
ten worden betrokken. Evenals in an
dere provincies, heeft de werkgroep 
G E A , waarvan ook de N G V deel uit
maakt, de meest belangrijke aardwe
tenschappeli jke geb i eden in Noord -
Brabant nader g e ï n v e n t a r i s e e r d . In het 
desbetreffende rapport (1985), met 
een beschrijving van een 80-tal objec
ten waaronder de wijstgebied, wordt 
een pleidooi g e h o u d e n deze geb i eden 
te besche rmen tegen ingrepen zoals 
stadsuitbreidingen, wegenaan leg enz. 
Het zou zeker aanbevel ing verdienen 
indien bij infrastructurele ingrepen aan 
deze rapporten de nodige aandacht 
wordt geschonken . Veelal g a a n be
langrijke geo log i sche natuurwaarden 
verloren door onwetendheid of kort
z icht igheid. 

O p basis van g o e d o n d e r b o u w d e ar
gumenten en in samenwerk ing met an
dere instanties en instellingen, zijn ze
ker mogel i jkheden aanwezig het be
houd en de verdere besche rming van 
de aardwetenschappel i jke geb i eden 
in ons land verder gestalte te geven. 

Het adres van de auteur is: 

Brucknerstraat 16 
5216 X D ' s -Her togenbosch 

Summary 

The fault system running in a South
east-Northwestern direction through 
the Nether lands is a spur of a larger 
system in Western Europe of which the 
Rhine g raben between the Black Fo
rest and the Vosges is part. O n the fault 
r idge of the Northern Peelhorst in the 
province of Noord-Brabant in the Sou 
thern Nether lands the effects of the 
fault movements are localy visible as 
steps in the landscape. Differences in 
the framework of the subsoi l on e a c h si
de of the fault result in a local hydrolo
gic sitiation in which the higher parts 
are marshy a n d the lower parts on the 
other s ide of the fault are very dry. The 
Geo log i ca l Associa t ion of the Nether
lands has protested against plans for 
roads and urban extentions in the area 
which contains a specia l flora a n d fau
na. Object ions presented to the autho
rities were successful a n d the plans ha
ve been rejected. 
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Vondstmelding van een Bothriocidaris te 
Westerhaar 

R.G. Eggink 

Zoals wel vaker gebeurt, volgen er na een eerste vondstmelding van een zeldzaam fossiel spoedig 
meer meldingen. In dit artikel wordt melding gemaakt van een tweede vondst in Noordwest-Europa 
van een Bothriocidaris. De eerste vondst werd in Grondboor & Hamer, mei 1990, beschreven door 

de heer F. Rhebergen. 

Beschrijving 

Het in de figuren 1,2 en 3 afgebeelde 
fossiel werd in 1989 gevonden in een 
zandafgraving te Westerhaar, een 
plaatsje in Twente. Er zijn drie de len ge
vonden , te weten 2 stukken die de af
druk vormen van een groot gedeel te 
van de buitenzijde van de z e e ë g e l en 
een derde stuk dat de opvull ing van de 
oorspronkelijke z e e ë g e l vormt. In de 
ruimte tussen afdruk en kern bevindt 
z ich secundai re kiezel, zoals duidelijk 
zichtbaar is in figuur 2. De lengte van 
de kern is gelijk aan 7 m m . Het fossiel 
bevindt z ich in vuil witgrijze baksteen-
kalk. Er zijn twee interessante de len te 

herkennen aan een z e e ë g e l , nl. het 
adorale dee l met de m o n d en het api-
kale deel met de anus. Deze termen 
worden uitgelegd in literatuurverwij
z ing 2. 

Het adorale deel 

In figuur 4 is een gedeel te van de kern 
schemat i sch weergegeven en wel het 
gedeel te dat het dichtst bij de adorale 
zijde ligt. 
Hetzelfde dee l is te z ien in figuur 3. Het 
mondgedee l te is niet herkenbaar. In fi
guur 6 is het adorale deel van een 
Bothriocidaris pahleni weergegeven . 
De gearceerde de len zijn d e interam-

bulacrale platen. De ges t ippelde de len 
zijn niet herkenbaar bij het exemplaar 
van Westerhaar. 

Het apikale deel 

In figuur 5 is een gedeel te van het api
kale dee l van de kern schemat i sch 
weergegeven . De gearceerde gebie
d e n zijn niet g o e d herkenbaar o p d e 
kern. In figuur 7 is hetzelfde gedeel te te 
zien maar nu van een reconstructie vol
gens Mor tensen . D e gearceerde pla
ten zijn de interambulacrale platen. 
O o k hier zijn d e ges t ippelde de len niet 
herkenbaar o p het exemplaar van 
Westerhaar. 
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Fig. 1. Afdruk van de buitenzijde van Bothriocidaris pahleni in baksteenkalk van Westerhaar. Midden
onderin is het van de kern afgebroken deel zichtbaar. 

Fig. 2. Afdruk van de buitenzijde van Bothriocidaris in baksteenkalk. Duidelijk zichtbaar is de secun
daire kiezel tussen afdruk en kern. 

Fig. 3. Kern en opvulling van de oorspronkelijke 
zeeëgel. Zichtbaar is het gedeeltelijk afgebroken 
adorale deel. Totale lengte 7 mm. 

Fig. 4. Schematische weergave van het adorale 
deel van de kern, zoals het ook zichtbaar is in 
figuur 3. 

Fig. 5. Schematische weergave van het apikale 
deel van de kern. Gearceerd: niet-herkenbare 
delen. 

Fig. 6. Reconstructie van het adorale deel van 
Bothriocidaris. Gearceerd: interambulacrale pla
ten. Gestippeld: het gedeelte dat op het exem
plaar van Westerhaar niet herkenbaar is. 

Fig. 7. Als figuur 6, maar nu het apikale deel. 
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Conclusie 

Vergelijking met het exemplaar van de 
heer Rhebe rgen en met de informatie 
uit d e literatuur geeft aan, dat we ook 
hier te maken h e b b e n met Bothriocida
ris pahleni Schmid t 1874. 

Dankwoord 

Vanaf deze plaats wil ik de heer F. Rhe
bergen danken voor de medewerk ing 
en informatie die ik van hem mocht ont
vangen bij het tot stand komen van dit 
artikel. 

Summary 

In 1989 the author found an erratic spe
c imen of Bothriocidaris pahleni 
Schmidt in a renaceous fluvial deposi ts 
of Pleis tocene age, e x p o s e d in a sand
pit in the ne ighbourhood of Wester
haar, a vil lage in the district of Twente in 
the eastern part of the Netherlands. 
Four d iagrams show the the adoral a n d 
apica l part of the s p e c i m e n . 

Adres van de auteur: 
O p g a n g 5 
1781 C N V r o o m s h o o p 
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Het ijstijdlandschap van de zuidelijke 
Noordzee 

Dick Mol 

Nederland bezit een aantal vindplaatsen die van groot belang zijn voor de vertebratenpaleonto-
logie. Met name vindplaatsen die fossielen leveren uit het ijstijdvak. Een zeer belangrijke 

vindplaats op dit gebied is Tegelen. Deze plaats is vermaard vanwege een enorm rijke Vroeg-
Pleistocene zoogdierfauna. Een tweede plaats die veel fossiele zoogdierresten geleverd heeft, is 

het zuidelijke deel van de Noordzee tussen Engeland en Nederland. Vissers schrapen met 
sleepnetten over de bodem van de Noordzee en vinden in hun netten resten van grote zoogdieren 

uit het ijstijd. 

Laten wij de twee vindplaatsen Tegelen 
en de zuidelijke Noordzee eens met el
kaar vergelijken. Er vallen enkele ver
schil len onmiddellijk op. Tegelen bij 
Venlo (naamgevend voor het Tiglien), 
is een vindplaats van met name fossie
le beenderen in situ, dat wil z e g g e n , 
we treffen hier de fossielen aan in het 
sediment waarin zij gefossiliseerd zijn. 
De Noordzee is een locatie waar fos
siele resten van ijstijdzoogdieren door 
vissers tijdens het vissen op onder
meer schol en tong, in hun netten wor
den aangetroffen. De Noordzeefossie-
len zijn d a n ook zonder stratigrafische 
context verzameld , waardoor zij jaren
lang als waarde loos werden be
s c h o u w d . De ijstijdfossielen van de 
Noordzee h e b b e n wel degelijk een we
tenschappeli jke waarde en d ienen niet 
uitsluitend als verzamelobject te wor
den gez ien . 

Een tweede verschil tussen de Pleisto
cene zoogdierresten van Tegelen en 
d e Noordzee , is d e tijd waaruit zij af
komstig zijn. De kleigroeven in de om
geving van Tegelen leverden een z o o g 
dierfauna o p die zeer rijk is aan soor
ten. Deze s tammen vrijwel a l lemaal uit 
é é n en dezelfde periode, namelijk het 
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