 
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KLASSE:  CEPHALOPODA 

SOORT.:  NAUTILUS? 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT 

HERKOMST:  RUHRGEBIED OF MÜNSTERLAND 

AFZETTING:  OOSTELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  HAFFEN 

DATUM:  1978 

BIJZONDERHEDEN:  

 

 

Steenkern van een ammoniet waarschijnlijk een 

Nautiloidea soort. Het transport van dit fossiel is 

niet over een al te grote afstand geweest, anders 

was het wel meer afgerold. Determinatie van 

ammonieten is problematisch omdat de schaal en 

structuurringen ontbreken. Mogelijk afkomstig 

uit het Ruhrgebied of het Münsterland. 

KLASSE:  CEPHALOPODA 

SOORT:   ACANTHOCERATIDAE SOORT 

GEOLOGISCHE TIJD.: KRIJT / TUROON (Grünsand) 

HERKOMST:  NOORDDUITSE KRIJTGEBIED 

   OF HET RUHRGEBIED 

AFZETTING:  NOORDELIJK OF OOSTELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  SLOTERMEER (NL) 

DATUM:  1992 

BIJZONDERHEDEN:  

 

 

Gave ammonieten zijn zeldzaam in het grind en worden zeer weinig gevonden. Omdat het 

fossiel nog zeer goed is en nagenoeg compleet, is aan te nemen dat transport over een 

korte afstand heeft plaats gevonden. Bij de grind- en zandbedrijven in de omgeving van 

Haddorf werden wel vaker ammonieten gevonden maar deze kwamen uit de Jura en zijn 

meestal helemaal compleet. 

Ø 100mm 
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KLASSE:  CEPHALOPODA 

SOORT:   CERATITES SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: TRIAS 

HERKOMST:  WESERBERGLAND 

AFZETTING:  OOSTELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  WISSEL 

DATUM:  1983 

BIJZONDERHEDEN: ZEER ZELDZAAM FOSSIEL 

 

Dit fossiel komt uit de Trias periode de zogenaamde Muschelkalk-sedimenten. Oorsprongsgebied 

is het Weserbergland m.n. de omgeving van Hoxter. Mogelijk aangevoerd door de Weser of Lippe 

en via de Rijn in onze omgeving achter gebleven. 

Ø 140 mm 

KLASSE:  CEPHALOPODA (subklasse Nautiloidea) 

SOORT:   ORTHOCERAS (Endoceras) 

GEOLOGISCHE TIJD: ONDER-SILUUR 

HERKOMST:  OOSTZEE-GEBIED, ÄLAND EILANDEN 

:   ÖLAND MET OOST-SMALAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  RHEINKAMP 

DATUM:  1983 

BIJZONDERHEDEN:  

 

 

Deze fossielen worden meestal gevonden in de zgn. rode Orthocerenkalk 

uit het Onder-Siluur. Ook in grijze of roodbruine kalksteen. Het eiland 

Öland bestaat bijna geheel uit deze kalklagen. Determinatie is soms 

moeilijk omdat de structuurlijnen door transport en erosie zijn verdwenen. 
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KLASSE:  CEPHALOPODA (suborde Goniatitina) 

SOORT:   GONIATITES SPHAERICUS 

GEOLOGISCHE TIJD: CARBOON 

HERKOMST:  RHEIN, SCHIEFERGEBIRGE, RUHR 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

   GIDSFOSSIEL VOOR HET KULM 

VINDPLAATS:  GINDERICH, NETTERDEN, RHEINBERG 

DATUM:  1965, 1987, 1978 

BIJZONDERHEDEN:  

 

 

 

Ronde ammonieten waarvan de kamers 

gevuld zijn met chalcedoon en soms kwarts 

kristallen. Fossielen met zigzagvormige 

structuurlijnen. Afkomstig uit het Onder-

Carboon van het Schiefergebirge. Enkele 

soorten komen uit de Belgische kolenkalk of 

het Devoon. Algemeen neemt men aan dat 

deze fossielen uit de Ruhrstreek komen. Ze 

kunnen van 20mm.tot wel 80mm groot 

worden. Het zijn uiterst zeldzame fossielen 

in ons land en in het Rijnland. Aanvoer via 

de Ruhr en de Sieg. 

Ø 65mm 
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Stam Cnidaria: Neteldieren (Precambrium tot recent) 

Neteldieren zijn primitieve wezens waarvan het lichaam uit twee blaadjes, de ectoderm en de 

endoderm, bestaat. Deze worden bijeengehouden door een soort gelei die rijk is aan zogenaamde 

zwerfcellen (planocyten). In de ectoderm zitten epitheelcellen, zenuwcellen, zintuigcellen en ook 

netelcellen (cnidoblasten). Deze netelcellen zijn bijzondere, sterk gespecialiseerde cellen. Ze 

scheiden gif af en vormen hierdoor zowel een verdedigings- als een aanvalssysteem. Netelcellen 

komen alleen bij neteldieren voor. Het zenuwstelsel vormt een netwerk, maar kent geen 

gespecialiseerde centra, hoewel er wel zintuiglijke organen aanwezig zijn. De endoderm bestaat uit 

grote zweepdraadcellen die voor de assimilatie zorgen. Een met tentakels omgeven opening geeft 

toegang tot de holte waarin de spijsvertering plaatsvindt (hier komt de niet meer gebruikte oude 

benaming holtedieren vandaan). 

De Cnidaria worden onderverdeeld in vijf klassen: 

- de Anthozoa (bloempoliepen) 

Deze klasse kent alleen een vastzittend poliepstadium. 

Vrijzwemmende of zwevende larven zorgen voor de verspreiding over grote afstanden. 

Komt een larve op een gunstige plaats op de bodem terecht dan ontwikkelt zich hieruit de 

poliep. Bij de kolonievormende Anthozoa treedt in het poliepstadium aseksuele 

knopvorming op met steeds nieuwe individuen. De naam koraal wordt gebruikt voor de 

dieren die kalkskeletjes bevatten en zeeanemonen voor de groep zonder kalkskeletje. 

- de Hydrozoa (kwalpoliepen of hydroidpoliepen) 

Een klasse die overwegend uit kolonievormende diertjes bestaat. 

Ze bezitten soms een skelet van kalk of chitine en zijn vier- of veeltallig symmetrisch. 

Tot de klasse van de Hydrozoa behoort de orde van kolonievormende diertjes met een 

kalkskelet: de Stromatoporoidea. De Stromatopora is van deze orde wel de bekendste soort. 

- de Scyphozoa (de eigenlijke kwallen) 

Deze klasse is alleen marien bekend en bezit een uitgesproken viertallige symmetrie. De 

recente vormen hebben geen skelet, de fossiele vormen waren soms in het bezit van een 

chitineus skelet. 

- de Protomedusae 

 In deze klasse zijn kwalachtige afdrukken van uitgestorven dieren verenigd. 

- de Dipleurozoa 

 Deze klasse bestaat uit afdrukken van symmetrische kwalachtige uitgestorven dieren. 

Een voorbeeld is de Dickinsonia, waarvan exemplaren zijn gevonden als afdrukken aan de 

onderzijde van zandsteenbanken. Zij waren wereldwijd verspreid en konden tot 1 meter 

groot worden. 
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Dit koraal bestaat vnl. uit bundelvormige stokken. De kelken gaan in elkaar over en staan licht omhoog. 

Meestal zijn deze koralen tetra tot hexa opgebouwd. Van het koraal is de celstructuur deels omgezet in 

mineraal, bij dit fossiel in chalcedoon. Zeldzaam fossiel in onze streek en het Rijnland. 

KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   ISASTREA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: JURA / KRIJT 

HERKOMSTL  WESERBERGLAND 

AFZETTING:  OOSTELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  BISCHLICH 

DATUM:  1982 

BIJZONDERHEDEN: HEXA KORAAL 

 

Deze koralen zijn opgebouwd uit 

onregelmatige tot takvormige stokken. De 

kelken zijn diep van vorm en gemiddeld 8 tot 

11mm in diameter en fijn geribbeld aan de 

binnenzijde (septen-kanten). Het is een 

zeldzaam fossiel in onze omgeving. Ook in het 

Maasgrind komen soms koralen voor maar die 

komen uit de Franse Jura. Omdat koralen uit 

kalk zijn opgebouwd is de afbraak door 

transport en erosie zeer groot. 

KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   STYLINIDAE 

GEOLOGISCHE TIJD: JURA / KRIJT 

HERKOMST:  WESERBERGLAND / WIEHENGEBERGTE 

AFZETTING:  NOORDELIJKE TOT OOSTELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  HALDERN 

DATUM:  1981 

BIJZONDERHEDEN: HEXA KORAAL 
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KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   HALYSITES 

GEOLOGIDCHE TIJD: BOVEN-SILUUR 

HERKOMST:  GOTLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  RHEINBERG 

DATUM:  1970 

BIJZONDERHEDEN: TABULATA KORAAL 

 
 

Deze koralen hebben kolonies van lange cilindrische samenhangende buisjes die alle met de smalle 

kanten aan elkaar verbonden zijn en samen een onregelmatig door elkaar slingerend geheel vormen. 

De kleur van het koraal is meestal grijs en soms bruin. In het zuidelijke diluvium komen deze koralen 

zeer zelden voor. 

 SP.CATENULARIA      SP.ESCHAROIDES 

KLASSE:  ANTHOZOA (subfamilie Trochosmilia) 

SOORT:   COELOSMILIA (VERMOEDELIJK) 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-KRIJT / DANIEN 

HERKOMST:  DENEMARKEN OF RÜGEN 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  HAFFEN 

DATUM:  1971 

BIJZONDERHEDEN: HEXA KORALEN 

 

Het koraal zit vast op een vuursteen die 

afkomstig is uit het Krijt (Danien). Het is 

een zeldzame vondst in het Rijngrind. Het 

koraal is omgezet in het mineraal 

chalcedoon. 

FOSSIEL CA. 50mm LANG 
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KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   FAVOSITES GOTLANDICA 

GEOLOGISCHE TIJD: SILUUR 

HERKOMST:  GOTLAND / OOSTZEE-GEBIED 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  REPELEN 

DATUM:  1982 

BIJZONDERHEDEN: TABULATA KORAAL (ORGELPIJPKORAAL) 

 

  

De Favosites komt alleen voor in het Paleozoïcum en is een stokvormige koraal. De structuur lijkt 

veel op kantige, opgehoopte basaltzuiltjes. Vroeger vaak gevonden op de heidevlaktes van Drenthe. 

In het zuidelijke grind zijn deze fossielen veel zeldzamer. 

 

KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   HELIOLITES INTERSTINCTUS 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-SILUUR 

HERKOMST:  GOTLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  AZEWIJN (NL) 

DATUM:  1984 

BIJZONDERHEDEN: TABULATA KORAAL 

 

 

Dit koraal behoort tot de Heliotithidae-groep en is een Alcyonoria soort. Dit zijn achtdelige koralen. 

Ze zijn makkelijk te herkennen en hebben meestal een lichtbruine kleur maar ook wel grijsachtig. 

Worden weinig gevonden in het Rijnland. Uit het Devoon van de Eifel kent men ook deze soort. 
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KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   STREPTELASMA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: ONDER-SILUUR 

HERKOMST:  OOSTZEE-GEBIED 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  MENZELEN-OST 

DATUM:  1981 

BIJZONDERHEDEN: TETRA OF RUGOSA KORAAL 

 

Voorkomens in de Siluurzeeën. 

Op sommige plaatsen kleine vormen en op andere 

uitsluitend grote vormen. 

Dit koraal behoort evenals de veel er 

op lijkende Zaphrentis soorten tot de 

tetra of rugosa groep. Verspreiding 

was vnl. in het Oostzeebekken. Bij 

het fossiel is de celstructuur bijna 

volledig omgezet in het mineraal 

kwarts. Aan de hand van de 

resterende cellen is nog de 

familienaam vast te stellen. 

KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   ALVEOLITES LABECHEI 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-SILUUR 

HERKOMST:  GOTLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  RHEINBERG 

DATUM:  1984 

BIJZONDERHEDEN: TABULATA KORAAL 

 

 

Toont veel overeenkomst met de Favosites maar onderscheidt zich van deze door kantige kelken en 

een onregelmatige opbouw. Deze is meestal knolvormig. Dit koraal heeft buisvormige zuiltjes met een 

diameter tot 1.mm en zijn ellips- of halvemaanvormig. 
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KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   OVALASTREA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: JURA / KRIJT 

HERKOMST:  WIEHENGEBERGTE 

AFZETTING:  NOORDELIJKE OF OOSTELIJKE AANVOER 

VINDPLAATS:  VYNEN 

DATUM:  1986 

BIJZONDERHEDEN: HEXA KORAAL 

 

 

De koralen uit de Calamophylliidae groep zijn opgebouwd uit onregelmatige hoge stokvormen die een 

holle ovale vorm hebben. De kelken vertonen dus ovale tot vierkante vormen en zijn gemiddeld 6 tot 

10mm in diameter. De septen zijn dun geribbeld en bundelvormig die soms in elkaar overgaan. 

Zeldzame vondsten in het Rijnland. 

KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   PLEURODICTYUM 

GEOLOGISCHE TIJD: ONDER-DEVOON (Emsschichten) 

HERKOMST:  OMGEVING ST-GOAR EN EIFEL 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  VYNEN 

DATUM:  1981 

BIJZONDERHEDEN: TABULATA KORAAL (BODEMKORAAL) 

 

 

 

Dit is een solitair levend koraal. Wordt soms met de ringworm Hicetes gevonden (symbiose). Het 

sediment waarin de koralen worden gevonden is meestal ‘Grauwacke’, een grijze kalksteen uit het 

Devoon. Dit fossiel is zeer zeldzaam in het Rijnland. 

WEMB 

VYNEN 



39 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   ACERVULARIA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: SILUUR 

HERKOMST:  OOSTZEE GEBIED 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  RHEINBERG 

DATUM:  1984 

BIJZONDERHEDEN: TETRA KORAAL 

 

 

De soort Fhillipsastrea vormden al echte kolonies in het Siluur. Het zijn stokvormige koralen die 

opgebouwd zijn met iets ronde tot onregelmatige kelkvormen met talrijke septen aan de kelkwand. 

Deze kelken hebben een diameter van 8 tot 10mm. Het koraal is deels omgezet in mineraal. Het is 

een zeer zeldzaam fossiel. 

KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   ASTRACIDAE GROEP 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT / JURA 

HERKOMST:  NOORD/OOSTELIJKE AANVOER, WIEHENGEBERGTE 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  BRAAMT (NL) 

DATUM:  1978 

BIJZONDERHEDEN: HEXA KORAAL 

 

 

De koralen bestaan uit 

onregelmatig gevormde 

stokken en de kelken 

hebben een diepe vorm. 

Komen voor als 

stokvormige kolonies, 

zelden als solitair koraal. 

Herkomst het Münsterland 

of het Krijt bij Hannover. 

Determinatie is 

problematisch omdat het 

fossiel door transport deels 

is afgerold. 
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KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   AULOPORIDAE GROEP 

GEOLOGISCHE TIJD: ONDER-SILUUR 

HERKOMST:  OOSTZEE GEBIED 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  RHEINBERG 

DATUM:  1984 

BIJZONDERHEDEN: TABULATA KORAAL  

 

Een stuk koraalrif met een koraal dat 

bijna geheel is omgezet in het mineraal 

kwarts. De soort is een Syringophyllum 

uit de Auloporidae groep. Van het 

koraal is de celstructuur vervangen door 

kwarts en daarom is determinatie 

moeilijk. Komt niet vaak voor in het 

Rijnland. 

Koraalbodem met kwartskristallen 

KLASSE:  ANTHOZOA 

SOORT:   DENDROPHYLLIA FAXENSIS 

   (HAPLOPHYLLIA) 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-KRIJT / DANIEN 

HERKOMST:  SEELAND (DENEMARKEN) 

AFZETTING:  NOORDLIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  WISSEL 

DATUM:  1982 

BIJZONDERHEDEN: HEXA KORAAL 

 

De Faxen kalksteen is een dichte 

kalksteen en in ons land zeldzaam. 

In het oorsprongsgebied bij Fakse 

in Seeland bevinden zich 

plaatselijke afzettingen van deze 

kalksteen. Daaruit is ook de naam 

ontstaan: Fakse-Faxekalk. Meestal 

bevinden zich koralen in het 

gesteente vnl. takvormige delen, 

lang en dun van vorm. 

FAXEN KALKSTEEN 
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KLASSE:  HYDROZOA 

SOORT:   CONCENTRIA / DISCOIDEA 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-SILUUR 

HERKOMST:  OMGEVING GOTLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  LINKS: APPELDORN 

   RECHTS: VYNEN 

DATUM:  1981 EN 1975 

BIJZONDERHEDEN: GROEI DOOR FOTOSYNTHESE 

 

STROMATOPORA 

Deze dieren verschenen voor het 

eerst in het Cambrium en 

beleefden in het Siluur en 

Devoon hun eerste bloei 

periode. Ze hadden meestal een 

kogel- of knolvormige omvang. 

Ze worden ingedeeld in de 

Hydrozoa groep. Deze heeft nog 

een onzekere indeling. De 

dieren lijken op koralen maar 

het zijn duidelijk andere soorten. 

Het waren rifbouwers op 

rotsachtige bodem. 

KLASSE:  SCYPHOZOA 

SOORT:   CONULARIA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: ORDOVICIUM / SILUUR 

HERKOMST:  OOSTZEE GEBIED 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  SLOTERMEER (NL) 

DATUM:  1984 

BIJZONDERHEDEN:  

 
 

De Conularia is een raadselachtig 

fossiel. De wetenschap heeft deze 

nu recent ingedeeld bij de 

Scyphozoa en daarmee in de 

groep van de medusen (kwallen) 

geplaatst. De cellen vertonen een 

duidelijk patroon en omtrek. 

Meestal zijn de fossielen grijs 

van kleur maar ook bruinachtig. 
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Stam Echinodermata: Stekelhuidigen  (Cambrium tot recent) 

Veel Echinodermata onderscheiden zich van alle andere dieren door een vijfzijdige symmetrie. Ze bezitten een 

inwendig skelet, dat door een opperhuid wordt bedekt. Verschillende groepen hebben een watervatsysteem, 

waar een aantal lichaamsfuncties door worden geregeld. 

De voortplanting is geslachtelijk. De eieren worden buiten het lichaam in zee bevrucht. Uit de eieren 

ontstaan tweezijdig symmetrische, vrij zwemmende larven. Tijdens het volwassen stadium leven ze op of 

dichtbij de zeebodem. De stekelhuidigen leven allemaal in zee waarvan de eerste al in het Cambrium 

aanwezig waren. 

Echinodermata zijn een zeer hoog ontwikkelde groep ongewervelden. Op de Hemichordata na staan ze het 

dichtst bij de gewervelde dieren. 

De stam Echinodermata is onderverdeeld in drie onderstammen en acht klassen (in de literatuur komen ook 

andere indelingen voor): 

Onderstam Crinozoa met o.a. Klasse Crinoidea (zeelelies) 

Zeelelies bestaan uit een lange steel met bovenop een beker- of trechtervormige kelk met een "deksel" waarin 

een centrale mondopening zit. Daaromheen zitten vijf (of een meervoud van vijf) armen om kleine 

organismen (plankton) uit het water te vangen. Op het deksel van de kelk staat vaak een buis, de 

anaalpiramide, met de anus. De meeste zeelelies zitten met een steel en een soort wortel aan de zeebodem 

vast. Vrijzwemmende zeelelies hebben uiteraard geen steel en gebruiken hun armen om te zwemmen. 

Onderstam Echinozoa met o.a. Klasse Echinoidea (zee-egels) 

Zee-egels zijn bolvormig tot halfbolvormig (soms afgeplat) met een kalken schaal. De schaal bestaat uit 

zeshoekige plaatjes. Van middenboven naar middenonder lopen vijf banen met twee rijen plaatjes waarin 

gaatjes zitten. Door de gaatjes steken de buisvoetjes van het watervatsysteem naar buiten. 

De zee-egels zijn te verdelen in "reguliere" en "irreguliere" zee-egels. De "reguliere" zee-egels zijn vijfstralig 

symmetrisch. Bovenop zit de anus. De mond zit middenonder, een handige plaats bij het afgrazen van 

organisch materiaal van de zeebodem. Ze eten alles wat klein is, plantaardig en dierlijk. Ze hebben daartoe een 

kauwapparaat, lantaarn van Aristoteles geheten. Bij de "irreguliere" zee-egels is in bepaalde mate afgestapt 

van de vijfzijdige symmetrie: ze zijn tweezijdig symmetrisch. Veel van deze zee-egels leven in het sediment in 

de zeebodem. Daarom is de anus naar de achterkant of zelfs naar de onderkant verplaatst en is de mond meer 

naar voren opgeschoven. Ze eten zich door het sediment heen. De mond heeft vaak een soort lip gekregen, 

waardoor het organische materiaal in zand of klei zo naar binnen schuift. Binnen wordt het eetbare eruit 

gefilterd. De afvalstoffen verdwijnen door de anus weer naar buiten. In verband met deze ondergrondse 

levenswijze zijn de stekels aanmerkelijk kleiner en ook de tuberkels waarop ze staan zijn kleiner, maar wel 

talrijker. De stekels dienen nu niet alleen voor verdediging en voortbeweging, maar ook voor 

graafwerkzaamheden. 

Fossiel worden zee-egels veel aangetroffen, evenals losse stekels. Fossiele zee-egels waar de stekels nog op 

zitten zijn zeldzaam. 

Onderstam Asterozoa met o.a. Klasse Asteroidea (zeesterren) 

Zeesterren hebben vijf armen. Deze armen hebben een groot verloop in omvang. Ze voeden zich vooral met 

schelpdieren en zee-egels, die ze omklemmen met hun armen. Ze hebben losse stukjes calciet in de huid ter 

bescherming. Deze zijn fossiel te vinden. Complete fossiele exemplaren zijn zeldzaam. Soms worden ook 

wel fossiele rustsporen gevonden. 
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KLASSE:  CRINOIDEA 

SOORT:   MELOCRINUS? 

GEOLOGISCHE TIJD: DEVOON 

HERKOMST:  SCHIEFERGEBIRGE 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  WISSEL 

DATUM:  1980 

BIJZONDERHEDEN:  

 

 

Ronde afdrukken van een zeelelie afkomstig uit het Devoon. Determinatie is moeilijk omdat er bijna 

nooit knoppen worden gevonden, meestal alleen de afdrukken. Want ook uit het Carboon kan men 

zeelelies vinden o.a. de Actinocrinus. Omdat de fossielen in het Rijngrind worden gevonden is aan te 

nemen dat deze uit het Duitse Devoon afkomstig zijn. In het middengebergte o.a. het Schiefergebirge 

en in delen van het Sauerland komen fossielen deze massaal voor. 

KLASSE:  ECHINOIDEA 

SOORT:   CIDARIS 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT / DANIEN 

HERKOMST:  DENEMARKEN 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  RHENEN (NL) 

DATUM:  1979 

BIJZONDERHEDEN:  

  

 

 

Meestal worden deze zee-egels gevonden in vuursteenknollen of in de Salholmkalken uit 

Denemarken. Deze zee-egels hadden lange stekels. Het waren rovers die hun prooi 

vasthielden om dan met hun kaken de prooi te bewerken. Puntgave fossielen zijn zeer 

zeldzaam. 
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KLASSE:  ECHINOIDEA 

SOORT:   ECHINOCORYS EN MICRASTER 

GEOLOGISCHE TIJD: KRIJT, SENOON / DANIEN 

HERKOMST:  NOORD-DUITSLAND EN OOSTZEEGEBIED 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  WISSEL, REES, en OTTERSUM (NL) 

DATUM:  1979-1984-1998 

BIJZONDERHEDEN: FOSSIELEN OMGEZET IN VUURSTEEN (ca. 97% SIO2) 

 

 

 

MICRASTER 

ECHINOCORYS 
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Stam Hemichordata (of Stomochordata)  (Cambrium tot recent) 

 

Groep van ongewervelde zeedieren waarvan het lichaam is onderverdeeld in drie coelomische 

segmenten (prosoom, mesosoom en metasoom) en die een bepaald aantal gemeenschappelijke 

kenmerken vertonen. In het bijzonder een keelholte met kieuwspleten erin en een zenuwstelsel in de rug 

dat in het prosoom een stomochorda (= maagstreng) heeft. Dat wil zeggen, een blind zakje in de 

keelholte dat niet het equivalent is van de ruggenstreng bij een gewerveld dier. De verdeling in drieën 

van het lichaam, waarbij elk deel voorzien is van een coelomische holte, en de vorm van de larve maken 

de vergelijking tussen de hemichordata en de stekelhuidigen aannemelijk, terwijl de openingen in de 

keelholte de vergelijking met de ruggenstreng dragende dieren rechtvaardigt. 

 

De Hemichordata omvat drie klassen: 

 

- de huidige Enteropneusta (drie geslachten, waaronder Balanoglossus) 

- de fossiele Pterobranchia (verschenen in het Ordovicium) en de huidige Pterobranchia 

(Cephalodiscus en Rhabdopleura) 

- Graptolithina (Cambrium / Carboon) 

 

Graptolithina zijn zeer kleine, in het algemeen kolonievormende, zeedieren (zooïden) bekend door de 

mooie afdrukken die in de sedimenten zijn achtergelaten (graptoliet: van graptos = gegraveerd en 

lithos = steen). Door het vormen van uitlopers ontstaan de meer of minder vertakte kolonies, waarvan 

het peridermische skelet bestaat uit een onoplosbaar eiwit (scleroproteïne).De vorming van buisjes 

vindt plaats door afscheiding van elkaar afwisselende halve ringen (de fuselli). Deze holtebuisjes 

(thecae) vertoonden aanvankelijk een zekere variatie: autothecae (vrouwelijk), bithecae (mannelijk) en 

stolothecae (die door kiemontwikkeling alle drie soorten thecae produceerden), maar in later 

verschenen groepen zijn ze meer op elkaar gaan lijken (wat gepaard ging met de verandering van 

vrouwelijke individuen in hermafrodieten). De eerste theca ontwikkelt zich uit een embryonale theca, 

de sicula, die een bijzonder geraamte vertoont (een spiraalvormige draad en in de lengte verlopende 

draden). De stoloon (uitloper) is een holle, buisvormige streng, vergelijkbaar met die van de huidige 

Rhabdopleura. Er zit een hoesje van chitine omheen en binnenin de stolothecae vormt het snoer een 

ononderbroken stelsel van buisjes van 25 tot 35 mu in doorsnee met heel dunne wanden. Door 

kiemontwikkeling produceert het alle zooïden. De kolonies (rhabdosomen) hebben over het algemeen 

de vorm van een struik (vertakt) en kunnen er heel verschillend uitzien. Kolonies van kolonies 

(synrhabdosomen) bestaan ook. 

 

In de huidige classificatie worden zes orden erkend, waarvan er vijf op de bodem van de zee hebben 

geleefd: de Dendroidea (Cambrium / Carboon), de Stolonoidea (Ordovicium), de Tuboidea (Ordovicium / 

Siluur), de Crustoidea (Ordovicium) en de Camaroidea (Ordovicium). Ze verankerden zich in de 

ondergrond met wortels of met een van draadjes of lamellen voorzien hechtingsorgaan en ook wel met 

de sicula. De laatste orde, de Graptoloidea (Ordovicium / Devoon) waren van een pelagische orde (= 

open en min of meer diepe zee) met slechts een type theca. 

 

Tot deze orde behoort de Monograptus. 
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KLASSE:  GRAPTOLITHINA (orde Graptoloidea) 

SOORT:   MONOGRAPTUS SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-SILUUR 

HERKOMST:  OOSTZEE GEBIED, SCHONEN EN OSLO 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  HAFFEN 

DATUM:  1979 

BIJZONDERHEDEN:  

 

De Graptolieten vormen een groep van uitgestorven mariene dieren. Wat 

is overgebleven is een staafje, een rhabdosoom of hydrosoom, eencellig 

met een kiezelskelet. Deze fossielen zijn uitermate zeldzaam in het 

Rijnland en Nederland. 

 

Ter vergelijk met de Monograptus een 

afbeelding van een Diplograptus, eveneens 

een vrijzwemmende Graptoliet. 
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Stam Bryozoa: Mosdiertjes  (Cambrium tot recent) 

 

De mosdiertjes (met buikholte) zijn microscopisch kleine waterdiertjes die zich zeer snel kunnen 

vermeerderen door blastogenese (kiemontwikkeling of knopvorming). Ze vormen kolonies (zoaria) 

die zijn samengesteld uit talloze afzonderlijke eenheden die overeenkomen met evenveel individuen 

(zooiden). Deze kolonies kunnen allerlei vormen aannemen: uitgestrekt, langgerekt, vertakt of 

bladachtig. Soms lijkt zo'n kolonie op een laag mos, vandaar de benaming mosdiertjes (het Griekse 

woord bryon betekent mos). Een zoöecium is een kalkig of gelatineus 'huisje' dat wordt gevormd 

door twee delen, de cystide en de polypide. De cystide is een hoesje, een dicht hokje, gevormd door 

een afscheiding van de ectoderm. Vaak treedt er verkalking op, waardoor het materiaal steviger 

wordt. Een cystide kan afgesloten worden door een plooi in de wand, die dan een soort 

terugslagklep vormt. Zo'n dekseltje heet een operculum. In de buikholte is de polypide opgehangen, 

dat wil zeggen alle organen samen (lofofoor, spijsverteringslus, zenuwknoop). De anus ligt achter 

de bek, maar buiten de lofofoor. De groei gaat gepaard met blastogenese, wat geslachtelijke 

voortplanting overigens niet uitsluit. Bij sommige soorten kunnen de individuen binnen een kolonie 

er verschillend uitzien (heterozoöecia) al naargelang hun functie. De avicularia hebben een 

defensieve rol, de vibracularia dienen voor de schoonmaak, de ovicellae zijn geschikt om te broeden 

en de haarwortels zijn er voor de aanhechting. 

 

Bij de Bryozoa onderscheidt men twee klassen (soms ook drie): 

 

- de Phylactolaemata, met een lofofoor in de vorm van een hoefijzer, net als bij de 

armpotigen. 

 Tegenwoordig leven ze in zoet water. 

 

- de Gymnolaemata, met een ronde lofofoor, voor het merendeel zeedieren en in fossiele staat 

sinds het Cambrium vertegenwoordigd. Ze worden onderverdeeld in: 

 

Trepostomata, met prismatische of cilindervormige kalkzoöecia van dunne wandjes, 

die bij het volwassen individu dikker worden. Gelamelleerde, vertakte of massieve 

kolonies. Verbreiding: Siluur / Trias. 

 

Cyclostomata, met cilindervormige kalkzoöecia, waarvan de wanden heel fijne 

gaatjes vertonen en één opening vrij is; de kolonies lijken op die van de trepostomen; 

bekend vanaf het Siluur en goed vertegenwoordigd in de huidige zeeën. 

 

Ctenostomata, met ovale zoöecia van gelatine of hoorn. Fossiliseren moeilijk. 

Verschenen in het Siluur. Vrij zeldzaam in de huidige zeeën. 

 

Cryptostomata, met prismatische zoöecia, voorzien van een ronde opening die vaak 

op de bodem van een voorhof ligt en daardoor van buitenaf niet zichtbaar is; geen 

gedifferentieerde zooiden; kolonies met een of twee lamellen, soms vertakt; 

verbreiding: Siluur / Perm. 

 

Cheilostomata, met zoöecia van kalk of chitine, altijd zeer kort, ovaal, elliptisch of in 

de vorm van een minuscuul vaasje of koffertje, afgesloten door een dekseltje als het 

een teruggetrokken polypide betreft; kent ook gedifferentieerde zooiden; dit zijn de 

talrijkste en de hoogst ontwikkelde Bryozoönen, verschenen in de loop van het 

Midden-Jura of pas in het Krijt. 
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KLASSE:  GYMNOLAEMATA (orde Cryptostomata) 

SOORT:   PTILODICTYA 

GEOLOGISCHE TIJD: SILUUR 

HERKOMST:  MIDDEN- / OOST-BALTICUM 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  MENZELEN-OST 

DATUM.:  1982 

BIJZONDERHEDEN: BEYRICHIAKALK 

 
 

Silurische grijze kalksteen met mosdieren. Deze fossielen komen minder 

vaak voor en behoren tot de meer zeldzame vondsten. De meeste 

bryozoa komen uit de Krijt periode het Danien. Deze worden vooral in 

vuursteen gevonden en komen vaker voor. Aanvoer vanuit noordelijke 

richting en ook uit Zuid-Limburg of het Devoon van de Eifel. 

BRYOZOA IN VUURSTEEN 
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Ichnofossielen 

Ichnofossielen zijn fossiele levenssporen, b.v. een voetspoor, een kruipspoor, een rustspoor, graafgangen, 

boorgaten, bijtsporen in botten, nesten van vogels en insecten, uitwerpselen. 

Veel ichnofossielen werden aanvankelijk voor wieren gehouden en hebben daarom nog steeds een naam, die op 

phycus (=wier) eindigt. 

Nog iets over de naamgeving: de sporen krijgen wel een naam n.l. een geslachtsnaam, maar meestal geen 

soortnaam. Dus geen dubbele naam zoals normaal bij fossielen, maar een enkele. Omdat vaak niet precies 

bekend is wat voor organisme het spoor veroorzaakt heeft, kunnen de sporen niet in families e.d. worden 

ingedeeld, zoals bij normale fossielen gebeurt.. Soms weet men wel welk dier het spoor veroorzaakt heeft, 

zoals bij de boorgaten, die de naam Entobia dragen. Deze gaten worden veroorzaakt door de boorspons Cilona 

sp. 
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KLASSE:  VERMES 

SOORT:   ONBEKEND 

GEOLOGISCHE TIJD: CAMBRIUM 

HERKOMST:  OOSTZEEBODEM OF ZUID-ZWEDEN 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  VYNEN, WARD 

DATUM:  1976-1977 

BIJZONDERHEDEN: WORMGRAAFGANGEN  

 

Kwartsiet zandstenen met woon- en 

graafgangen van wormen. De holtes van 

het linker fossiel zijn bezet met kristallen 

en delen van de wormen bevinden zich 

nog in het gesteente. Bij het rechter 

fossiel zijn de woongangen volledig 

omgezet in kwarts. De soorten zijn 

moeilijk te determineren. 

KLASSE:  VERMES 

SOORT:   SCOLITHUS LINAERIS 

GEOLOGISCHE TIJD: ONDER-CAMBRIUM 

HERKOMST:  OMGEVING SMÁLAND OF KALMARSONT 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  HÜVEN (D) 

DATUM:  2008 

BIJZONDERHEDEN: WORMGRAAFGANGEN 

 

Scolithenzandsteen of buizenzandsteen bestaat vnl. uit kwartsiet en heeft meestal 

een licht tot donkerbruine kleur. De diameter van de holle gangen is 3 tot 8mm. 

Vermoedelijk een natuurlijke oorsprong? Maar volgens Richter kruipsporen of 

boorgangen van Cambrische wormen o.a. de Scolithus en de Sabellarites. Deze 

fossielen zijn nog niet 100% wetenschappelijk onderzocht. 
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Stam Rhizopoda: Wortelpotigen (Paleozoïcum tot recent) 

Protista is de verzameling van alle eencellige organismen die eukaryotisch zijn en toch niet 

ondergebracht kunnen worden in het dierenrijk, plantenrijk of bij de schimmels. 

Het onderscheid te maken tussen plant en dier is op dit niveau vaak een problematische 

aangelegenheid. 

Eukaryotisch wil zeggen dat de eencellige een echte celkern bezit waarin het DNA zit opgeslagen. 

Dit in tegenstelling tot de moneren of prokaryoten die ook eencellig zijn maar geen celkern hebben.  

Protisten planten zich voort door splitsing in twee nieuwe individuen. 

De huidige classificatie wijzigt nog steeds op basis van verkregen resultaten in de moleculaire 

biologie. 

Tot de Protista behoort de stam van de Rhizopoda (wortelpotigen), waar o.a. de (onder)klasse van 

de Foraminifera is ingedeeld. Tot deze klasse behoren de Nummulieten. 
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KLASSE:  FORAMINIFERA 

SOORT:   LAEVIGATUS SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: EOCEEN / YPRESSIEN 

HERKOMST:  NOORD-FRANKRIJK 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  MENZELEN-OST 

DATUM.:  1981 

BIJZONDERHEDEN: NUMMULIETEN 

 

Nummulieten komen vnl. in het Boven-Krijt tot Eoceen voor o.a. de 

Laevigatus, die glad van vorm is. De soort Exponens is spiraalvormig. De 

meeste van deze fossielen komen uit de Noord-Franse afzettingen, het 

Ypressien. Deze fossielen zijn niet zeldzaam en kunnen vaker gevonden 

worden. 

FORAMINIFEREN GESTEENTE 

Ø FOSSIELEN 15mm 
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Stam Cyanophyta: blauw-groene algen (Precambrium tot recent) 

De Prokaryoten omvatten het rijk Monera (eencellige organismen zonder kernmembraam) en staan aan 

de basis van de ontwikkeling van alle levende organismen. Men denkt dat de Monera ca. 3,9 miljard 

jaar of zelfs eerder zijn ontstaan. Ze zijn fossiel in ieder geval aangetoond in gesteenten in West-

Australië van ongeveer 3,5 miljard jaar oud (Precambrium).We moeten hierbij denken aan 

bacterieachtige organismen waaruit ca. 2.3 miljard jaar geleden de Cyanophyta zijn ontstaan als 

pioniers van de zuurstofrevolutie. 

Het Rijk Monera wordt doorgaans verdeeld in: 

- Schizophyta, waartoe de virussen en de bacteriën worden gerekend; 

- Cyanophyta = cyanobacteriën = blauw-groene algen = blauwwieren. 

In het begin van het leven op aarde leefden de organismen van organische verbindingen die in de zeeën 

voorhanden waren. D cyanobacteriën waren in het bezit van bladgroen en konden als eersten leven van 

anorganische (niet-organische) stoffen, door de koolzuurassimilatie. Dit is het omzetten van water en 

kooldioxide in organische stoffen met behulp van zonlicht. Hierbij ontstaat zuurstof. Dit proces is alleen 

mogelijk via organismen die bladgroen bezitten. Voordat de cyanobacteriën met de zuurstofproductie 

begonnen kwam zuurstof alleen in verbindingen voor en niet vrij in de atmosfeer. Sindsdien is het 

zuurstofpercentage in de atmosfeer gaan stijgen tot de huidige 20%. De blauw-groene algen (oftewel 

cyanobacteriën) werden vroeger vanwege het bezit van bladgroen bij de Planten ingedeeld. 

De cyanobacteriën komen fossiel in ruime mate voor, maar worden door amateurs niet altijd herkend en ten 

onrechte vaak ervaren als onbelangrijk. Sommigen ervan bonden sediment tot grote klonten of kussens, 

waarbij elke keer een laagje afgezet werd. Ook bacteriën speelden bij het ontstaan van deze klonten een rol. 

Deze bouwsels worden stromatolieten genoemd en ontstonden vooral in het Precambrium. 

Tot de Moneren behoren ook de bacteriën. Zij kunnen echter evenmin als dieren koolzuur assimileren en 

kunnen dus alleen van organische stoffen leven. Ook de virussen worden (als ze al tot de levende wezens 

worden gerekend) bij de Moneren ingedeeld. 
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STAM:   CYANOPHYTA 

SOORT:   SPHAEROCODIUM 

GEOLOGISCHE TIJD: BOVEN-SILUUR 

HERKOMST:  OMGEVING SCHONEN EN GOTLAND 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  RHEINBERG 

DATUM:  1984 

BIJZONDERHEDEN: BLAUW-GROENE ALG / CYANOBACTERIE / BLAUWWIER 

 
 

Algen in kalksteen de Sphaerocodium gotlandium en Solenopora gotlandica. 

Wetenschappelijk is er nog geen overeenstemming over deze groep en waar deze bij 

ingedeeld moeten worden. De kleur van de kalksteen is van geel/grijs tot bruinachtig, dit 

is afhankelijk van de mineralen in de bodem. Meestal gevonden als kleine gelaagde 

bolletjes. 
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Stam: Nematophyta  (Siluur - Onder-Devoon) 

Bruine algen, ook wel bruinwieren genoemd, zijn meercellig en behoren tot het Plantenrijk. Ze 

variëren sterk in grootte. Er zijn microscopisch kleine draadvormige soorten, maar ook soorten die meer 

dan 60 meter lang kunnen worden. Deze grote soorten worden meestal bruinwieren genoemd. Veel 

bruine algen zijn voorzien van luchtblazen. Hun bruine kleur hebben zij te danken aan de grote 

hoeveelheden bruine en gele pigmenten. Recente bruinwieren leven voornamelijk in de getijdenzone 

aan stenige kusten. Slechts een klein deel leeft vrij in open zee zoals Sargassum, die enorme 

zeeoppervlakten kan bedekken. 

Aangezien slechts enkele bruine algen in staat zijn kalk af te scheiden of daartoe in staat zijn geweest, worden 

ze zelden als fossiel gevonden. Wel zijn een aantal verkiezelde algen als fossiel bekend, zoals de Prototaxites-

soorten die tot de uitgestorven stam Nematophyta behoren. 

Al meer dan 150 jaar wordt het fossiel Prototaxites verzameld en bestudeerd. En nog steeds is het 

onzeker over wat het werkelijk is: alg, korstmos, spons of hout. 

In 1859 dacht J.W. Dawson dat het verrot coniferenhout was, verwant aan de taxus (vandaar de 

naam). Vervolgens dacht men aan een bruine alg (tot op heden de voorlopige benaming). In 2001 

dacht F. Hueber aan een vruchtlichaam van een reuzenspons. Het meest recent is de gedachte aan 

een reuzenkorstmos (M.A. Sellose, Parijs). De huidige algtheorie komt van Dr. H.J. Schweitzer uit 

Bonn die in 1974 het fossiel beschreef als Prototaxites hefteri. 

De Prototaxites is niet opgebouwd uit cellen zoals landplanten (dus ook hout), maar uit kleine 

dunne buisjes van enige millimeters in doorsnede. Bij sommige stukken worden elkaar afwisselende 

zwarte en witte banen onderscheiden, die enigszins aan jaarringen doen denken, maar het niet zijn. 

Er zijn zeer grote exemplaren gevonden. Zo ligt er één in het museum van het Oberbergische Land in het Slot 

Homburg in Nümbrecht, dat op een boomstam lijkt. De in Nederland te vinden exemplaren zijn sterk gerold 

door het transport in het rivierwater. Op de zijvlakken komen vaak ribbels voor. De Prototaxieten worden ook 

wel beschouwd als landbewoners waarvan de vestiging is mislukt. 
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STAM :  NEMATOPHYTA 

SOORT:   PROTOTAXITES HEFTERI 

GEOLOGISCHE TIJD: DEVOON 

HERKOMST:  BERGISCHES LAND 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  SIEMENS, WEMB 

DATUM:  2000 / 2008 

BIJZONDERHEDEN: BRUINE ALGEN (ONZEKERE INDELING!) 

 
 

Dit zijn verkiezelde stamdelen van grote boomachtige algen uit het Devoon. De kleur van de 

fossielen is meestal donkergrijs, zwart of bruin en af en toe is de celstructuur omgezet in een 

mineraal. Door het grote stroomgebied van Rijn en Maas worden deze boomalgen ook 

gevonden in Limburg. In de omgeving van Arcen soms zeer grote stukken. 
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Stam: Chlorophyta  (Precambrium tot recent) 

Tot de stam Chlorophyta behoort de klasse Chlorophyceae eveneens behorend tot het Plantenrijk De  algen 

van deze klasse zijn groen gekleurd omdat het chlorofyl domineert. De soortenrijkdom is groot. Hun grootte 

varieert sterk, van 1 a 2 micron tot wel één meter. Er zijn eencellige groene algen met twee zweepdraden, die 

door regelmatige delingen karakteristieke kolonies opbouwen van wel meer dan 5000 exemplaren. Andere 

soorten zijn meercellig en hun thallus bestaat uit vertakte en onvertakte draad- of lintvormige filamenten, de 

zgn. trichomen. 

De meeste soorten leven in zoet water; ongeveer 15% leeft in zee. De classificatie van de groene algen 

loopt in de verschillende handboeken nogal uiteen, zeker wat de indeling van de fossiele soorten 

betreft. Met betrekking tot de collectie zwerfsteenfossielen is de orde Caulerpales belangrijk. 

Tot de Caulerpales behoort de familie Udoteaceae, de enige van de 7 families met kalkafscheidende soorten. 

Hiertoe behoort o.a. de bekende Palaeoporella. Verschillende soorten van dit geslacht kwamen in het 

Ordovicium voor en zijn ook van het Siluur bekend. De thallus van de Caulerpales bestaat uit vertakte, in 

elkaar gevlochten filamenten, die geen dwarswanden bezitten, waardoor ze in feite één grote cel vormen, de 

coenocyt, met een aantal kernen. 
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KLASSE:  CHLOROPHYCEAE / CODIACEA 

SOORT:   PALAEOPORELLA 

GEOLOGISCHE TIJD: ORDOVICIUM / SILUUR 

HERKOMST:  MIDDEN-BALTICUM 

AFZETTING:  NOORDELIJKE IJSTIJDEN 

VINDPLAATS:  HAFFEN 

DATUM:  1979 

BIJZONDERHEDEN: GROENE ALGEN 

 

ALGENKOLONIE 

Deze algen vullen het hele gesteente met 

ronde, korte, vertakte buisjes van 

kolonievormende organismen. 

Voorkomens in geel / bruinachtige tot 

lichtgrijze stenen, maar ook wel andere 

kleuren. In de zuivere kalkstenen komen 

meer algen voor zoals het afgebeelde stuk. 

Zeldzaam in ons land en het Rijnland, 

vooral in deze vorm en toestand van de 

fossielen. 
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Overige fossielen 

Tot deze groep behoren de zwerfsteenfossielen die niet verder zijn ingedeeld bij een van de 

bovengenoemde stammen of klassen Ze zijn echter wel de moeite waard om te vermelden. 

 

Hieronder vallen: 

 

- Carboonfossielen (kolentijdperk) 

 

- barnsteen 

 

- vruchten 

 

- haaientanden 

 

- walvisfragmenten 

 

- versteend / verkiezeld hout 
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KLASSE:  LYCOPHYTA / ASTEROXYALES 

SOORT:   SIGILLARIA SP. 

GEOLOGISCHE TIJD: CARBOON 

HERKOMST:  RUHRGRBIED 

AFZETTING:  ZUIDELIJK DILUVIUM 

VINDPLAATS:  BENEDEN: ARCEN, BOVEN: HAFFEN 

BIJZONDERHEDEN: ZEGELBOOM / WOLFSKLAUWACHTIGE 

 

 

Stamdelen van deze varenachtige 

boom afkomstig uit het Carboon of 

kolentijdperk. De meeste stamdelen 

zijn afkomstig uit het Ruhrgebied 

maar ook bij de zandwinning langs 

de Maas en bij Arcen worden deze 

delen gevonden. Herkomst vnl. 

Zuid-Limburg of de Belgische 

kolenkalk. De kleur is meestal grijs 

tot zwart maar ook wel 

bruinachtige stamdelen worden 

gevonden. 
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Barnsteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnsteen is een harsafscheiding van de pijnboom Pinus succinifera uit het Vroeg-Tertiair (Onder-

Oligoceen) afkomstig uit de Baltische gebieden. Ingesloten zijn vaak insecten, bladeren en mossen.  

Vooral in het Oostzee-barnsteen (Polen en Rusland), die soms zeer helder is, worden relatief veel 

fossielen gevonden. Zelden vindt men barnsteen tussen het zuidelijke grind. En als we deze toch 

vinden is deze meestal ondoorzichtig en bruin van kleur. 

 

 

30 miljoen jaar oude barnsteen met wesp en vlieg 

 

 

BARNSTEEN, DRENTHE 
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Fossiele vruchten 

 

 

       VINDPLAATS WEMB 

 

 

 

 

 

   VINDPLAATS ARCEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denappels. De celstructuur is deels omgezet in mineraal, waardoor determinatie moeilijker 

wordt. De herkomst van dergelijke fossielen is niet altijd te achterhalen. 
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Haaientanden en –wervels, Mioceenfossielen 

Haaientanden zijn zeldzaam in het Rijnland en Nederland als zwerffossiel. Er zijn er maar weinig 

gevonden. Enige soorten zijn afkomstig uit Noord-Duitsland of het Oostzeebekken. In de 

Montferlandse heuvelrug in de omgeving van Zeddam zijn er enige gevonden in de periode 1969 tot 

1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar grote haaientanden zoals die van de Carcharodon komen uit de Mioceen- en 

Oligoceenafzettingen van het Rijnland. O.a. in de omgeving van Ward,.Vynen en Xanten. Deze 

lagen bevinden zich onder de grindafzettingen van dit gebied. Door de grote druk van het 

toenmalige landijs werden deze Mioceen lagen omhoog geduwd of deze lagen kwamen vrij door 

verzakking van de ijsmassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     HAAIENWERVELS 

 

 

CARCHARODON TANDEN,WARD (D) 1984 

Lengte 11cm   Lengte 8cm 
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Walvisfragmenten 

Naast de walviswervels, -kopdelen en -skeletfragmenten kunnen we ook (al zijn deze zeer 

zeldzaam) tanden vinden van potvisachtige dieren o.a. leden van de Odontoceti, de tandwalvissen. 

De door ons gevonden tand is vermoedelijk van een Physeteridae-soort. Walviswervels kwamen in 

de jaren ’80 van de vorige eeuw veelvuldig voor o.a. bij Ward, Vynen en Wissel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERVELS 

WARD, 1982 

TAND VAN EEN TANDWALVIS 

VYNEN, 1987 

 

Fossiele walvisdelen worden vaak 

samen met fossielen uit de Mioceen- 

tot Plioceenfauna gevonden. 
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Verkiezeld hout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede versteningen ontstaan slechts als het hout na afsterving zo snel mogelijk wordt 

afgedekt met fijnkorrelig sediment. Daardoor wordt de inwendige structuur van het 

hout door de omgevende sliblagen goed geconserveerd om verrotting tegen te gaan. 

Circulerend water lost de organische bestanddelen op en vervangt deze door mineralen 

als kwarts, agaat of chalcedoon en zeer zelden in opaal. De omvorming die dan plaats 

vindt gebeurd zo langzaam dat in sommige gevallen de celstructuur, jaarringen en 

celopbouw worden geconserveerd. Dit is vooral bij houtsoorten uit het Tertiair goed te 

zien. Soms worden er ook dieren meegeconserveerd zoals Bivalviasoorten b.v. de 

Terédo of scheepsboormossel. Hiervan kan men in de diluviale afzettingen van het 

Rijn- en Maasgrind mooie voorbeelden vinden. Verkiezeld hout komt op onze planeet 

veel voor in o.a. grote versteende bossen of als zwerfsteen in Nederland en Duitsland. 

Grote complexen van versteende bossen komen voor in Arizona (Petrified Forest), op 

Java en Sumatra, bij Chemnitz in Duitsland en op het eiland Lesbos in Griekenland. 

 

VERKIEZELD HOUT UIT HET TERTIAIR, 

VINDPLAATS SIBCULO 
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Diverse soorten en varianten van verkiezeld hout, o.a. van de Coniferophytina en de Pinidae, 

worden gevonden zowel in de grindafzettingen als op de akkergebieden bij Eibergen en Groenlo. 

Er wordt ook palmboomhout gevonden o.a. van de Palmoxylon soort. Een bijzondere vindplaats 

van dit hout waren de akkergebieden in de omgeving van Groenlo en Eibergen, waar in de ’60 

jaren van de vorige eeuw veel mooie stukken zijn gevonden. 

We onderscheiden aan hout o.a.: 

- Verkiezeld hout door omzetting van de cellen in een mineraal zoals opaal, chalcedoon of 

 kwarts. 

- Fosfatische omzetting van markasiet en pyriet. 

- Bruinkoolhout, deels verkiezeld of kalkachtig hout met duidelijke celstructuur en 

 jaarringen. 

 

HOUT, OMGEZET 

IN CHALCEDOON 

 

VERKIEZELD HOUT MET 

CELSTRUCTUUR UIT HET 

PERM 

VINDPLAATS RHEINBERG, 

NORDRHEIN-WESTFALEN 

 

HOUTSTAM MET JAARRINGEN 

EN CELSTRUCTUUR UIT HET  

BRUINKOOLGEBIED 

EMMERICH, 1965 
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Palmhout. 

Het hout van de Palmoxylon komt uit verschillende gebieden en tijdperken. van Krijt tot Mioceen 

o.a. Midden-Duitsland uit de omgeving van Keulen-Gladbach en de Duitse bruinkoolgebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALMOXYLON 

 HAFFEN,1978 

Gekleurd hout is ook gevonden op de primaire afzetting uit het Tertiair bij Wintermühlenhof in 

het Zevengebergte. Rode, gele en bruine kleuren. De mogelijkheid is daardoor groot dat de 

gekleurde stukken hout van deze plaats zijn aangevoerd door de Rijn. 

Coniferen. 

Aan soorten hout kunnen we verder o.a. vinden Laurioxylon uit het Krijt, Taxodioxylon, 

Cedroxylon en Juniperoxylon uit het Mioceen. Het zijn conifeerachtigen maar om een duidelijke 

determinatie te krijgen is het noodzakelijk dat er slijpplaatjes worden gemaakt om zo aan hand 

van de structuur en celopbouw de soort vast te stellen. Gekleurd hout zijn meestal kleine stukken 

van 250 gram tot 2 kg. Hoe zuidelijker des te groter de kans op grotere stukken van wel 10 kg of 

meer. De grens ligt ongeveer bij de lijn Groenlo–Eibergen. Verder noordelijk kan men zelden hout 

vinden. Meestal kleine stukken wit / gelig hout uit het Tertiair bij Sibculo en Westerhaar of de 

aangrenzende gebieden. 
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NOORD-BALTISCHE GEBIEDEN 

 

Botnische Golf, Åland eilanden 

MIDDEN-BALTISCHE GEBIEDEN 

 

Åland eilanden. Oesel en Dagö 

WEST-BALTISCHE GEBIEDEN 

 

Tot Schonen en Öland 

OOST-BALTISCHE GEBIEDEN 

 

Tot Estland. Lijfland en Koerland 

ZUID-BALTISCHE GEBIEDEN 

 

Oostzeebekken tot Schonen en Bornholm 

ZUID-/WEST-BALTISCHE GEBIEDEN 

 

Schonen en westelijk Bornholm 

 

 

 

NOORD-BALTICUM 

 

Onbekend 

MIDDEN-BALTICUM 

 

Oostzeekalk, Cyclocrinuskalk, 

Palaeoporellenkalk, Onder-Silurische sponzen 

OOST-BALTICUM 

 

Crinoidenkalk, Chonetenkalk of Beyrichiakalk, 

Boven-Silurische koralen, Stromatoporenkalk 

WEST-BALTICUM 

 

Buizen-zandsteen (Scolithen) Monocration 

(wormgangen) 

OOST-BALTICUM?  (onzeker) 

 

Onduidelijke begrenzing, Platyuruskalk 

ZUID-BALTICUM 

 

Mogelijk barnsteen 

ZUIDZUIDWEST-BALTICUM 

 

Vuursteen, Saltholmkalk, Bryozoakalk, 

Palaeoceenzandsteen, Barnsteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HERKOMST NOORDELIJKE ZWERFSTENEN 

ENIGE GESTEENTEN UIT DEZE GEBIEDEN O.A. 

 
 

Naar P. van der Lijn, 1923 
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STREEK OF OMGEVING GEOLOGISCHE PERIODE 

Wiehengebergte Jura 

Weserbergland Krijt 

Teutoburgerwald Jura 

Münsterland Jura / Krijt 

Eggegebergte Trias 

Baumberge Boven-Krijt 

Ruhrgebied Carboon / Krijt / Oligoceen 

Schiefergebergte Devoon 

Bergisches Land Devoon 

Rügen Krijt 

Mainzer-Bekken Oligoceen / Mioceen 

Omgeving Hannover Krijt 

Lahn-gebied Devoon 

Eifel Devoon 

Limburg Carboon / Krijt 

België Cambrium / Devoon / Carboon 

Noord-Frankrijk Jura / Krijt 

Omgeving Bonn Bruinkoolafzetting Mioceen 

Omgeving Osnabrück Carboon 

Denemarken Boven-Krijt Danien 

Gotland Ordovicium / Siluur 

Öland Ordovicium / Siluur 

Zweden Cambrium 

Nahegebied Perm (agaten) 

Omgeving Haltern Boven-Krijt Senoon. 

Plaatselijke afzettingen in het Rijnland uit 

het 

Oligoceen, Plioceen en Mioceen, met veel 

fossielen vnl. schelpen 

MOGELIJKE HERKOMSTGEBIEDEN VAN ZWERFSTEENFOSSIELEN 

Mooie zwerfsteenfossielen zijn gevonden in de omgeving van Groenlo en Eibergen. 

Op de akkers in deze streek o.a. verkiezeld hout, palmboomhout, zee-egels, sponzen en 

koralen. 
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 Glacialen en interglacialen in het Kwartair van West-Europa 
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Overzicht van een gletsjer doorsnede: 

 

 

  

29 Zijmorene 

30 Middenmorene 

31 Eindmorene 

32 Neerslag  

34 Firnbekken 

32 
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29 Zijmorene 

30 Middenmorene 

31 Eindmorene 

32 Neerslag  

34 Firnbekken 

 

 

 

Overzicht van een gletsjer vooraanzicht: 
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De Rijn met zijrivieren en herkomstplaatsen van fossielen 
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QUARTAIR 

Heerschappij der zoogdieren duurt voort. 

De mens verschijnt. 

1.500.000 jaar geleden 

Scandinavische gletsjers schuiven op tot in midden 

Duitsland, en de Alpengletsjers tot hun voorland. 

TERTIAIR 

De zoogdieren beheersen het land en beenvissen in 

de oceanen. 

65.000.000 jaar geleden 

Hevige vulkanische activiteit. 

Opstuwing van grote plooiingsgebergten zoals de 

Pyreneeën, de Alpen en de Karpaten. 

KRIJT 

De dinosauriërs sterven uit. 

Zoogdieren nemen sterk in aantal toe. 

De moderne bomen verschijnen zoals de beuk, eik en 

berk. 

136.000.000 jaar geleden. 

Bijna overal een mild klimaat. 

Grote uitbreiding van de oceanen. 

JURA 

Eerste optreden van de zoogdieren en vogels. 

De dinosauriërs bereiken hun hoogtepunt. 

Koppotigen in de oceanen. 

195.000.000 jaar geleden 

De zeeën breiden zich uit over grote delen van 

Europa en Azië. 

Lichte verbuiging van het aardoppervlak. 

TRIAS 

Opkomst van de dinosauriërs. 

De gewervelde dieren nemen de heersende rol van de 

ongewervelden over. 

225.000.000 jaar geleden 

Voortgaande nivellering van de aarde. 

PERM 

Opkomst van de moderne insecten en toenemende 

uitbreiding van de gewervelde dieren met name de 

amfibieën en reptielen. 

280.000.000 jaar geleden 

Varistisch gebergte bedolven onder eigen puin. 

Deze periode wordt gekenmerkt door hevige 

vulkanische activiteit. 

CARBOON 

De zeeën rijk aan vissen. 

De eerste reptielen verschijnen. 

Reuze insecten beheersen de wouden. 

345.000.000 jaar geleden 

Midden Europa opgevuld door erosie materiaal van 

het Varistisch gebergte. Moerassen en wouden 

veranderen in steenkoolgebieden. 

DEVOON 

Op het vaste land verschijnen grote boomachtige 

planten. Opkomst van de amfibieën.  

395.000.000 jaar geleden 

Opstuwing van het Varistisch gebergte. 

De ondiepe zeeën van Scandinavië verplaatst door 

opheffing. 

SILUUR 

Begin van plantaardig en dierlijk leven op het land. 

440.000.000 jaar geleden 

Vorming van het Caledonisch gebergte in Wales, 

Schotland en Noorwegen. 

ORDOVICIUM 

In de zeeën krijgen de geleedpotigen gezelschap van 

schelpdieren, zeesterren, koralen en andere 

ongewervelde waterdieren. 

500.000.000 jaar geleden 

In Noordwest-Europa begin van slenkvorming langs 

de rand van het toekomstige Caledonisch gebergte. 

CAMBRIUM 

Er verschijnt primitief leven. wieren. schimmels en 

zeedieren met een zacht lichaam. 

570.000.000 jaar geleden. 

Grote delen van Europa bedekt met ondiepe zeeën. 

Daling van delen van Engeland. 

PRECAMBRIUM 

Op aarde verschijnt primitief leven zoals wieren, 

schimmels en zeedieren met een zacht lichaam. 

4.550.000.000 jaar geleden 

Vorming van de aardkorst en de verschijning van 

zeeën en continentale landmassa’s 

 

EVOLUTIONAIRE TIJDSCHAAL GEOLOGISCHE TIJDSCHAAL 
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Jan Böhmer in zijn karakteristieke houding op zoek naar zwerfsteenfossielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwerfsteenfossielen 

Een Geologische zoektocht door het Rijnland en de Liemers 

is een uitgave van Museum “Oer” te Ulft 


