OVER VINDPLAATSEN .......
Op mijn vakantietrips in de afgelopen zomer bezocht ik enkele
gebieden, die uit geologisch en uit archeologisch oogpunt interessant zijn. Van 2 vindplaatsen hieronder een beknopte beschrijving.
Vindplaats Heinsen,

Duitsland.

Gelegen in het Weserbergland, ca. 50 km ten zuiden van Hannover, tussen Weser en
Leine. Op de noordelijke helling van de Thürsberg (450 m), links boven het "Rittergut
Heinsen" (ca. 5 uur wandelen) zijn vindplaatsen van mariene fossielen (zie onderstaand
schetsje). O p dit "Rittergut" hadden we een vakantiewoning gehuurd, ca. 10 km van het
station EIze gelegen.
De Thürsberg bestaat uit sedimenten van de Baltische Zee (Macrouruskalk - Devoon).
Langs de hellingen, vooral langs de in het kalkgesteente uitgehouwen wegen en in de
brokken gesteente ernaast, zijn verschillende soorten slakken, schelpen e.d. te vinden
(bijv. de Subulites amphora tot 15 cm grootte, de Turritella en de Rhychonella varians);
verder zijn in de omgeving van Heinsen verschillende nederzettingen uit het stenen
tijdperk gevonden, zodat u hier ook stenen bijlen, pijlpunten en andere
artefacten
kunt vinden. Er moet dan echter wel gegraven worden !
Vindplaats

Vöttis,

Zwitserland.

Het tweede gebied ligt in het Saarganzer Oberland (SG) en wel bij het dorpje Vöttis
in het Taminatal op 950 m hoogte.
Niet-auto-bezitters kunnen van Bad Ragaz het dorpje Vöttis bereiken met de postauto.
Direkt bij het dorp zijn in de Kreuzbach en vooral links aan de kant bij de eerste
waterval (begin van de rotsen) kwartskristallen te vinden (zie onderstaand schetsje).
Verder moet aan de voet van de 2800 m hoge Calanda een oude goudmijn zijn:
Gold-Au an der "Goldenen Sonne" im Dogger. Ik ontdekte dit (helaas te laat) in het
Natuurhistorisch Museum in Chur.
In dit museum zijn mooie kristallen te bewonderen en gesteente met ca. 5 mm dikke
adertjes van zuiver goud.
In het gemeentehuis van Vöttis bevindt zich een verzameling werktuigen en berenschedels uit het stenen tijdperk, gevonden boven Vöttis in het 2400 m hoge "Drachenloch".
De burgemeester, de heer Kohier (eigenaar van een levensmiddelenzaak en "Kurdirektor") zal het u graag laten zien.
Voor geïnteresseerden wil ik gaarne nadere inlichtingen verstrekken betreffende verblijf e.d.
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