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WPZ 40 jaar! De
vereniging wordt op
zowel nationaal als in-
ternationaal niveau
zeer gewaardeerd en
er kan wel gesteld
worden dat de WPZ
substantieel heeft bĳ-
gedragen aan het op
de kaart zetten van het
Nederlandse pleisto-
ceen erfgoed. Tĳdens
het 40-jarig jubileum
grĳpen wĳ de kans aan
voor de verdere popu-
larisering van de Ne-
derlandse zoogdierpa-
leontologie en daarbĳ
het uitbreiden van de
werkgroep tot een
(h)echte erfgoedge-
meenschap. Er wordt
door ons achter de
schermen hard gewerkt
aan een interessant en
aantrekkelĳk jubileum-
programma voor de
leden en geïnteresseer-
den, waaronder een in-
ternationaal symposi-
um, buitenlandexcursie,
en een aantal landelĳke
projecten.

#ONTHISDAY
Op ons YouTubekanaal en onze

website, onder het kopje ‘Hoogtepun-
ten’, staan inmiddels alle filmpjes van
de WPZ University (2017) en het
Mammoetsymposium (2018).

Sinds 17 april dit jaar – de 39e ver-
jaardag van de WPZ – wordt dagelĳks
een #onthisday post op al onze sociale
mediakanalen (Facebookpagina, Insta-
gram en Twitter) geplaatst. Deze korte
verhaaltjes lopen uiteen met voor de
Nederlandse paleontologie in het alge-
meen en de WPZ in het bĳzonder be-
langwekkende vondsten, personen en
gebeurtenissen. Hiermee willen we een
bredere doelgroep aanspreken en het
belang van het behoud van pleistoceen
erfgoed aankaarten.

ON STAGE: ICE AGE
CEMETERIES
Op 21 en 22 mei 2022 vindt in Maas-

tricht het tweedaags internationaal
symposium ‘On stage: Ice Age Ceme-
teries’ plaats. Samen met het Natuur-
historisch Museum Maastricht en de
Universiteit Maastricht organiseren wĳ
een heel aantrekkelĳk en breed pro-
gramma, waarbĳ ook diverse zuster-
verenigingen, organisaties en musea
acte de présence zullen geven.

De zaterdag zal in het teken staan
van de laatste ontwikkelingen omtrent
de pleistocene fauna van Noord-,
Midden- en Zuid-Amerika, met o.a.
mammoeten en reuzengrondluiaarden.
Hiervoor hebben wĳ enkele bĳzondere
Amerikaanse gastsprekers uitgenodigd.
De dagvoorzitter is Leon Claessens,
Professor of Vertebrate Paleontologie
and Evolution en Dean van het Maas-
tricht Science Program. Tevens zal
deze dag een bĳzondere nationale ver-
kiezingscampagne gelanceerd worden!

De zondag wordt gewĳd aan het
actuele onderzoek omtrent de reuzen-
bever, Trogontherium cuvieri, bekend
van o.a. Tegelen, en de vergelĳking
met de echte reuzenbever uit Noord-
Amerika, Castoroides ohioensis. De
dagvoorzitter is Professor José Joor-
dens, houder van de 2019 Naturalis
Dubois Chair in Hominin Paleoecology
and Evolution. De Trogontherium-
werkgroep poogt deze dag tevens een
paar unieke onthullingen te doen, waa-
ronder een schitterende publicatie.

De sprekers worden komende weken
bekendgemaakt, dus hou onze media in
de gaten. En reken op een bĳzonder
weekend dat je niet wilt missen!

EXCURSIE
In het jubileumjaar willen we ook

weer op buitenlandexcursie en wel naar
Duitsland! Terugdenkend aan het
succes van de Engelandexcursie tĳdens
ons 30-jarig bestaan, zullen we weer
een busreis organiseren met bezoeken
aan beroemde vindplaatsen en mooie
musea op het gebied van de pleistocene
zoogdierpaleontologie. Uiteraard gaan
de bezoeken gepaard speciale rondlei-
dingen, zoals jullie dat van ons gewend
zĳn. Reserveer je vakantiegeld alvast
voor een nader te bepalen weekend in
september 2022!

FONDSWERVING
Om alle projecten die op de planning

staan kwalitatief te kunnen uitvoeren is
geld nodig, daarom werden afgelopen
jaar diverse fondsen aangeschreven.
Iets waarmee wĳ – en in het bĳzonder
Nike Liscaljet – erg druk waren.
Ondanks de roerige tĳden zĳn er mooie
toezeggingen gedaan, zodat wĳ vol
vertrouwen de meeste plannen kunnen
realiseren.

Houd onze website en social media
in de gaten voor het laatste jubileum-
nieuws! En heb je een leuke of bĳzon-
dere vondst gedaan? Volg en tag de
WPZ in een story of bericht op Insta-
gram, en wie weet nemen we je mee in
onze #WPZwoensdag.

Twitter: @_WPZ_
FB: WerkgroepPleistoceneZoogdieren
Insta: @wpz_pleistocenemammals
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