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Een Laat-Jurassische 
zee-egel als zwerver uit 
Limburgs Maasgrind
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Dierlijke fossielen van Laat-Jurassische ouderdom (Oxfordien, Kimmerid-
gien en Tithonien; 163-145 miljoen jaar geleden) zijn al meermaals gemeld 
in Limburg als ‘zwervers’ uit grindpakketten afgezet door voorloopsters 
van de huidige Maas. Zelfs noordelijker, in het gebied van de grote 
rivieren tot in de provincie Utrecht aan toe, zijn dit soort fossielen bekend. 
Hierbij gaat het meestal om tweekleppige schelpen, slakken, brachiopoden, 
kolonievormende koralen en ammonieten – soms nog in de kalksteenma-
trix en vaak verkiezeld. Zee-egels zijn daarentegen behoorlijk zeldzaam; 
tot nog toe is in de literatuur slechts melding gemaakt van stekels van 
Paracidaris fl origemma. Hier voegen we iets heel fraais toe aan deze lijst; een 
steenkern van Hemicidaris aff. intermedia, gevat in een sterk verkiezelde, 
vuursteenachtige kalksteen (Afb. 1A), in 1994 verzameld bij steenbrekerij 
Holland BV in Wessem, ten westen van Roermond (Midden-Limburg).
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Regelmatig gemeld
Vanuit haar oorsprong op het Plateau van Langres in noordoost-Frankrijk 
doorsneed de Maas, tussen de plaatsen Neufchâteau en Stenay (zie Bosch, 1992, 
fi g. 1), dikke laagpakketten van Laat-Jurassische (‘Malm’) ouderdom. In het 
geologisch verleden, toen de rivier nog breed en woest stromend richting 
Noordzee ging, zeker na strenge en langdurige winters, moeten enorme massa’s 
Jura-kalksteen met al dan niet verkiezelde fossielen losgeslagen en meegevoerd 
zijn. In eerder grindonderzoek, onder anderen door C.H. Oostingh en 
Prof. L.M.J.U. van Straaten, respectievelijk in de jaren twintig en veertig van 
de vorige eeuw, hebben Jura-kalkstenen veel aandacht gekregen. Zeker als daar 
determineerbare fossielen in zitten kunnen deze gedateerd en het herkomst-
gebied bepaald worden (zie ook Bout, 1958; Van der Lijn, 1974; Jagt, 1997; Jagt 
& Reumer, 2010; Russcher et al., 2014). Bosch (1992) onderscheidde kalkstenen 
van Lias, Dogger en Malm ouderdom. Tegenwoordig worden deze termen 
voor Vroeg-, Midden- en Laat-Jura alleen nog informeel gebruikt. Geelwitte, 
afwisselend harde en zachte Lias-kalkstenen komen met name ten zuiden van 
Charleville voor, en fossielen zijn talrijk. Bosch (1992) meldde onder andere 
oesters (Liogryphaea) en overige tweekleppigen, koralen en belemnieten. 
De jongere ‘Dogger’-kalkstenen zijn witgekleurd, vaak oölitisch van structuur, 
en leveren diverse brachiopoden, koralen en ammonieten, onder andere Teloceras 
blagdeni (zie ook Hoedemaeker & Jagt, 2012). De jongste, witgekleurde kalk-
stenen (‘Malm’) hebben een dichte structuur en zijn fi jnkorrelig oölitisch. 
Typische fossielen hieruit zijn tweekleppigen (Astarte en, naast Exogyra, 

ook andere oesters), slakken (Nerinea) 
en stekels van ‘Cidaris’.

Van der Lijn (1974) vatte eerdere pu-
blicaties samen en maakte melding 
van een aantal andere fossielen van 
diverse pluimage. De tweekleppigen 
Astarte en Trigonia werden gemeld uit 
Midden-Jurassische kalkstenen, en 
kleine Astarte en steeldelen van de 
zeelelie Millericrinus, naast brachio-
poden, slakken, kokerwormen en 
stekels van zee-egels (Cidaroida) uit 
Laat-Jurassische zwerfstenen.

Nieuwe vondst
Helaas kunnen we niet meer bepalen 
hoe de hier afgebeelde zwerfsteen 
(Afb. 1) er oorspronkelijk uitzag toen 
hij bij steenbrekerij Holland BV in 
Wessem werd opgeraapt. Het is een 
lichtgrijze, zeer dichte en fi jnkorre-
lige, verkiezelde kalksteen waarvan 

AFBEELDING 1. | Hemicidaris aff. intermedia (Fleming, 1828) (collectie J. Kuypers, no. 475) uit Maasgrind van steenbrekerij 
Holland BV, Wessem (Midden-Limburg), in drie aanzichten (A, B, C). Afmetingen van het origineel zijn 23,3 mm (diameter) en 
17,3 mm (hoogte). Foto’s J.W. Stroucken.

AFBEELDING 2. | Hemicidaris hoffmanni (Roemer, 1836) (collectie R. Ubaghs [Natuurhistorisch Museum Maastricht], onge-
nummerd) uit het Laat-Jura (Kimmeridgien) van Czarnogłowy (noordwest-Polen), in drie aanzichten (A, B, C), als vergelijk met 
het stuk uit Wessem (zie Afb. 1). Afmetingen van het origineel zijn 31,5 mm (diameter) en 19,8 mm (hoogte). Foto’s J.W. Stroucken.
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de breuk sterk aan vuursteen doet 
denken. De buitenste rand is bruin 
verkleurd, maar vormt geen patina 
zoals dat wel bij vuursteen optreedt. 
Naast de zee-egelkern is een fragment 
van een slak te zien. Te oordelen naar 
de windingsdoorsnede en versiering is 
dit een vertegenwoordiger van de 
familie Nerineidae. Nerinea en aan-
verwante geslachten zijn typisch voor 
Laat-Jurassische, verkiezelde kalkste-
nen. Bij het verkleinen ter plekke is 
de afdruk van de zij- en bovenkant 
van de zee-egel verloren gegaan. 
Om die reden kunnen details van de 

interambulacrale en ambulacrale tuberkels, de ambulacrale poriënbouw en de 
structuur van het apicale schild niet beoordeeld worden. Desondanks is meteen 
duidelijk dat deze zee-egel geen cidaride (Cidaroida) is, maar een vertegen-
woordiger van de familie Hemicidaridae voorstelt. De enige cidaride, en dan 
ook nog alleen de stekels daarvan, die gemeld is door Bout (1958), Van der Lijn 
(1974) en Bosch (1992), uit Laat-Jurassische kalkstenen in Maasgrind is Paracidaris 
fl origemma (Phillips, 1829). 

Er kan geen twijfel bestaan over de determinatie op genusniveau van deze 
zee-egel (Afb. 1). Gezien de afgeronde, hoge vorm, alsook de vergrote ambula-
crale tuberkels dicht bij de grootste omtrek (ambitus), plus het aantal en de 
grootte van de interambulacrale tuberkels kan dit niet anders dan Hemicidaris 
zijn. Hemicidaris is het typegeslacht van de familie Hemicidaridae, die reikt van 
de Midden-Jura tot het vroegste Krijt (Hess, 1975; Smith & Wright, 1993; 
Radwanska, 1999, 2014; Smith & Kroh, 2014). De meeste soorten zijn bekend 

AFBEELDING 4. | Stroomgebied 
van de Maas, gebaseerd op 
gegevens van P.W. Bosch (stand 
1993), met aanduidingen van 
laagpakketten (lichtblauw) van 
Laat-Jurassische ouderdom in 
Noordoost-Frankrijk die zo goed 
als zeker als bron voor de hier 
afgebeelde zee-egel uit Wessem 
gediend hebben.

AFBEELDING 3. | Hemicidaris intermedia (Fleming, 1828) (collectie G. Michels, no. 1737) uit het Oxfordien van 
Novion-Porcien (Ardennes, Frankrijk), in drie aanzichten (A, B, C), als vergelijk met het stuk uit Wessem (zie Afb. 1). 
Afmetingen van het origineel zijn 20,5 mm (diameter) en 14,5 mm (hoogte). Foto’s J.W. Stroucken.

Geologische overzichtskaart van het 
stroom- en sedimentatiegebied van de Maas
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uit de Laat-Jura van Noord- en Centraal Europa, met name Engeland, Frankrijk, 
Duitsland, Zwitserland en Polen. Vooral Hemicidaris crenularis (Lamarck, 1816) 
en H. intermedia (Fleming, 1828) zijn al vaak afgebeeld, ook in de populaire 
literatuur (British Museum [Natural History], 1975), en zijn zelfs al gezien op 
T-shirts. 

In grootste diameter en hoogte meet deze steenkern (Afb. 1A, B) respectievelijk 
23,3 en 17,3 mm. Hoewel nog in matrix ingebed, en dus niet zichtbaar, is de 
onderzijde afgeplat, terwijl de bovenzijde sterk gewelfd is. De interambulacrale 
zones tellen 7-8 platen, en afzonderlijke platen dragen grote primaire tuberkels 
(Afb. 1B, C). De zwak golvende ambulacrale zones vertonen onder de ambitus 
een verbreding en twee rijen van grotere tuberkels. De grootste diameter van 
het apicale schild meet 6,5 mm; de omtrekken van de genitale platen zijn zwak 
zichtbaar, het periproct zelf is zo goed als rond (Afb. 1A).

Zonder details van de interambulacrale en ambulacrale tuberkels, de ambula-
crale poriënbouw en de structuur van het apicale schild is een determinatie van 
deze steenkern op soortniveau niet mogelijk. Een vergelijk met goedbewaarde 
exemplaren van Hemicidaris hoffmanni (Roemer, 1836) (Afb. 2) en H. intermedia 
(Afb. 3), toont aan dat het huidige exemplaar beter overeenkomt met de laatste 
soort. Die soort is algemeen in het Laat-Jura (Oxfordien) van Noord-Frankrijk, 
en menig exemplaar van de vindplaats Novion-Porcien heeft zijn weg al 
gevonden naar Nederlandse verzamelingen. Meestal worden ze aangeduid als 
Hemicidaris crenularis, maar met die naam is het nodige aan de hand. Toen Louis 
Agassiz in 1836 het genus Hemicidaris invoerde, maakte hij – ongewild – een 
kleine blunder door Cidarites crenularis Lamarck, 1816 als typesoort aan te wijzen. 
Hij deed dat op basis van losse schalen, zonder stekels. Later werden exemplaren 
met stekels gevonden, en daaruit bleek dat er twee soorten schuilgingen in het 
materiaal dat werd aangeduid als H. crenularis. Een soort heeft lange, slanke 
stekels, terwijl de andere door dikke, knotsvormige wordt gekarakteriseerd – 
de schalen zijn zo goed als identiek. Kortom: de naam crenularis is een twijfel-
achtige, en kan daarom voorlopig maar beter niet gebruikt worden totdat het 
originele materiaal is gereviseerd (Smith & Kroh, 2014).

Waar vandaan?
Als we uitgaan van een determinatie 
als Hemicidaris aff. intermedia dan ligt 
een Oxfordien-datering (Laat-Jura) 
voor de hand. Daar wijst ook de slak 
op die in hetzelfde kalksteenbrokje te 
zien is. Zoals hierboven al is aangege-
ven mag dan eveneens uitgegaan wor-
den van een herkomst uit Noordoost-
Frankrijk, uit het gebied tussen 
Neufchâteau en Stenay, hemelsbreed 
een afstand van 100-120 km (Afb. 4). 
In dit gebied bevindt zich een hele 
reeks groeves, deels nog actief, waar 
fossielrijke kalkstenen met een grote 
diversiteit aan het oppervlak komen. 
Met name in de omgeving van 
Novion-Porcien (Département 
Ardennes; zie Vadet et al., 2001) komt 
Hemicidaris voor, en altijd samen met 
andere zee-egels, met name Stomechi-
nus, Glypticus en Paracidaris fl origemma. 
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