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Een verspoelde molluskenfaunule uit de zandwinning aan de 
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Introductie
Fossiele schelpen kunnen door geologische processen vrij 
eenvoudig worden omgewerkt en in jongere lagen worden 
afgezet. Schelpen zijn vaak erg algemeen in mariene af-
zettingen, zijn vaak slijtvast (tenzij ontkalkt) en sommige 
soorten blijven ook na lang transport en veel slijtage nog 
goed herkenbaar (Cadée & Cadée, 2011; Langeveld, 2013). 
Hoewel dit soort omgewerkte fossiele schelpen biodiversi-
teitsanalyses of biostratigrafische analyses kunnen bemoei-
lijken doordat ze het beeld in een afzetting vertroebelen, 
bieden ze in andere situaties juist waardevolle informa-
tie over herkomstgebieden van sediment en daarmee zelfs 
indicaties van de ligging van oude riviersystemen (Janse, 
2013; Slupik et al., 2013). In koude perioden van het Pleis-
toceen had de (oer-)Rijn een heel ander karakter dan de te-
genwoordige rivier en voerde, ook dankzij meer erosie in 
het achterland, meer en grover sediment aan (Berendsen, 
2011), soms zelf bevroren brokken zacht sediment of grote 
stenen in stukken ijs (zie bijvoorbeeld Langeveld & Janse 
(2014)). Hier beschrijven wij een kleine maar opvallende 
verspoelde molluskenfaunule uit de Formatie van Kreften-
heye uit de zandwinning aan de Hogebroeksweg (Raalte).

Vindplaats
De zandwinning aan de Hogebroeksweg te Raalte (ook wel 
aangeduid als zandwinning Hooge Broek bij Raalte; co-
ordinaten: 52.420, 6.303) in Overijssel was actief van cir-
ca 1997 tot en met 2016. In een zandwinplas van circa 70 
hectare werd tot een diepte van maximaal 40 meter zand 
gewonnen in de Formatie van Kreftenheye (overwegend 
pleistocene zandige afzettingen gevormd door (voorlopers 
van) de Rijn; Busschers & Weerts, 2003) voor industri ë-
le toepassingen. Verzamelen was hier verboden, maar de 
tweede auteur wist toestemming te verkrijgen en bouwde 
zo in twee decennia een grote collectie op van voorname-
lijk pleistocene zoogdierresten. Hiervan zijn delen gepu-
bliceerd (Bosscha Erdbrink et al., 2001; Bosscha Erdbrink, 
2002, 2003; Van der Ham et al., 2008; Brewer & Schou-
wenburg, 2009). De collectie werd in 2017 geschonken 
aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en is daar be-
schikbaar voor verder onderzoek. De hier beschreven fos-
siele schelpen werden vooral in de begintijd van de bag-
gerwerkzaamheden verzameld en stammen uit de boven-
ste 14 meter van het pakket.

 Determinatie  Aantal  Ouderdom  NMR nummer  Afbeeldingen

Gryphaea arcuata Lamarck, 1801 3 Jura NMR993000155070 Plaat 1, fig. A

Ostreidae sp. 1 1 NMR993000155071 Plaat 1, fig. B

Ostreidae sp. 2 4 NMR993000155072 Plaat 1, fig. C

Anadara sp. 2 Mioceen NMR993000155073 Plaat 1, fig. D

Glycymeris sp. 1 NMR993000155074 Plaat 1, fig. E

Glossus lunulatus (Nyst, 1835) 2 Mioceen NMR993000155075 Plaat 2, fig. F

Pygocardia rustica (J. de C. Sowerby, 1818) 1 NMR993000155076 Plaat 2, fig. G

Arctica islandica rotundata (Braun, 1845) 3 Oligoceen NMR993000155077 Plaat 2, fig. A

Habecardium tenuisulcatum (Nyst, 1836) 142 Oligoceen NMR993000155078 Plaat 2, fig. B, C, D, E en Figuur 1

Megacardita sp. 1 Eoceen NMR993000155079 Plaat 2, fig. I

cf. Dosinia sp. 1 NMR993000155080 Plaat 2, fig. H

Turritella cf. imbricataria Lamarck, 1804 1 Eoceen NMR993000155081 Plaat 2, fig. J

Tabel 1. Soortenlijst van de mollusken van de zandwinning aan de Hogebroeksweg (Raalte) in de collectie van het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam.
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Resultaten
De collectie bevat 162 fossiele schelpen (waarvan 1 gas-
tropode), behorend tot 12 soorten (tabel 1; plaat 1 en 2). 
De conservering loopt uiteen, maar is over het algemeen 
slecht als gevolg van transport; door het ontbreken van veel 
kenmerken zijn determinaties soms op genus of familie ge-
houden. Het grootste deel (142) van de gevonden exem-
plaren is toe te schrijven aan Habecardium tenuisulcatum 
(Nyst, 1836), een oligocene soort (plaat 2, fig. B t/m E; 
fig. 1). Een testje met zoutzuur geïnspireerd door Anderson 
(1959) toonde aan dat de schelpen nog uit kalk bestaan (ze 
bruisten in reactie op het zuur) en dus niet zijn verkiezeld.

Discussie
De molluskenfaunule van Hogebroeksweg (Raalte) bevat 
schelpen afkomstig uit afzettingen uit het Jura, Eoceen, Oli-
goceen en Mioceen en mogelijk ook uit het Krijt en Plio-
ceen. De samenstelling wijkt af van andere herwerkte mol-
luskenfaunules aangetroffen in kwartaire rivierafzettingen 
(Sinnema-Bloemen, 1977; Janssen, 1978; Lippe, 1999). De 
meeste mollusken, inclusief Pygocardia rustica (J. de C. 
Sowerby, 1818), kunnen aangetroffen worden in oligocene 
en miocene afzettingen. Gryphaea arcuata Lamarck, 1801 
is waarschijnlijk uit Jura-afzettingen afkomstig. Gryphaea 
wordt wel vaker in de Nederlandse rivierafzettingen gevon-
den (Van der Lijn, 1963; Venema, 1993). Opvallend zijn 
Turritella cf. imbricataria Lamarck, 1804 en Megacardita 
sp., die zover bekend in onze regio alleen voorkwamen tij-
dens het Eoceen (Spaink, 1980; Moerdijk et al., 2018). El-

ders in Noord-Nederland zijn geen eocene mariene mollus-
ken aangetroffen in rivierafzettingen (Sinnema-Bloemen, 
1977; Janssen, 1978; maar zie Leeuw (2010) voor een op-
vallend noordelijke strandvondst), in tegenstelling tot in de 
zuidelijke helft van het land (Peters & Wesselingh, 2009; 
Janse, 2013; Slupik et al., 2013).

Vooral de dominantie van de oligocene Habecardium tenui
sulcatum is opvallend en ongetwijfeld deels te wijten aan 
het feit dat grote mollusken op het oog makkelijker wor-
den verzameld dan kleine soorten. Echter zijn op andere 
locaties waar op dezelfde wijze is gezocht hooguit enke-
le fragmenten van deze soort aangetroffen, terwijl de hoe-
veelheid andere (kleinere) soorten juist hoger ligt (Sinne-
ma-Bloemen, 1977; Janssen, 1978; Lippe, 1999). Waar-
schijnlijk is er in Hogebroeksweg dus relatief meer Oli-
goceen herwerkt dan andere afzettingen. Dit wordt beves-
tigd door het voorkomen van Arctica islandica rotundata 
(Braun, 1845), welke in andere fluviatiele afzettingen al-
leen in concreties voorkomt. Habecardium tenuisulcatum 
is een opvallend dikschalige soort die ook na aanzienlijke 
slijtage nog herkenbaar is. Omgewerkte exemplaren zijn uit 
Nederland nog westelijker bekend (zeldzaam!) van Texel, 
de Maasvlakte, Maasvlakte 2, Cadzand en uit de bodem 
van Vlissingen (Ter Poorten, 2003; Moerdijk et al., 2010; 
Cadée & Cadée, 2011; Janse, 2012, 2014).

Enkele tientallen kilometers ten oosten van Raalte bevin-
den zich de stuwwallen van Twente, die voor een belang-
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Plaat 1. Mollusken uit de zandwinning aan de Hogebroeksweg (Raalte), collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 
A: Gryphaea arcuata Lamarck, 1801, NMR993000155070 — B: Ostreidae sp. 1, NMR993000155071 — C: Ostreidae sp. 2, NMR993000155072 
— D: Anadara sp., NMR993000155073 — E: Glycymeris sp., NMR993000155074.

Plaat 2. Mollusken uit de zandwinning aan de Hogebroeksweg (Raalte), collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 
A: Arctica islandica rotundata (Braun, 1845), NMR993000155077 — B, C, D en E: Habecardium tenuisulcatum (Nyst, 1836), vier exem-
plaren, NMR993000155078 — F: Glossus lunulatus (Nyst, 1835), NMR993000155075 — G: Pygocardia rustica (J. de C. Sowerby, 1818), 
NMR993000155076 — H: cf. Dosinia sp., NMR993000155080 — I: Megacardita sp., NMR993000155079 — J: Turritella cf. imbricataria 
Lamarck, 1804, NMR993000155081. 
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rijk deel uit gestuwde, deels schelphoudende, tertiaire afzet-
tingen bestaan (Gaemers, 1993). Het is goed mogelijk dat 
een aanzienlijk deel van de te Hogebroeksweg aangetroffen 
mollusken uit dit gebied afkomstig is en door smeltwater is 
verplaatst. Megacardita is bijvoorbeeld van de Kuiperberg 
(bij Ootmarsum) bekend (Van der Lijn, 1963) en Spaink 
(1977) meldt uit de omgeving van Losser eocene mariene 
mollusken uit gestuwde sedimenten, waaronder Turritella 
imbricataria. Römer (1961) geeft een overzicht van talrij-
ke kleine ontsluitingen van eocene en/of oligocene ouder-
dom in dat gebied, deels met fossiele schelpen en ook Bosch 
(1971) beschrijft relevant materiaal. Het is aannemelijk dat 
de vondsten van Hogebroeksweg (ten minste deels) een ver-
gelijkbare herkomst hebben, al is een herkomst uit Duitsland 
natuurlijk ook goed mogelijk; met name voor Habecardium 
tenuisulcatum ligt dat voor de hand (Cadée & Cadée, 2011). 

Conclusie
Hoewel fossiele mollusken geregeld omgewerkt opduiken 
in uiteenlopende fluviatiele en fluvioglaciale afzettingen, 
is de hier beschreven molluskenfaunule deze vermelding 
waard vanwege het massale voorkomen van Habecardi
um tenuisulcatum en het noordelijke voorkomen van en-
kele eocene stukken.
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