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bij Coesfeld (BRD) 
Jan Drent 

In de keileemgroeves van de firma Kuhfuss zijn, naast gesteenten van al dan niet lokale herkomst, diverse 
soorten fossielen gevonden. Hieronder nemen belemnieten een vrij grote plaats in: naar ruwe schatting zo'n 
15%. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de belemnietvondsten. 

Belemnieten 

Belemnieten vormen een groep pijl
inktvissen die aan het einde van het 
Krijt is uitgestorven. De oorspronkelij
ke 'Kuhfuss-belemnieten' hebben als 
compleet dier waarschijnlijk wel een 
lengte gehad van 40 tot 100 c m of zelfs 
meer. 

In dit artikel zal ik niet ingaan op de 
bouw en leefwijze van deze dieren, 
reconstructies en andere zaken. Wel 
lijkt het mij goed, enige termen en ken
merken te verduidelijken die voor de 
determinatie van belang zijn. 

In tegenstelling tot de meeste andere 
weekdieren hadden de belemnieten 

een inwendige schaal. Deze schaal, die 
zelden als samenhangend geheel 
wordt aangetroffen, bestaat van voren 
naar achteren in hoofdzaak uit de vo l 
gende drie delen (afb. 1): 
a. het pro-ostracum, een min of meer 
schi ldvormig aanhangsel van het 
phragmocoon, gelegen aan de rugzij
de; 

Afb. 1: De schaaldelen van een belemniet. Linker afb. naar Clarkson, 1984; rechter afb. naar Remane, Storch & Welsch, 1980. 

b. het phragmocoon, een kegelvormig, 
gesegmenteerd gedeelte dat past in de 
alveole, een kegelvormige opening van 
het rostrum; 
c. het rostrum (achterlijfspunt), het 
meest bekende onderdeel, dat vaak als 
zodanig 'belemniet' wordt genoemd. 
Enkele andere morfologische termen 
worden in afb. 1 en 2 verduidelijkt. Een 
pseudo-alveole is in feite een niet ver
kalkte alveole. Conellae zijn kleine, 
piramidevormige uitstulpingen aan de 
binnenkant van een pseudo-alveole. 

Doorgaans worden van belemnieten 
alleen de achterlijfspunten (rostra) 
gevonden (afb. 2), hetzij als fragment, 
hetzij tamelijk compleet; ook op deze 
lokatie is dat het geval. Bijna altijd zijn 
het vrij gave, weinig verweerde exem
plaren, die goed bewaard zijn geble
ven in de keileem. Fijne gletsjerkrassen 
herinneren soms nog aan het glaciale 
transport. Bij bepaalde soorten is de 
buitenkant heel glad, bij sommige 
andere vertoont deze een fraaie teke
ning. Of een rostrum werkelijk com

pleet is, is zelfs door deskundigen 
eigenlijk nooit aan te geven. Ook het 
onderscheiden van juveniele en vo l 
wassen belemnieten is en blijft een 
moeilijke zaak. 

Naamlijst van de gevonden 
soorten 

De acht gevonden soorten kunnen als 
volgt worden geklassificeerd: 
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Stam: Mol lusca (Weekdieren) 
Klasse: Cephalopoda (Koppotigen 
Superorde: Belemnoidea 
Orde: Belemnitida 
Suborde: Belemnopseina 

Familie: Belemnopsei 
Geslacht: 

of Inktvisachtigen) 

dae 

Neohibolites Soorten: Neohibolites sp. 

Geslacht: 
Neoniuoutes CT minimus i v i i L L t n lozo 

Hibolithes 
Soort: Hibolithes minutus S W I N N E R T O N 1935 

Familie: Cylindroteuthidae 
Geslacht: Acroteuthis 

Soort: Acroteuthis sp. 
Familie: Oxyteuthidae 

Geslacht: Oxyteuthis 
Soort: Oxyteuthis germanica S T O L L E Y 1925 

Familie: Belemnitellidae 
Geslacht: Gonioteuthis 

Soort: Gonioteuthis quadrata (DE BLAINVILLE 1827) 
Geslacht: Belemnitella 

Soort: Belemnitella mucronata (VON SCHLOTHEIM 1813) 
Geslacht: Actinocamax 

Soort: Actinocamax verus MILLER 1823 

Herkomstgebied van de fossie
len 

In het Saalien bereikte de Emsland-
gletsjer ook het Munsterland. Tijdens 
de eerste fase schoven de ijsmassa's 
over de aan de oppervlakte gelegen 
kalksteenlagen van het Campanien. 
Daardoor werden, behalve kalkstof, 
ook kleine tot tonnen zware brokken 
gesteente losgeschraapt. Eenmaal 
onder of in het ijs terechtgekomen, 
werd dit materiaal over soms geringe, 
soms grotere afstanden verplaatst. 
Hoe ver de stenen kwamen, hing 

onder andere af van hun bestendig
heid tegen verwering en transport. 
Tijdens een daaropvolgende periode 
van temperatuurstijging, waarbij het ijs 
smolt, werd het gesteentemateriaal 
achtergelaten. Hierna brak de tweede 
landijsfase aan, waardoor ook het 
gebied rondom Coesfeld sterk beïn
vloed werd. A l s gevolg hiervan liggen 
bij Kuhfuss heel veel kalkstenen, losse 
fossielen, zand- en kalklenzen ingebed 
in de keileem, welke afkomstig zijn uit 
het Laat-Krijt (Campanien) van de 
directe of nabije omgeving. 

Maar ook uit verder weg gelegen her-
komstgebieden, waaronder het Oost
zeegebied, het Teutoburger W o u d en 
delen van Westfalen (omgeving Rhei-
ne, Ochtrup, Bentheim, Weiner Esch, 
etc) , werden stenen en fossielen mee
gevoerd door het landijs en hier gede
poneerd (afb. 3). Het is niet ondenk
baar dat ook deze fossielen in twee 
afzonderlijke fases verplaatst werden. 
Of dit zo is, is echter moeilijk na te 
gaan. In elk geval zijn de desbetreffen
de populaties door deze glaciale ver
plaatsing uit hun verband gerukt, 
waardoor stratigrafisch onderzoek niet 
of nauwelijks mogelijk is. Wel kunnen 
we gemakkelijk vaststellen dat op de 
lokatie Kuhfuss ook fossielen gevon
den worden van deze tweede groep. 
A l s het belemnieten zijn, zijn deze als 
regel afkomstig uit het Vroeg-Krijt. De 
meeste komen vermoedelijk uit de 
omgeving van Alstatte, Gronau, 
Ochtrup of iets verder uit het noord
oosten. 

De belemnieten uit het Vroeg-
Krijt 

Tijdens het Vroeg-Krijt lag ten westen, 
noorden en oosten van het 
Munsterland het Nedersaksisch 
Bekken, met bijbehorende inhammen 
en bochten (afb. 4). Pas in het Alb ien 
begon het land langzaam maar zeker 
onder water te komen. Vandaar dat 
afzettingen uit het Vroeg-Krijt en de 
erin voorkomende fossielen zich langs 
de rand van het M ü n s t e r l a n d e r Laat-
Krijtgebied bevinden (Alstatte, 
Ochtrup, etc) . 

Zoals reeds aangegeven is de her
komst van de belemnieten en andere 
cephalopoden uit het Vroeg-Krijt te 
zoeken in de omgeving van Alstatte, 
Ochtrup, Bentheim, Suddendorf, 
Rheine en meer noordoostelijk ge
legen gebieden, waar zich afzettingen 
bevinden uit het Valanginien, het Afb. 2: Overlangs gespleten rostrum van een belemniet. 
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Afb. 3: Situatieschets, waarop de richting van de gletsjerbewegingen in het Saalien is aangegeven. 

Bar rémien , het Aptien en het Alb ien . 
De hierin voorkomende belemnieten-
geslachten zijn: Neohibolites (te 
Kuhfuss schaars), Hibolithes (idem), 
Acroteuthis en Oxyteuthis. Afb. 5 geeft 
een eenvoudig overzicht van de soor
ten die in NW-Duitsland voorkwamen 
en de tijd waarin ze leefden. Niet alle 
vermelde soorten zijn van de lokatie 
Kuhfuss bekend. 

In 1977, 1979, 1982 en 1985 zijn tijdens 
een aantal keren verzamelen nogal wat 
belemnieten bijeen gebracht. Daarvan 
waren er 45 uit het Vroeg-Krijt, een 
enkele als fragment. 
Zonder verdere stratigrafische gege
vens is het niet altijd mogelijk of een
voudig om de diverse soorten te deter
mineren; dat geldt ook voor de soorten 
van deze lokatie. 
De 29 vondsten die op naam konden 
worden gebracht leverden het volgen
de resultaat op: 

Naam Ontsluiting IV Ontsluiting VI Totaal 

Neohibolites 3 1 4 
Hibolithes 2 1 3 
Acroteuthis 3 2 5 
Oxyteuthis 12 5 17 

Van de overige vondsten horen drie bijna zeker tot Acroteuthis, twee tot 
Oxyteuthis. 

Kenmerken der geslachten en 
soorten 

Bij het determineren stootte ik in de 
literatuur op nogal wat onduidelijkhe
den, verwarring en zelfs tegenstrijdig
heden, vooral waar het belemnieten 
uit het Vroeg-Krijt betrof. Sommige 
beschrijvingen waren niet compleet, 
leken op meer soorten toepasbaar, of 
er werden slechts bepaalde details 
belicht. Desondanks heb ik het onder
staande overzicht kunnen samenstel
len, daarbij vooral gebruik makend van 
de vrij recente gegevens van profes
sor Mutterlose (1990, 1995, 1997). 

Neohibolites 
Rostrum nagenoeg overal even dik, 
met vlakke alveole en vrij korte ventra
le spleet. 
Periode: Aptien/Albien en vroegste 
Cenomanien. 
Neohibolites cf minimus MILLER 1826 
Afb. 8. Vorm variabel. Rostrum knots-
vormig tot slank ci l indervormig, met 
stompe of langgerekte punt; vaak met 
mucro. Korte tot zeer korte ventrale 
alveolaire spleet; lijnen op de flanken; 
dwarsdoorsnede min of meer rond. 
Overal in West-Europa. 
Afmetingen Kuhfuss: lengte 2,8-5,1 cm . 
grootste dikte 0,3-0,7 cm . Lengte vo l -
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Afb. 4: Paleogeografische kaart van Noord-Duitsland en het aangrenzend gebied tijdens het 
Vroeg-Krijt (naar Mutterlose, 1995). 

gens de literatuur 3-4 cm. De dikte 
wordt in de literatuur (ook bij de ande
re soorten) meestal niet vermeld. 
Periode: laatste Vroeg-Albien - vroeg 
Laat-Albien. 
In situ gevonden Neohibolites sp.: 
Rothenberg (Schneermann), Ochtrup 
(Borges), Ahaus - F r a n k e n m ü h l e 
(Oelbach), Sennberg (NW van 
Bielefeld) en Sarstedt (Z van 
Hannover), Detmold (Grotenburg). 
In situ gevonden N. cf. minimus: 
A h a u s - F r a n k e n m ü h l e (Oelbach), 
Detmold (Grotenburg). 

Hibolithes 
Rostrum lancetvormig of spoelvormig, 
soms knotsvormig, met diepe alveole, 
lange ventrale groef en duidelijke zijlij
nen. 
Periode: Valanginien - vroegste 
Bar rémien . 
Hibolithes minutus S W I N N E R T O N 
1935 
Afb. 9. Rostrum nogal slank; grootste 
diameter op of dichtbij de overgang 
naar het apicale gebied. Bij de gevon
den exemplaren is bijna nooit de alve
ole bewaard gebleven, zodat de rostra 
in werkelijkheid langer moeten zijn 
geweest. Vanuit het dikste punt is het 
gedeelte tot aan de apex vrij kort, ter

wijl het rostrumdeel naar de orale kant 
verhoudingsgewijs veel langer is en 
slechts geleidelijk smaller wordt; de 
dorsale en ventrale zijde zijn meestal 
bijna halfrond. 
Afmetingen Kuhfuss: lengte 1,5-4 c m , 
grootste dikte 0,3-0,5 c m . Lengte vo l 
gens de literatuur: 2-2,8 cm. 
Periode: Laat-Hauterivien - vroegste 
Apt ien . 
In situ gevonden Hibolithes sp.: 
Alstatte (Gr. Hündfeld) , Ochtrup 
(Borges), Gildehaus (Sieringhoeker 
Weg), Sieringhoek, Hengeberg (N van 
Halle), Ebberg (Z van Bielefeld) en 
Ress (N van Hannover). 
In situ gevonden H. minutus: 
Hengeberg (N van Halle). 

Acroteuthis 
Rostrum aan de zijkanten wat samen
gedrukt; afgeplatte ventrale zijde. 
Acroteuthis sp. 
Periode: Berriasien - Hauterivien. 
Afb. 10. Afmetingen Kuhfuss: lengte 6-
9 c m , grootste dikte 15-18 m m . Lengte 
volgens de literatuur: 5-9 c m . 
Periode: Berriasien - begin Laat-Haute
rivien. 
In situ gevonden Acroteuthis sp.: 
Gronau (Gerdemann), Suddendorf, 
Sarstedt (Z van Hannover), Bocketal 

(NNO van Ibbenbü ren ) , L ü n e r s h a g e n 
(ZO van Bielefeld), Twiehausen (NO 
van Osnabrück) . 

Oxyteuthis 
Rostrum stevig, ci l indervormig, soms 
met lange zijlijnen en/of groeven. 
Periode: Bar rémien - begin Alb ien . 
Oxyteuthis germanica S T O L L E Y 1925 
Afb. 11. Rostrum ci l indervormig, maar 
soms enigszins spoelvormig; meestal 
vrij sterke ventrale afplatting in het 
middengedeelte van het rostrum; de 
dwarsdoorsnede is niet helemaal rond; 
naar de punt toe wordt het rostrum vrij 
gelijkmatig smaller; de grootste dikte 
bevindt zich, dorsoventraal gezien, 
onder het midden; de diepte van de 
alveole is hoogstens 2/5 van de ros
trumlengte; de apicale lijn is iets gebo
gen en ligt enigszins excentrisch; het 
bij elkaar komen van de zijlijnen tot 
een dubbele lijn vindt plaats onder het 
midden van het rostrum. 
Afmeting Kuhfuss: 3,5-8 c m , grootste 
dikte 6-12 m m . Lengte volgens de lite
ratuur: 4-7 c m , zelden 8 a 9 cm. 
Periode: Laat -Barrémien - begin Apt ien . 
In situ gevonden Oxyteuthis sp.: 
Alstatte (Gr. Hündfeld) , Ochtrup, 
Hummeldorf (Ziegelei Krusemann), 
Bentheim/Ochtrup (Ziegelei 
Ransmann), Riesenbeck/Gravenhorst 
(NW van Riesenbeck, Steinbruch 
Hollweg), Sarstedt (Z van Hannover), 
Bielefeld (Hünenburg ) . 
In situ gevonden O. germanica: 
Riesenbeck/Gravenhorst (NW van 
Riesenbeck, Steinbruch Hollweg), 
Alstatte (Gr. Hündfeld) . 

De belemnieten uit het Laat-
Krijt 

In het Laat-Krijt kwam ook het 
Munsterland onder water te staan en 
zette zich in het toenmalige Krijtbekken 
een dik lagenpakket af (afb. 6). 
Hierdoor ontstonden onder meer de 
kalksteenlagen van het Campanien, als 
volgt ingedeeld: Dülmener , 
Osterwicker, Coesfelder en 
Baumberger Schichten (zie ook kaartje 
in Grondboor & Hamer 51 (2), 1997, 
blz. 37). 
In de omgeving van Coesfeld zijn voor
al de tweede periode, het Vroeg-
Campanien (Campanien 2/3 volgens 
Arno ld , z.j.) en de derde periode, het 
vroege deel van het Laat-Campanien 
(Campanien 3 volgens Arnold) van 
groot belang. Met name de onder-
Osterwicker Schichten staan bekend 
als fossielrijk; de boven-Osterwicker 
Schichten hebben doorgaans naar ver
houding vrij weinig fossielen 
(Erlauterungen Geol . Karte Nordrh.-
Westf., 1987. Mededel ing Frieg, 1989), 
terwijl de erna volgende onder-
Coesfelder Schichten weer rijker zijn. 
Toch bevat volgens Frieg (1989, mond . 
mededeling) juist het overgangsge
bied van boven-Osterwicker naar 
onder-Coesfelder Schichten (Vroeg-
Campanien) vrij veel fossielen. 
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Afb. 5: De belemnieten van het Vroeg-Krijt van NW-Duitsland (naar Mutterlose) 

Afb. 6: Het Laat-Krijt van het Munsterland. 
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Afb. 7: De belemnieten van het Laat-Krijt van NW-Europa (aangepast volgens Christensen, 1997). 

Afb. 7 geeft een overzicht van de 
belemnieten uit het Laat-Krijt van NW-
Duitsland op dezelfde wijze als afb. 5. 

Gonioteuthis quadrata zal wel uit de 
Osterwicker lagen (vroeger: 
Quadraten-Krijt) afkomstig zijn. Bij 
Belemnitella mucronata ligt dit moeilij

Naam Ontsluiting IV Ontsluiting VI Totaal 

Gonioteuthis 47 24 71 
Belemnitella 9 7 16 
Actinocamax 1 0 1 

Van de overige is er é é n waarschijnlijk Gonioteuthis, zijn er twee óf Gonioteuthis 
óf Belemnitella en was de rest niet verder na te gaan. 

De uiteindelijke verhouding Vroeg-
Krijt- tot Laat-Krijt-belemnieten bleek 
45:95 te zijn, dus circa 1:2. 
In ontsluiting IV zijn meer belemnieten 
gevonden dan in VI. Waarschijnlijk 
heeft dit onder meer te maken met het 
verschil in dikte tussen de keileempak-
ketten. 

Kenmerken der geslachten en 
soorten 

Gonioteuthis 
Rostrum cilindrisch, met vlakke alveole. 
Periode: Santionien - Vroeg-
Campanien. 

ker, omdat zowel boven-Osterwicker 
als onder-Coesfelder afzettingen in 
aanmerking zouden kunnen komen 
(vroeger: Mucronaten-Krijt). 
In totaal werden er 95 belemnieten uit 
het Laat-Krijt verzameld, waarvan 88 
op naam konden worden gebracht. 
Deze kunnen als volgt verdeeld worden: 

Gonioteuthis quadrata (DE BLAINVILLE 
1827) 
Afb. 12. Rostrum van flinke afmetin
gen, wel tamelijk slank, meestal ci l in
dervormig; bovenkant altijd afgerond 
en vierhoekig, Alveole dieper dan bij 
G. granulata, omtrek alveole afgerond 
vierhoekig. Riede lquot iën t tussen 4 en 
5 (L/d, de verhouding van de totale 
rostrumlengte L en de diepte van de 
alveole of pseudo-alveole d); opper
vlakte zowel aan de ventrale als dor
sale kant of alleen de ventrale kant met 
granulen (fijne knobbeltjes), kleine cen
trale inkeping; bij Kuhfuss nogal eens 
een vrij gladde buitenkant, soms een 
goed zichtbare punt. Complete exem

plaren altijd een V-vormige hals (aan 
voor- en achterkant). 
Komt in heel West-Europa voor. 
Bij sommige exemplaren van de loka
tie Kuhfuss bevinden zich aan de bui
tenkant kleine tweekleppigen, waar
schijnlijk Atreta nilssoni (VON H A G E -
N O W 1842) of juveniele exemplaren 
van Pycnodonte vesicularis ( L A M A R C K 
1806). Ook zitten er wel eens 'knobbel
tjes' op, wellicht veroorzaakt door wor
men of b ryozoën . 
Eén exemplaar is waarschijnlijk aange
vreten, een ander pathologisch mis
vormd. 
Afmetingen Kuhfuss: lengte 5-8 cm, 
dikte 8-16 m m . 
Lengte volgens de literatuur: 7-8 cm. 
Periode: van laat Vroeg-Campanien tot 
Laat-Campanien. 
In situ gevonden Gonioteuthis sp.: 
Duimen, Misburg , Coesfeld, Hamburg 
(Lagerdorf). 
In situ gevonden G. quadrata: Duimen, 
Misburg , Coesfeld, Hamburg 
(Lagerdorf). 

Belemnitella 
Rostrum groot, cil indrisch, met diepe 
alveole, lange dorsaallaterale strepen 
en vertakte indrukken van bloedvaten 
aan de oppervlakte. 
Periode: Santonien - laatste 
Maastrichtien. 
Belemnitella mucronata (VON 
SCHLOTHEIM 1813) 
Afb. 13. Rostrum apicaal afgestompt, 
met duidelijke mucro; oppervlakte mat, 
met goed zichtbare vaatindrukken en 
strepen, verder echter glad; ventraal-
streep lang; Schatzky-index (de afstand 
tussen de embryonaalblaas en de 
bodem van de ventrale fissuur, zie afb. 
2) 5-8 m m . 
Ook bij deze soort bevinden zich soms 
tweekleppigen aan de buitenkant; é é n 
maal trof ik een afdruk aan die ver
moedelijk van een zee-egel is en é é n 
maal kiezelringen. 
Afmeting: Kuhfuss: lengte 5,5-9 cm., 
dikte 9-18 m m . Lengte volgens de lite
ratuur: 8-14 cm. 
Periode: Laatste Vroeg-Campanien -
vroegste Maastrichtien. 
In situ gevonden Belemnitella sp.: 
S c h ö p p i n g e n (Coesfelder Schichten), 
Brockum (Stemweder Berge), Misburg 
(Germania IV en Teutonia), Coesfeld, 
Hamburg (Lagerdorf). 
In situ gevonden B. mucronata: 
Coesfeld, Misburg (Germania IV en 
Teutonia), Hamburg (Lagerdorf). 

Actinocamax 
Rostrum sigaarvormig; alveole nooit 
volledig bewaard, wel een pseudo-
alveole. Afb. 14. 
Periode: Coniacien - Vroeg-Campanien. 
Actinocamax verus MILLER 1823 
Dwarsdoorsnede rostrum enigszins 
ovaal; oppervlakte aan de voorzijde 
iets geribbeld; Riedelquot iën t : 6,5-8. 
Afmetingen Kuhfuss: lengte 6,5 cm, 
grootste dikte 1,2 cm. Lengte volgens 
de literatuur: 3,5-9 cm. Deze soort is 

167 Grondboor & Hamer nr. 6 1998 



kleiner dan Praeactinocamax plenus, 
die een lengte heeft van 7-9 cm. 
Periode: Santonien - Vroeg-
Campanien. 
In situ gevonden Actinocamax sp.: 
Ibbenbüren-Broch te rbeck , 
Baddeckenstedt, Heme, Braunschweig, 
Hannover. 
In situ gevonden A. verus: Hannover. 

Begeleidende fossielen 

Bij de belemnieten uit het Vroeg-Krijt, 
die slechts los voorkomen, wordt veel 
klei-ijzersteen aangetroffen, doch 
slechts weinig vergezellende fossielen: 
af en toe een ammonietfragment 
(Ancyloceras). Bij die uit het Laat-Krijt 
ligt dat heel anders. Daar zijn - uit 
dezelfde kalksteenafzettingen afkom
stig - de vergezellende fossielen: zee
egels (Echinocorys, Micraster, Galeola), 
oesters (Pycnodonten; deze zijn hier 
overigens minder talrijk dan bijvoor
beeld bij Coesfeld-Flamschen), andere 
tweekleppigen, ammonieten 
(Pachydiscus), visresten, wormen en 
ook graafgangen. A f en toe zitten de 
fossielen nog in het moedergesteente 
(in ontsluiting VI soms in situ) of wor
den resten daarvan op fossielen aan
getroffen, maar doorgaans zijn het ook 
hier losse vondsten. 

Slot 

Met bovenstaande gegevens hoop ik 
een zo compleet mogelijk overzicht 
gegeven te hebben van de belemnie
ten op de - voormalige - ontsluitingen 
van de Ziegelei Kuhfuss. Bewust heb ik 
mij beperkt tot deze lokatie, hoewel 
ook elders in en o m Coesfeld belem-
nietvondsten zijn gedaan, bijvoor
beeld in Coesfeld-Flamschen en op de 
Coesfelder Berg. 

Graag wil ik de heren drs. J . W . M . Jagt 
en prof. dr. J . Mutterlose hartelijk dan
ken voor het determineren van respec
tievelijk de Boven- en Onder-Krijt-
belemnieten, drs. N . Janssen voor het 
corrigeren en aanvullen van de Vroeg-
Krijt-tabellen en de heer F. Oortgijs 
voor het maken van de foto's. 

Summary 

The erratic boulders of the Kuhfuss 
clay pits near Coesfeld (Germany) 
were brought there by the 
Scandinavian ice caps or loosened 
from the direct or close subsoil by the 
Saalian glaciers. These erratic boul
ders also include all kinds of fossils. 
This paper describes the belemnites 
collected at this location. They consist 
of two units: Early and Late Cretaceous 
belemnites. Representatives of the first 
unit probably come from the surroun
dings of Als tä t te , Ochtrup, Rheine or 
further on to the northeast, in the 

Afb. 8. Neohibolites cf minimus MILLER 1826 

Afb. 9. Hibolithes minutus SWINNERTON 1935 

Afb. 10. Acroteuthis sp. Linker exemplaar met fraaie tekening. 
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Afb. 11. Oxyteuthis germanica STOLLEY1925. Het derde exemplaar van 
links met heel gladde buitenkant. 

direction of Osnab rück . The Late 
Cretaceous belemnites are from the 
local Campanian Chalk deposits. 
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Afb. 13. Belemnitella mucronata (VON SCHL0THEIM 1813) 
a: laterale zijde 
b: ventrale zijde (met verticale spleet), met name de eerste drie exemplaren van links met veel 

kleine oesters. 

Afb. 14. Actinocamax sp. Exemplaar van Ignaberga, Zweden. 
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