
Krijtsponzen worden met enige regelmaat aangetroffen in de 
grindlagen van Oost-Nederland. De meeste van deze sponzen kunnen 
tot het geslacht Rhizopoterion gerekend worden. De in Nederland als 
zwerfsteen aangetroffen Rhizopoterions (Afb. 1 en 2) worden vaak 
gedetermineerd als Rhizopoterion cervicornis Zittel, 1877. Helaas is 
de taxonomische status van dit geslacht zeer omstreden. 
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Stratigrafie en voorkomen 
Rhizopoterion is uitsluitend bekend 
uit het Krijt. Rhizopoterion komt in 
situ voor in het Turoon en Onder- en 
Boven-Campanien van Duitsland, het 
Turoon en Onder-Campanien van 
Polen, de Upper-Chalk van Engeland 
en Ierland (Ulster White Limestone), 
het Boven-Krijt van Ulyanovsk (voor
malige Sovjetunie), het Senoon van 
Catalonië (Spanje), Onder-Maastrich-
tien van Denemarken, het Krijt van 
Frankrijk en het Boven-Turoon van 
Tsjechië. 

Rhizopoterion wordt in Nederland 
aangetroffen in afzettingen afkom
stig uit de Formatie van Appelscha, 
voorheen de Formatie van Enschede 
(Bosch et al., 2003). Als zwerfsteen 
is Rhizopoterion verder bekend uit de 
omgeving van Kaliningrad in het 

Afbeelding 1. 

Diverse 

steelfragmenten van 

Rhizopoterion. 

Collectie J. Bos. 

Maatstreep = 1 cm. 

Afbeelding 2. 

Sponsfragment van 

Rhizopoterion. Stam 

met worteluitlopers. 

Collectie J. Bos. 

Maatstreep = 1 cm. 

Afbeelding 3. 

Wortelfragment van 

Rhizopoterion van de 

bovenkant bezien. 

Let op het loodrechte 

slijtagevlak van de 

bovenkant. 

Collectie J. Bos. 

Maatstreep = 1 cm. 

voormalige Oost-Pruissen. Von Ungern 
Sternberg (1903) plaatst de als 
zwerfsteen gevonden Rhizopoterions 
in het Senoon. Hij geeft hiervoor 
geen nadere verklaring. Ook gaat hij 
niet in op het mogelijke herkomstge-
bied van Rhizopoterion. 

Toestand van het gevonden 
materiaal 
De verkiezeling van de in Nederland 
aangetroffen Rhizopoterions is van 
dien aard dat we het kanaalsysteem 
en het skelet vaak goed kunnen be
studeren. Wortel- en steelfragmenten 
worden veelvuldig aangetroffen, 
kelkfragmenten sporadisch. Complete 
exemplaren zijn mij onbekend. 
De gevonden exemplaren wekken 
in de overgrote meerderheid de in
druk breed bekervormig te zijn ge
weest. 

De tere skeletdelen aan de beide op
pervlakten van de spons zijn vaak 
zeer goede bewaard gebleven. Daar 
staat tegenover dat zich op veel 
sponzen, slijtagevlakken bevinden 
(Afb. 3). Op het materiaal worden 
veelvuldig fragmenten van oester-
achtigen (Ostrea) aangetroffen. 

Systematiek 
Bij de navolgende systematische in
deling heb ik mij gehouden aan de 
indeling zoals die door Rigby (2003) 
wordt gehanteerd in de Treatise. 
Rhizopoterion kan als volgt worden 
geclassificeerd: 

Phylum Porifera 
Klasse Hexactinellida 

Subklasse Hexasterophora 
Orde Lychniscosa 

Familie Ventriculitidae 
Geslacht Rhizopoterion 

Fossiele Hexactinelliden 
Rhizopoterion is een hexactinellide 
Krijtspons. Fossiele sponzen worden 
ingedeeld aan de hand van een 
aantal criteria. Hiervan is de struc
tuur van het skelet het belangrijk
ste. Naast het skelet vormt het ka
naalsysteem een belangrijk criterium 
voor de classificatie. In mindere 
mate is de vorm van belang. 
Krijtsponzen zijn vaak veelvormig. 

Het skelet van sponzen bestaat uit 
spicula of sponsnaalden. 
Hexactinellide sponzen hebben een 
skelet dat bestaat uit drie-assige 
sponsnaalden, triaxonen. Hierbij 
kruisen zich drie asdraden min of 
meer loodrecht. Bij een aantal soor
ten hexactinelliden zijn de uiteinden 
van de spicula met elkaar verbonden 
en vormen op die manier een zoge
naamd dictyonaal netwerk. Indien op 
de kruising van de assen een open 
ruimte aanwezig is spreken we van 
een lychniskide hexactinellide. 

Rhizopoterion maakt onderdeel uit 
van de familie der Ventriculitidae die 
onderdeel is van de orde 
Lychniscosa. Bij Ventriculitide spon
zen heeft de sponswand in de 
dwarsdoorsnede een geplooid uiter
lijk als gevolg van de typische groe
pering van de in- en uitstroom
openingen. 

Skelet en Kanaalsysteem 
Het skelet van de in Nederland ge
vonden Rhizopoterions is onder te 
verdelen in twee delen. Een paren-
chymaal deel en een basaal deel 
(Reid, 1958). In het parenchymale 
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Afbeelding 4. 

Hexactinellide skelet met ingetekende 

asdraad. Uit: Reid (1958). 

skelet bevindt zich bij recente 
hexactinelliden het levende materi
aal. Om deze reden noem ik dit het 
hoofdskelet. De stam en de wortels 
vormen het basale skelet. Dit basale 
deel bestaat bij recente hexactinel
liden meestal uit dood opeengehoopt 
skeletmateriaal. Het hoofdskelet is 
aan de basis omgroeid door het ba
sale skelet. Dit ondersteunt als het 
ware het hoofdskelet. Daarom spreek 
ik liever van het steunskelet. 

Het hoofdskelet en het steunskelet 
worden aan de basis van elkaar ge
scheiden door een labyrintisch net
werk van met elkaar verbonden ka
nalen, hetgeen in zowel de lengte
als de dwarsdoorsnede van de spons 
duidelijk waarneembaar is (Afb. 5). 
Reid (1964) spreekt van een 'epirhy-
tic labyrinth' oftewel een labyrint 
van instroomkanalen. Dit netwerk is 
tot in de bovenste regionen van de 
spons waar te nemen (Afb. 6). 

Bij de sponzen van de familie der 
Ventriculitidae heeft de sponswand 
van het hoofdskelet in de dwarsdoor
snede een geplooid uiterlijk. 
Alhoewel er in de literatuur soms 
wordt gesproken van een daadwerke
lijke plooiing (Schrammen, 1912, 

Mehl, 1992) bestaat er bij mij be
hoorlijke scepsis op dit punt. 
Doordat aan de buitenzijde de in 
serie gelegen instroomopeningen el
kaar afwisselen ontstaat een zoge
naamde quincunxiale (als de vijf van 
een dobbelsteen) groepering van 
zowel de in- als uitstroomkanalen 
(Afb. 7). Zo ontstaat in een dwars-
doorsnee al snel een situatie die op 
een plooiing lijkt, maar dit niet is. 

Dit wordt bevestigd door eigen waar
nemingen aan Leistracosia angustate, 
een Ventriculitide spons, afkomstig 
uit Tsjechië. Hierbij blijkt dat een
zelfde geplooid beeld ontstaat bij de 
doorsnede van de spons in de leng
terichting, terwijl daarvan in werke
lijkheid geen sprake is (Afb. 8). 

Daar waar het hoofdskelet is om-
groeid door het steunskelet dringen 
instroomopingen, door het steunske
let heen, door tot in het hoofdskelet 
waar zij kort onder de binnenzijde 
van de spons eindigen. Hiertussen 
dringen secundaire instroomopenin
gen door tot in het labyrintische 
netwerk dat het hoofdskelet van het 
steunskelet scheidt. Vanuit dit laby
rintische netwerk dringen secundaire 
instroomopeningen door in het 

Afbeelding 5. 

Dwarsdoorsnee van de 

stam van 

Rhizopoterion. 

Collectie T. Koops. 

Maatstreep = 1 cm. 

Afbeelding 6. 

Wandfragment van 

Rhizopoterion van de 

bovenkant bezien. 

Let op de ronde 

kanaalmondingen van 

het labyrintisch 

netwerk. 

Collectie J. Bos. 

Maatstreep = 1 cm. 

hoofdskelet. Bij het mij ter beschik
king staande Tsjechische 
tfentrïo/Zztes-materiaal lijkt het laby
rintische netwerk te ontbreken. Dit 
wordt bevestigd door Reid (1962). 

De wortel en de stam van het steun
skelet zijn doortrokken van worm
vormige kanalen die het verloop van 

Afbeelding 7. 

Vereenvoudigde 

quincunxiale 

groepering van de in-

en uitstroomopeningen 

van Rhizopoterion. Uit: 

Reid (1958). 

de spons volgen. Deze kanalen zijn 
met elkaar verbonden via kleine ope
ningen (Afb. 9-A). Volgen we de ka
nalen vanuit de wortelpunten in 
lengtedoorsnede dan kunnen we 
concluderen dat eenmaal ingezette 
kanalen op een dusdanige manier 
met elkaar zijn verbonden dat ze 
niet naar buiten treden. Ze eindigen 
aan de onderkant en de zijkant van 
het labyrintisch netwerk dat is gele
gen tussen het steunskelet en het 
hoofdskelet. De breedte van deze ka- Afbeelding 8. 

Lengtedoorsnede 

sponswand Leistracosia 

angustate. 

Collectie J. Bos. 

Maatstreep = 1 cm. 

Afbeelding 9. 

Lengtedoorsnede van 

een wortel- en 

stamfragment. 

A: verbindingsopening, 

B: de richting van de 

opening van de spons 

af. Collectie J. Bos. 

Maatstreep = 1 cm. 
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Afbeelding 10. 

Dwarsdoorsnede van 

de stam van 

Rhizopoterion met een 

concentrisch 

groeipatroon. Collectie 

J. Bos. Maatstreep = 1 

cm. 

Afbeelding 11. 

Instroomopening van 

Sporadoscinia. 

Collectie J. Bos, ex-

collectie Koops. 

Maatstreep = 1 cm. 

nalen lijkt relatief constant, ook tus
sen sponzen onderling. 

Het kanaalstelsel van de stam en de 
wortels is zeer regelmatig van struc
tuur. In de stam is de stand van de 
instroomopening neerwaarts gericht. 
Naarmate we ons lager in wortelstel
sel begeven verandert de stand van 
de instroomopening van richting en 
wijst zij uiteindelijk van de spons af 
(Afb. 9-B). De stroming in het 
hoofdskelet is van buiten naar bin
nen. Gezien de bovenstaande waar
nemingen concludeer ik dat het ka
naalstelsel in het steunskelet deel 
uitmaakt, of heeft gemaakt, van het 
instroomsysteem van Rhizopoterion. 
Het groeipatroon van de stam en 
wortels lijkt concentrisch (Afb. 10) 
hetgeen duidt op aangroei aan de 
buitenzijden. Het is dus niet uitge
sloten dat de activiteit zich hoofdza
kelijk daar afspeelde en dat de bin
nenzijde van de steel en stam hun 
functie inmiddels hadden verloren. 

Een dergelijke bouw van de wortels 
duidt er op dat deze niet waren in
gebed in de bodem. Dit vermoeden 
wordt versterkt door de uitsluitend 
horizontale ontwikkeling van de 
wortels, hetgeen volgens Reid (1958) 
een aanwijzing is dat we te maken 
hadden met een hardere ondergrond. 

Rhizopoterion versus Ventriculites 
Als lid van de familie der Ventricu
litidae is Rhizopoterion nauw verwant 

Afbeelding 12. 

Stamfragment bezien 

vanaf de bovenzijde. 

Collectie J. Bos. 

Maatstreep = 1 cm. 

met Ventriculites en Sporadoscinia. 
Sporadoscinia heeft dicht onder de 
oppervlakte van de uitstroomkanalen 
een tweedeling (Mehl, 1992). 
Daarnaast is Sporadoscinia (Afb. 11) 
eenvoudig te herkennen aan de typi
sche vorm van de instroomopenin
gen, zeker ten opzichte van 
Rhizopoterion cervicornis (Afb. 6). 

Het onderscheid tussen Rhizopoterion 
en Ventriculites is niet zo eenvoudig 
te maken. Rhizopoterion wordt als 
eerste door Goldfuss (1826) beschre
ven als Siphonia cervicornis. Zijn be
schrijving is erg summier. Hij vestigt 
de aandacht op de ronde kanalen die 
de wortel en stam massaal doortrek
ken. Von Zittel (1877) beschrijft voor 
het eerst Rhizopoterion als geslacht 
met Rhizopoterion cervicornis als type 
genus. In zijn beschrijving verschilt 
Rhizopoterion van Ventriculites door 
de aanwezigheid van een zeer dikke 
stam die aan de basis uitmondt in 
zeer grote wortels. Zowel de stam, de 
wortels als de oppervlakte van de 
beker zijn doortrokken met grote hoe
veelheden kanalen die de vorm van 
de spons in de groeirichting volgen. 

Quenstedt (1876 - 1878) die in 
Rhizopoterion een Siphonia ziet, is 
het met Von Zittel oneens. Hij ge
bruikt de benaming Siphonia cervi
cornis graag voor vergelijkbare, met 
kanalen doortrokken wortelfragmen
ten. Zijn beschrijvingen zijn naar he
dendaagse maatstaven onbruikbaar. 
Noemenswaardig is wel dat hij de 
aandacht vestigt op een 'halbmond-
formiges Band frei von Textur' in de 
dwarsdoorsnede. Von Ungern 
Sternberg (1903) gaat hier verder op 
in. Alhoewel de beschrijvingen van 
beide heren vaag zijn, ga ik er van
uit dat ze doelen op de in de dwars
doorsnede van de voet van de beker 
meestal goed zichtbare overgang van 
het hoofdskelet naar het steunskelet 
(Afb. 12). Von Ungern Sternberg 
merkt op dat deze waar te nemen is 
bij Rhizopoterions die niet buisvor
mig zijn. Hij richt derhalve een 

nieuwe soort Rhizopoterion op: 
Rhizopoterion zittelli. 

Schrammen (1910-1912) ziet niets 
in de beschrijvingen van Von Ungern 
Sternberg. Hij acht het onmogelijk 
om op basis van wat fragmenten een 
nieuwe soort te beschrijven. 
Opmerkelijk genoeg handhaaft hij 
wel de Rhizopoterion cervicornis van 
zijn opdrachtgever en toen inmiddels 
overleden leermeester Von Zittel. 
Krul (1947,1954) noemt als onder
scheid tussen Rhizopoterion en 
Ventriculites onder andere de omvang 
van het wortelstelsel. De Laubenfels 
(1955) voert de langgerekte ovale in
stroomopeningen op de bodem van 
de plooiingen aan als verschil. 

In 1962 herdefinieert Reid de soor
ten Rhizopoterion en Ventriculites. 
Volgens Reid is er bij Rhizopoterion 
sprake van echte instroomopenin
gen, terwijl deze bij Ventriculites 
vooral het gevolg zijn van de plooi
ing van de wand. Bovendien bekleed 
bij Ventriculites de cortex de binnen
kant van de instroomopeningen. 
Hurcewicz (1968) noemt als verschil 
tussen Rhizopoterion en Ventriculites 
ook de vorm van de instroomopenin
gen. Bij Rhizopoterion zouden deze 
wormvormig zijn, dit in tegenstelling 
tot de korte instroomopeningen van 
Ventriculites. 

In 1992 pakt Mehl de draad weer op. 
Zij onderzoekt de verschillen nog
maals, maar komt tot de conclusie 
dat op basis van de door Reid (1962) 
geopperde criteria geen echt onder
scheid te maken is. Als mogelijk on
derscheid noemt zij de aanwezigheid 
van een fijne deklaag bij Ventricu
lites. Deze zou bij Rhizopoterion ont
breken. Dit kan volgens haar echter 
ook het gevolg zijn van de manier 
waarop de sponzen bewaard zijn ge
bleven. Zij oppert de gedachte dat 
achter al die buisvormige Rhizopo
terion fragmenten wellicht stelen 
van Ventriculites schuil gaan. Zij con
cludeert dat een uitgebreid onder
zoek moet uitwijzen of de opstelling 
van Rhizopoterion als apart geslacht 
binnen de familie der Ventriculitidae 
gerechtvaardigd is. 

Herkomst van de Nederlandse 
Rhizopoterions 
Vergelijken we 'onze' Rhizopoterions 
met de afbeeldingen en beschrijvin
gen in de literatuur dan valt onmid-
delijk op dat de in Nederland gevon
den Rhizopoterions bekervormig zijn, 
dit in tegenstelling tot de cylindri-
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sche worteloze steelfragmenten die 
we aantreffen in de voornamelijk 
Duits en Poolse literatuur. 

Krul (1954) maakt ons als eerste at
tent op dit onderscheid in uiterlijk. 
Daarnaast verwijst hij naar de enige 
uitzondering hierop: Von Ungern 
Sternberg (1903). De door hem ge
toonde Rhizopoterions zijn zwerfste
nen en gevonden in het voormalige 
Oost-Pruissen in de omgeving van 
het hedendaagse Kaliningrad. Het 
herkomstgebied moet volgens Krul 
(1954) gezocht worden ten noord
oosten van Kaliningrad. De vind
plaats ligt in het stroomgebied van 
de Eridanos (Overeem et al., 2001), 
de oerstroom die in de Nederlandse 
ondergrond ondermeer verantwoor
delijk is voor de afzettingen van de 
Formatie van Appelscha. Verder 
noemt Krul (1954) de vondst van 
een Rhizopoterion fragment in de 
grondmorene van Losser als aanwij
zing voor zijn vermoeden dat 'onze' 
Rhizopoterions uit het Balticum af
komstig zijn. 

Daarnaast worden Westfalen en de 
omgeving van Hannover als moge
lijke herkomstgebieden genoemd 
(Krul, 1947; 1954). Dit lijkt mij on
waarschijnlijk. Rhizopoterion is ter 
plaatse een relatief zeldzame ver
schijning. Ook de mate van verkieze-
ling is minder en de fossilisatie an
ders (pyriet) dan die van het in 
Nederland aangetroffen materiaal. 
Om een goed vergelijk te kunnen 
maken zouden er eigenlijk opper
vlaktevondsten vergeleken moeten 
worden. 

Het is opvallend dat Schrammen 
(1910 - 1912) vrijwel geen wortel
stukken afbeeldt. Daar waar dit wel 
het geval is, is de richting van de 
wortelgroei neerwaarts. Ook Ulbrich 
(1974) toont een uitsluitend neer
waartse richting van de wortels. In 
het licht van het eerder geuite ver
moeden dat onze Rhizopoterions van 
een hardere ondergrond afkomstig 
zijn, is dit een verdere aanwijzing 
die de omgeving Hannover onwaar
schijnlijk maakt. 

Gezien de minimale slijtage aan veel 
tere sponsdelen en de opvallende 
loodrechte slijtageplekken op veel 
materiaal, concludeer ik dat de spon
zen een groot deel van hun reis in 
omhullend materiaal hebben doorge
bracht. Dit materiaal is nadien ver
dwenen. Er zijn hiervan geen resten 
aangetroffen. Naakt transport zou 

zeker tot grotere beschadigingen 
hebben geleid. Veel slijtagevlakken 
zijn loodrecht. Dit kan alleen ver
klaard worden door transport in om
hullend materiaal, waarbij de slijtage 
door een schuivende werking is ont
staan. Gezien de formatie waarin ze 
worden aangetroffen, is in ieder 
geval een deel van deze reis fluvia-
tiel geweest. 

Conclusie 
In de loop der tijd treedt er in de l i 
teratuur een verschuiving op met be
trekking tot het onderscheid tussen 
Rhizopoterion en Ventriculites. Het 
verschil zou niet liggen in de grote 
van de wortels, maar in de aard en 
vorm van de instroomopeningen. Met 
deze verschuiving neemt de onduide
lijkheid toe. In de meest recente l i 
teratuur (Mehl, 1992) wordt zelfs ge
twijfeld aan de taxonomische 
rechtvaardiging van Rhizopoterion als 
geslacht. De taxonomische status 
van Rhizopoterion is dus onzeker. 
Daar waar men het eens is, is het 
onderscheid terug te vinden in de 
vorm en aard van de instroomope
ningen. Deze zijn bij Rhizopoterion 
wormvormig en bij Ventriculites rela
tief ondiep. Bevindingen aan het 
eigen materiaal bevestigen dit. 

De veel genoemde plooiing van de 
wand van Ventriculitide sponzen is 
een imaginair verschijnsel, dat het 
gevolg is van de groepering van de 
in- en de uitstroomopeningen. Het 
directe gevolg van deze constatering 
is dat het maken van een onder
scheid tussen Rhizopoterion en Ven
triculites op basis van de aard van de 
instroomopeningen niet mogelijk is. 

In de bestudeerde Rhizopoterions 
blijkt dat de vorm van de instroom
openingen, ontstaat doordat zij door 
het steunskelet en het labyrintisch 
netwerk heen in het hoofdskelet 
dringen. Het is goed mogelijk dat in 
dit labyrintische netwerk het ant
woord ligt omtrent de taxonomische 
status van Rhizopoterion. Helaas is 
het mij ter beschikking staande ma
teriaal ontoereikend om hierover uit
sluitsel te kunnen geven. 

Duidelijk wordt verder dat het wor
telstelsel en de stam van 
Rhizopoterion een functie vervult 
binnen haar instroomsysteem. 
Waarschijnlijk beperkte deze functie 
zich tot de buitenste delen van de 
spons. Deze gedachte wordt gevoed 
door het concentrische groeipatroon 
van de stam en de wortels, wat duidt 

op aangroei aan de buitenzijden ge
durende het gehele leven van de 
spons. Om deze reden zien we 
Rhizopoterion op de ondergrond en 
niet hierin ingebed. De uitsluitend 
horizontale ontwikkeling van de 
wortels duidt hier ook op: dit is een 
indicatie voor een hardere onder
grond. 

De in Nederland aangetroffen 
Rhizopoterions zijn bekervormig, ter
wijl we in de nabij gelegen gebieden 
vooral cylindrische exemplaren aan
treffen. Dit duidt op een andere 
soort en een ander herkomstgebied. 
Het is dan ook zeer de vraag of we 
hier te maken hebben met 
Rhizopoterion cervicornis of met 
(een) andere soort(en). De enige ver
gelijkbare beschrijvingen stammen 
van Von Ungern Sternberg (1903). In 
het licht van deze en eerder ge
noemde argumenten is het Balticum 
het meest waarschijnlijke herkomst
gebied van de in Nederland gevon
den Rhizopoterions. 

Verder onderzoek is noodzakelijk. 
Hiervan zal ik u te zijner tijd zeker 
berichten. Tot die tijd kunnen de 
puristen de etiketten 'Rhizopoterion 
cervicornis' verwijderen en ze vervan
gen door het etiket 'spons incertae 
sedis' of 'fragment van Ventriculitide 
spons'. Zelf laat ik het alles bij het 
oude: 'Rhizopoterion cevicornis'. Dit 
totdat ik iets beters heb. Zoals 
Quenstedt al schreef: 'Ik pas deze 
naamgeving graag toe op dergelijke 
met kanalen doortrokken wortelstuk
ken.' Met zo'n onverantwoord etiket 
weet in ieder geval iedereen waar je 
het over hebt. 
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