
Van vondst naar verzameling 
Vondsten van gewervelde dieren 
uit de Winterswijkse Muschelkalk 

J . Lankamp en H. Winkelhorst 

Het zoeken naar fossielen in de Winterswijkse steengroeves heeft de laatste jaren een enorme 
vlucht genomen. Regelmatig wordt er iets bijzonders gevonden. Deze vondsten moeten met zorg 
worden behandeld. Dit artikel geeft een aantal praktische wenken voor het verzamelen en prepare
ren ervan. 

Inleiding 

Ten oosten van Winterswijk l iggen in 
de buurtschap Ratum drie kalksteen
groeves. In deze groeves zijn lagen uit 
het Trias ontsloten, o m precies te zijn: 
uit de Onder-Muschelkalk (Anisien). 
De ouderdom is ca. 240 miljoen jaar. 
Twee groeves zijn niet meer in exploi 
tatie. Al leen de middelste groeve is 
nog in gebruik. Van oudsher zijn deze 
groeves geliefd bij verzamelaars van 
mineralen, vooral door de aanwezig
heid van blauwe of roze coelestien en 

pyriet ( 'Winterswijks goud') . Ook zijn 
de groeves bekend door de loopspo
ren van kleine, hagedisachtige sau
r iërs . Deze s a u r i ë r s zullen waarschijn
lijk niet langer geweest zijn dan 80 a 
120 c m . Gevonden worden vooral 
sporen van Rhynchosauroides 
peabodyi en Procolophonichnium 
winterswijkense. In 1984 kon echter 
ook een loopspoor van een grotere 
s a u r i ë r worden gevolgd . Deze saur ië r , 
Brachychirotherium paraparum, liep 
eveneens op vier poten. De achterpo
ten (met een voetafdruk van ca. 15 c m 

van teennagel tot achterzijde voet
zool) waren groter dan de voorpoten 
(met een voetafdruk van ca. 6 c m 
lengte). Groot was de verrassing toen 
in 1985 enkele zeer grote voetafdruk
ken werden gevonden van een recht
op lopend reptiel van ca. 2 tot 2,5 
meter lang. De pootafdrukken van 
deze d inosau r i ë r , Coelurosaurichnus 
ratumensis, waren ca. 18 c m lang. 
Veel minder bekend is, dat sporadisch 
in enkele lagen ook botten van reptie
len en visresten worden gevonden. 
De afgelopen jaren is de belangstel

D E . 1: Deze steen is zo gebroken, dat een deel van een zitbeen zichtbaar werd. Lengte fossiel 38 mm. 
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l ing voor de groeve enorm toegeno
men. Op de zaterdagen dat de mid
delste groeve toegankelijk is (elke eer
ste zaterdag van april tot november) 
bezoeken honderden mensen de 
groeve. Hoewel fossielen van reptie
len en vissen erg zeldzaam zijn, wor
den bij zo 'n groot bezoekersaantal 
toch regelmatig enkele fossielen 
gevonden (afb. 1). Deze zijn echter zo 
klein en teer, dat ze vaak bij het v in
den verbrokkelen. O m dit te voorko
men is een zorgvuldige behandel ing 
dus een eerste vereiste! 

De uitrusting in de groeve 

Ook in Winterswijk geldt, dat goed 
gereedschap het halve werk is. 
Onmisbare attributen zijn: 
- helm 
- geologenhamer 
- niet te zware moker 
- platte beitels 
- flesje of druppelaar met op loss ing 

van ve lpon in aceton (1:10) 
- kleine doosjes of zakjes, bijv. 

minigripzakjes, micromountdoosjes 
of potjes van fotofilmpjes. 

- grotere, stevige doos met watten 
of wasemkapfil ters, voor de breek
bare stukken 

- plakband 
- niet te harde borstel 
- watervaste stift of pot lood 
- loep 
- verbanddoos 
Het ter plekke uitprepareren van de 

fossielen is volstrekt uit den boze; 
prepareergereedschap voor het fijnere 
werk laten we dan ook thuis. 

Het vinden en bergen van bot
ten en visresten 

Botten van reptielen en visresten 
komen, zoals gezegd, sporadisch in 
enkele dieper gelegen lagen in de 
groeve voor. Wat de fossielen van 
reptielen betreft, zijn er resten gevon
den van Nothosaurus, Anarosaurus, 
Tanystropheus en Placodus. Wat de 
vissen betreft, zijn er resten gevonden 
van Saurichthys, Eosemionotus, 
Pholidophorus, Dollopterus, 
Colobodus, Gyrolepis, Birgeria en 
Coelacanthus en de kraakbeenvissen 
Acrodus en Palaeobates. 
De botten van de reptielen zijn over 
het a lgemeen vrij klein. De grootste 
ribben zijn ca. 15 c m lang, maar 
meestal zijn de botten enkele centime
ters groot. De kleur varieert van licht
beige tot donkerbruin. Hierdoor zijn ze 
duidelijk te herkennen in de grijze 
kalksteen. Dit geldt ook voor de vis-
fossielen, al zijn deze vaak wat don
kerder van kleur en kunnen deze zelfs 
zwart zijn. De oorspronkelijke bot-
structuur is niet meer echt aanwezig 
bij de fossielen, doordat het bot ten 
dele is omgezet in apatiet en later 
weer in calciet. Vooral bij dikkere bot
ten, zoals wervel l ichamen en dijbeen
deren, bestaat de kern uit witte cal-
cietkristallen. Deze kristallijne struc

tuur heeft tot gevolg dat de botten 
snel in vele tientallen stukjes breken. 

Het zoeken naar de fossielen is een 
nauwgezet en ti jdrovend werk. De 
kalksteenbrokken moeten laagsgewijs 
gespleten worden , bij voorkeur op 
een vlakke en schone ondergrond. 
Stenen die niet goed splijtbaar zijn, 
worden vervolgens zo klein mogelijk 
gemaakt door ze dwars op de lagen 
door te slaan. Bedenk dat de meeste 
fossielen slechts enkele centimeters 
groot zijn. Een brok steen ter grootte 
van een vuist kan diverse botjes, vis
schubben, of zelfs een schedeltje 
bevatten. Al l e breukvlakken van de 
stenen moeten zeer nauwkeurig wor
den bekeken. 

Vaak verraadt een klein bruin vlekje 
op een breukvlak dat er een bot in de 
steen zit. Een dun bruin streepje op 
het breukvlak duidt op aanwezigheid 
van visresten. Daarna zoek je het bij
behorende deel. Goo i daarom nooit 
de reeds bekeken stenen weg , maar 
houd ze onder handbereik. S o m s 
moet je namelijk in deze brokken 
steen nog op zoek naar een ontbre
kend deel van een fossiel . In het gun
stigste geval is een bot of visfossiel 
precies in twee delen gebroken. Vaak 
komt het echter voor dat men, na een 
klap met de hamer op de steen, een 
wi rwar van kalkbrokjes, doorspekt 
met millimeter-kleine bruine botstuk-
jes op de grond heeft l iggen. 

Afb. 2: Gereedschappen die bij de preparatie kunnen worden gebruikt. 
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Verzamel al deze botfragmentjes zo 
zorgvuldig mogelijk in micromount-
doosjes of minigripzakjes. 

De botten worden , zodra ze zichtbaar 
zijn, bestreken met een oploss ing van 
ve lpon in aceton in de verhouding 
1:10. Zodra de aceton verdampt is, 
vormt de ve lpon een kleeflaag die de 
kwetsbare botten bij elkaar houdt, tot
dat deze thuis verder behandeld wor
den. S c h r o o m niet o m een bot meer
maals in te strijken voordat je verder 
gaat hakken aan de steen. 

Bij visfossielen moet je enigszins 
anders te werk gaan. Dat begint al bij 
het zoeken: een reptielenbot is bruin, 
visresten zijn donkerbruin tot zwart. 
Ook zijn visresten meestal aanzienlijk 
kleiner. V ind je in de groeve visresten, 
dan is extra voorzicht igheid geboden. 
Het eerste wat je moet doen als je 
zo 'n fossiel vindt, is het behandelen 
met aceton-velpon. Niet opbrengen 
met een kwastje, maar met een drup
pelaar. Dit is het enige dat je in de 
groeve met een visfossiel moet doen. 
Deze resten zijn namelijk zo broos, dat 
een windvlaagje voldoende is o m ze 
w e g te blazen. Het zou niet de eerste 
keer zijn dat iemand de schubben 
over de steen ziet dansen, doordat het 

gebruik van aceton-velpon overbodig 
werd geacht. 

S o m s is een steen met fossielen zo 
groot, dat deze niet hanteerbaar is, en 
moet worden verkleind. Vermijd ech
ter dit soort acties zoveel mogelijk en 
verklein de kalkbrokken thuis. Hoe je 
dit moet doen, wordt nog in dit artikel 
beschreven. 
Bij nat weer kan de aceton-velpon wit 
worden . Dit kan later thuis verholpen 
worden door de steen even te behan
delen met 100% aceton. 

De meeste vondsten bestaan uit losse 
of bijeengespoelde botten of visfos
sielen. Uitermate zeldzaam zijn 
samenhangende skeletdelen van rep
tielen of v issen of complete visfossie
len. Samenhangende skeletdelen kun
nen bijvoorbeeld bestaan uit een aan
tal ribben en wervels . Of bij v issen uit 
een deel van het l ichaam met de 
staart of de schedel . Zodra je de 
indruk hebt dat het o m een samen
hangend deel gaat, moeten alle brok
ken van de betreffende steen meege
nomen worden . Mogeli jk zitten er nog 
meer skeletdelen in. Controleer altijd 
of alle stukken werkelijk aanwezig zijn. 
Het is triest als later blijkt dat van een 
fossiel net een stuk ontbreekt. Teken 

meteen met een stift aan, hoe de frag
menten aan elkaar hebben gezeten. 
Verpak de stenen daarna in kranten en 
begin thuis de preparatie in een scho
ne en droge omgev ing . 

Eenmaal thuis, zul je met het uitpre-
pareren beginnen. Heb je bij elkaar 
horende delen waar een bot of mis
schien meerdere botten in zitten, dan 
moet je die eerst aan elkaar l i jmen. 
Dit kun je doen met ve lpon, maar gaat 
het o m wat grotere stukken, dan is 
tweecomponentenl i jm een goed alter
natief. Daarna begin je met het eigen
lijke uitprepareren, wat inhoudt dat je 
het oml iggende en bedekkende kalk
steen w e g gaat halen. 
Visresten vergen een iets andere 
behandel ing. Daarom zal de prepara
tie daarvan apart worden beschreven. 
Het uitprepareren van de botten uit 
Winterswijk is geen gemakkelijke klus. 
Het vergt nogal wat geduld o m een 
s a u r i ë r b o t uit het kalksteen te halen. 
Bovendien ben je aan het werk met 
een uniek en zeldzaam fossiel , dat 
met respect en zorg behandeld moet 
worden . Hoe begin je nu aan zoiets? 
Allereerst bekijk je, hoe het bot in de 
steen ligt. Ligt dit moo i met de lagen 
mee, of ligt het dwars in de steen? Is 
het eerste het geval , dan maakt dit de 

Afb. 3: Een visfossiel, uitgeprepareerd onder de microscoop. Lengte fossiel 35 mm. 
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preparatie al een stuk gemakkelijker. 
Welke benodigdheden het beste 
gebruikt kunnen worden , is erg per
soonlijk. De een prepareert het liefst 
mechanisch, de ander doet alles met 
de hand. 

Hieronder eerst een o p s o m m i n g van 
de benodigdheden (afb. 2): 
- hamers in verschil lende gewichten 
- kleine preparatiebeitels 
- graveerapparaat 
- pneumatisch prepareerapparaat 
- scalpelmesjes 
- tandenborstels 
- aangeslepen staalspijkers 
- oud tandartsgereedschap 

(boortjes, haken) 
- ve lpon 
- secondenli jm 
- tweecomponentenl i jm 
- microscoop 

In principe kan alles wat scherp en 
spits is gebruikt worden . 
S o m s wordt het gebruik van zuren 
genoemd. Hiermee moet je erg voor
zichtig zijn. Het is bijzonder raadzaam 
o m eerst op een stukje kalk de wer
king ervan uit te proberen. W i l je een 
zuur gebruiken, neem dan een niet al 
te sterk zuur, bijvoorbeeld schoon-
maakazijn. Na gebruik van deze 
methode is goed spoelen erg belang
rijk, o m geen zuurresten in de steen 
achter te laten. Een effectieve manier 
is, de steen met het fossiel enige 
dagen in de stortbak van het toilet te 
leggen. Het gebruik van zuur is alleen 
aan te bevelen bij heel kleine botres-
ten, die niet op een andere manier uit-
geprepareerd kunnen worden . 

Het mechanisch uitprepareren gaat 
als volgt. Heb je bekeken hoe het bot 
in de steen ligt, dan begin je met het 
grof weghalen van de kalk met een 
hamertje en een klein beiteltje. Dit 
doe je tot dicht bij het bot. J e weet 
echter nooit van te voren met welk 
soort bot je te maken hebt, dus voor
zichtigheid is altijd geboden. Heb je 
op deze manier het grootste gedeelte 
tot vlak op het bot verwijderd, dan ga 
je over op het gebruik van kleiner 
gereedschap, zodat je nog nauwkeuri
ger kunt werken. Op deze manier 
werk je steeds dichter naar het bot 
toe, tot het op een gegeven moment 
zichtbaar wordt . Op dat moment is 
het belangrijk o m je geduld niet te 
verliezen en voorzichtig verder te 
gaan. Werk je op het bot, dan is het 
logisch dat er heel precies gewerkt 
moet worden . 

Ligt het bot helemaal bloot, dan kun 
je het geheel verfraaien door het 

omringende kalksteen wat vlak te 
maken met een scalpelmesje. A l s 
allerlaatste even met een oude tan
denborstel over het kalksteen. We 
moeten er nog wel op wijzen, dat tel
kens wanneer een stukje bot vrij 
komt, dit behandeld moet worden 
met de aceton-velpon. 
A l s blijkt dat na de preparatie het kalk-
steenbrok met het fossiel te groot is, 
kan dit relatief snel verkleind worden 
met een korundzaag. Deze zaag is te 
koop in elke doe-het-zelfzaak, en kun 
je monteren in een beugel van een 
ijzerzaag. 

De preparatie van visfossielen is een 
wat ander verhaal . Allereerst zul je je 
moeten afvragen of het visfossiel we l 
uitgeprepareerd moet worden . Niet 
alle visfossielen lenen zich hier name
lijk voor. Heb je toch besloten, het fos
siel uit te prepareren, dan is een flinke 
portie geduld het belangrijkste 
gereedschap. Eerst ga je net zo te 
werk als bij het prepareren van bot
ten: je haalt het kalksteen w e g tot 
vlakbij het fossiel . Daarna is het zaak 
o m met klein en fijn gereedschap, 
zoals een scalpelmesje of naalden, 
aan het werk te gaan tot het fossiel 
zichtbaar wordt . J e bent snel geneigd 
de losgekomen kalk w e g te blazen, 
maar dat is niet verstandig. Het beste 
kun je de steen omdraaien, zodat de 
los geschraapte kalk eraf valt. Blaas je 
namelijk de kalk weg , dan blaas je 
mogelijk ook schubben w e g . 
Uiteraard werk je altijd van het fossiel 
af o m beschadiging te voorkomen . 
Zodra een deel van het visfossiel is 
blootgelegd, moet je dit direct behan
delen met aceton-velpon. Ook nu is 
het van belang o m die op het fossiel 
te druppelen en niet met een kwast 
aan te brengen. W i l je de steen met 
het fossiel naderhand een stuk kleiner 
maken, dan kan dit op de manier die 
eerder werd beschreven. Tenslotte ga 
je met een mesje het oml iggende 
materiaal egaliseren en naborstelen 
met een tandenborstel . Op deze 
manier wordt het gesteente wat l ich
ter en komt het donkere visfossiel 
fraai tegen het gesteente uit (afb. 3). 

J e moet wel bedenken, dat het pre
pareren van een bot of een visfossiel 
enkele uren tot enkele weken of soms 
zelfs maanden kan duren. 

A l s een bot- of visfossiel klaar is, 
moet het opgeborgen worden . Dit kun 
je het beste doen in een omgev ing 
waar het droog en stofvrij is, en waar 
een vrij constante temperatuur heerst. 
Heel belangrijk is ook, o m het te voor
zien van een label of nummer met de 

daarmee corresponderende informa
tie zoals: 
- vindplaats 
- datum 
- laag 
- naam van het fossiel 
- naam van de vinder 

Het determineren is de volgende stap. 
Dit kan erg moeilijk zijn, omdat er 
betrekkelijk wein ig literatuur voorhan
den is. Dit was é é n van de redenen 
o m in 1991 de Werkgroep 
Winterswijkse Muschelkalk in het 
leven te roepen. Deze groep heeft zich 
onder meer ten doel gesteld: 
- het bestuderen van verschil lende 

prepareermethodes 
- het fotograferen en registreren van 

vondsten 
- het inschakelen van professionele 

hulp 
- het verzamelen van literatuur 
- het organiseren van en meewerken 

aan exposit ies 

Ook het verstrekken van informatie en 
het geven van tips aan belangstellen
den behoort tot de doelstel l ingen. Het 
kan daarbij gaan o m het determineren 
van vondsten, maar ook o m advies 
over het prepareren. W i e vragen heeft 
of advies wenst, kan contact opnemen 
met de werkgroep. Heb je samenhan
gende skeletdelen of andere belangrij
ke vondsten uit de Winterswijkse 
steengroeves, zoals kreeften, ammo
nieten of zeldzame s a u r i ë r s p o r e n in je 
bezit, dan stelt de werkgroep het erg 
op prijs, hiervan in kennis te worden 
gesteld. 

Het contactadres van de Werkgroep 
Winterswijkse Musche lka lk is: 
de heer H.W. Oosterink 
Hortensialaan 64 
7101 X H Winterswijk 
tel: 0543-513737 
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