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Bijzondere vindplaatsen:

ZoogdierfossielenuitNeede

Thijs van Kolfschoten

Neede is een van de klassieke zoogdierpaleontologische vindplaatsen in Neder-

land. Sinds het einde van de vorige eeuw zijn in de klei- en zandgroeven in de

Needsche Berg fossiele zoogdierresten gevonden, o.a. veel gewei- en botfrag-
menten van het edelhert, Cervus elaphus. Maar er zijn ook fossielen van minder

frequent voorkomende uitgestorven soorten aangetroffen, zoals van de bever-

achtige Trogontherium cuvieri en de neushoorn Dicerorhinus mercki.

In 1985 en 1986 zijn in het kader van een promotie-onderzoek de eerste fos-

sielen van kleinere zoogdieren verzameld. In deze collectie zijn de rosse woel-

muis, Clethrionomys glareolus, en de woelrat Arvicola cantiana goed vertegen-

woordigd.
Het fossiele materiaal geeft een beeld van de zoogdierfauna tijdens het Hol-

steinien, de periode waarin de klei van Neede is afgezet. Op grond van deze

kennis kunnen we concluderen, dat de fauna’s Wageningen-Fransche Kamp en Maas-

tricht-Belvédère 3 en 4 jonger zijn dan de fauna van Neede en dus geen Hol-

steinien-, maar een Saalien-ouderdom hebben.
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Kleinere zoogdierfossielen uit de klei van

Neede waren tot voor kort niet bekend. In

1985 en 1986 zijn verschillende verzamelcam-

pagnes georganiseerd, met het doel informa-

tie te verkrijgen over de kleinere zoogdieren
die tijdens het Holsteinien in Nederland voor-

kwamen. Deze informatie is met name van be-

lang om te bepalen, of de fossielen uit de

groeven Wageningen-Fransche Kamp en Maas-

tricht-Belvédère ook uit het Holsteinien af-

komstig kunnen zijn.
Het onderzoek aan de fossielen uit Neede

vindt plaats in het kader van een promotie-

onderzoek. De resultaten zullen uitgebreid
beschreven worden in het proefschrift geti-
teld: "The evolution of the mammal fauna in

the Netherlands and the Middle Rhine area

(Western Germany) during the late Middle

Pleistocene."

Nederland kent slechts een paar zgn. 'klas-

sieke' paleontologische vindplaatsen die in-

ternationale bekendheid genieten. De beroemd-

ste vindplaats is Tegelen, mede bekend omdat

een tijdvak van het Pleistoceen, het Tiglien,

naar deze vindplaats is genoemd. Maar ook de

vindplaats Neede kan tot de klassieke vind-

plaatsen worden gerekend. Met name in de oude

paleontologische literatuur, maar ook in de

recente Hongaarse literatuur, treft men de

term 'Needien' (= Needium) aan. Een term die

is afgeleid van de plaatsnaam Neede en staat

voor het tijdvak van het Pleistoceen waarin

de Needse Klei is afgezet. Tegenwoordig wordt

dat tijdvak meestal Holsteinien genoemd.
Aan het einde van de vorige eeuw en in de

loop van deze eeuw zijn in de klei van Neede

meerdere fossielen van voornamelijk grotere

zoogdieren gevonden. Veel van het materiaal

was in het bezit van Dhr. Ten Bokkel Huinink,

de eigenaar van de grootste steenfabriek in

Neede en exploitant van een aantal groeven.

Tegenwoordig ligt het materiaal verspreid

over de collecties van verschillende musea,

instituten en andere instellingen. De groot-

ste collectie ligt in het Rijksmuseum van Geo-

logie en Mineralogie te Leiden. Verder be-

zitten het Instituut voor Aardwetenschappen

te Utrecht, het Natuurhistorisch Museum te

Enschede, het museum "Natura Docet" te Dene-

kamp, de gemeente Neede en Dhr. A. Buter te

Borne fossiele zoogdierresten uit Neede.
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GEOLOGISCHE INFORMATIE

De zoogdierfossielen van Neede zijn afkomstig

uit een aantal oude klei- en zandgroeven die

liggen in de Needsche Berg ten noorden van

het dorp Neede (fig. 1 en 2). De Needsche

Berg is een stuwwal die gevormd is tijdens het

Saalien, de op één na laatste ijstijd. Tijdens
het Laat-Saalien was het noordelijke deel van

Nederland bedekt met landijs. Door het landijs

is de ondergrond plaatselijk opgestuwd en zijn

stuwwallen zoals de Utrechtse Heuvelrug en

de Needsche Berg gevormd.
De oudste afzettingen die in de Needsche

Berg ontsloten zijn, hebben een raiocene ouder-

dom. Het zijn fijne zanden die in een marien

milieu zijn afgezet. In deze zanden zijn veel

walviswervels en haaietanden gevonden. Op de

miocene zanden ligt een pakket pleistocene

afzettingen. Het onderste deel van het pakket
bestaat uit grove, deels grindige zanden;

daarop ligt een kleilaag (de Needse Klei) met

een dikte die varieert van 0,5-6 meter.

Op de kleien die in de groeven ontsloten zijn,

ligt een pakket zanden. De stratigrafische

positie van dit pakket is niet goed bekend:

Of deze zanden zijn oorspronkelijk op de klei-

en afgezet en dus jonger, óf de zanden zijn
ouder, lagen oorspronkelijk onder de kleien

en zijn als gevolg van de stuwing door het

landijs op de klei komen te liggen.

Uit de Needse Klei zijn veel mollusken, plan-

tenresten en pollen verzameld. Op grond van

deze vondsten is het duidelijk, dat de klei-

laag is afgezet tijdens een periode waarin er

een warm, interglaciaal klimaat heerste en

waarin de omgeving van Neede voornamelijk met

een bosbegroeiing bedekt was. Van der Vlerk

en Florschutz, die met name de pollen uit de

Needse Klei uitvoerig bestudeerd hebben, noem-

den de periode waarin de Needse Klei is afge-

zet het Needien (VAN DER VLERK & FLORSCHUTZ,

1950). Later heeft men ontdekt dat met de

term Needien dezelfde periode wordt bedoeld

als met de term Holsteinien, die met name

door de Duitse geologen gehanteerd werd.

Sindsdien spreekt men meestal van Holsteinien

in plaats van Needien.

DE ZOOGDIERFOSSIELEN

Bij het afgraven van de kleien en zanden tij-

dens het eind van de vorige eeuw en de eerste

helft van deze eeuw zijn verschillende zoog-

dierresten gevonden. RUTTEN (1909) beschreef

in zijn proefschrift "Die diluvialen Saugetie-

re der Niederlande" fossielen uit de klei van

Neede. Hij noemt stukken gewei van het edel-

hert (Cervus elaphus; plaat 2, fig.3-6) en

beschrijft uitvoerig een kies van de neushoorn

Fig. 1 Locatie van de vindplaats Neede.

1: De typelocaliteit van het Needien

De groeven ten noordwesten van Neede:Fig. 2

2: De groeve van de fa. Ordelman

3: De groeve ”Weeskes Gaete”
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Dicerorhinus mercki (= Rhinoceros merckii;

plaat 2, fig.2).

In 1953 beschrijft RODING twee stukken van

een onderkaakskies van een bosolifant,Ele-

phas antiquus.Op het kauwvlak van de kies

(plaat 1, fig.3 en 4) ziet men dat het emaille

dik is en enigszins geplooid en dat de la-

mellen breed zijn. De kiesfragmenten lijken
veel op de kiezen van een bosolifant. De kroon

van de kies is echter erg laag. Wat dat be-

treft lijken de kiesfragmenten uit Neede meer

op de kiezen van Mammuthus meridionalis.

De stukken zijn gevonden in een zandlaag in

de groeve van de fa. Ordelman, dichtbij de be-

graafplaats (fig.2). De stukken liggen ten-

toongesteld in het Natuurhistorisch Museum

te Enschede. In dezelfde vitrine liggen twee

bijna complete onderkaken van de uitgestorven

beverachtige Trogontherium cuvieri (plaat 1,

fig.1 en 2). Deze twee onderkaken zijn afkom-

stig uit de klei van Neede én zijn uitgebreid
beschreven door HOOIJER (1959).

In de collectie van het Rijksmuseum van Geo-

logie en Mineralogie te Leiden ligt een frag-

ment van een femur van een beer,

Ursus cf.
arctos,

afkomstig uit Neede. De femur is slank

en komt qua afmetingen overeen met de femur

van de bruine beer (ERDBRINK, 1967). De fe-

mur is afkomstig uit een pakket zanden en

grinden gelegen op de klei van Neede.

Een metatarsus van een paardachtige, afkom-

stig uit de klei van Neede, ligt in de col-

lectie van het museum "Natura Docet" in Dene-

kamp. Dit stuk (plaat 2, fig.1) is tot nu toe

niet beschreven. De metatarsus is lang en

slank. De vorm doet vermoeden dat het een me-

tatarsus van Equus hydruntinus betreft, een

soort waarvan de aanwezigheid in Nederland

tijdens het Midden- en Laat-Pleistoceen door

de vondsten uit Rhenen, Maastricht-Belvédère

en de Noordzee is aangetoond. De metatarsus

uit Neede wijkt echter in een aantal opzichten
af van de metatarsi van Equus hydruntinus.
Vooral het distale uiteinde is duidelijk bre-

der
.

Eveneens in de collectie van "Natura Docet"

ligt een astragalus van het edelhert,Cervus

elaphus.De astragalus vertoont een groot

aantal knaagsporen (plaat 2, fig.6). Welk dier

verantwoordelijk is voor de knaagsporen, is

niet bekend.

In de collectie van de gemeente Neede en in

de .collectie van Dhr. A. Buter (Borne) liggen

een stuk gewei en een stuk onderkaak van het

reuzenhert, Megaloceros giganteus, en een eer-

ste phalange van een groot rund (Bos/ /Bison;

plaat 2, fig.7). Uit welke afzettingen deze

fossielen afkomstig zijn is niet bekend.

Fossielen van kleinere zoogdieren uit de

Needse Klei waren tot voor kort niet bekend.

De speurtocht naar fossielen uit de Needse

Klei, die plaatsvond in nauwe samenwerking
met medewerkers van de Rijks Geologische
Dienst te Lochem, heeft in 1985 de eerste

knaagdierresten opgeleverd. Tijdens de daar-

op volgende verzamelcampagnes zijn veel schel

pen, visresten (o.a. keeltanden van karper-

achtigen) en zoogdierfossielen verzameld.

Het materiaal is afkomstig uit de Needse

Klei die in de meest zuidelijke groeve,
"Weeskes Gaete", is blootgelegd. Ongeveer
4 500 kg klei is verzameld, gedroogd en ge-

zeefd. Dit heeft een collectie van ± 54 de-

termineerbare kiezen en kiesfragmenten op-

geleverd. Doordat het sediment gedeeltelijk
ontkalkt is, zijn ook vele zoogdier fossielen

aangetast. Desondanks is het duidelijk dat de

volgende soorten in de klei van Neede ver-

tegenwoordigd zijn: Sorex araneus, de bos-

spitsmuis; Clethrionomys glareolus,de ros-

Apodemus sp.; 3: m1 sin.; 4: m2 dext.

Fig. 3 1 en 2: Arvicola terrestris cantiana

1: M1 dext.; 2: M3 dext.; 3 en 4:
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se woelmuis; Arvicola terrestris cantiana,

een woelrat (fig. 3.1 en 3.2) en Apodemus sp.,

een soort die verwant is met de bosmuis (fig.

3.3 en 4.4). Bovendien zijn er fragmenten van

kiezen van Microtini, de groep waartoe o.a.

de aard- en veldmuizen behoren, gevonden.

FAUNALIJST NEEDE

Combineren we de oude en de nieuwe gegevens,

dan zien we dat de volgende soorten in de klei

van Neede voorkomen:

PISCES

Cyprinidae karperachtigen
MAMMALIA

Insectivora insekteneters

Sorex araneus bosspitsmuis

Rodentia knaagdieren

Trogontherium cuvieri beverachtige

Clethrionomys glareolus rosse woelmuis

Arvicola terrestris cantiana woelrat

Microtini

Apodemus sp.

Perissodactyla onevenhoevigen

Equus sp. paardachtige
Dicerorhinus mercki neushoorn

Artiodactyla evenhoevigen

Cervus elaphus edelhert

In de faunalijst kont een aantal eerder ge-

noemde soorten niet voor. De overblijfselen

van deze soorten zijn niet met zekerheid af-

komstig uit de klei van Neede. De herkomst

van een aantal stukken is onbekend. De overi-

ge fossielen komen uit zandige afzettingen

waarvan de stratigrafische positie onduidelijk

is. Deze stukken kunnen zowel ouder als jon-

ger zijn dan de fossielen uit de klei van Nee-

de.

Het idee dat de klei van Neede is afgezet

tijdens een warme periode van het Pleistoceen

wordt ondersteund door conclusies gebaseerd

op de aanwezige zoogdierresten. De aanwezig-
heid van de bosspitsmuis en de rosse woelmuis

wijzen op een bosrijke omgeving tijdens de af-

zetting van de klei van Neede.

DE OUDERDOM VAN DE FAUNA

VAN NEEDE

Op grond van de in de klei aanwezige pollen

weten we, dat de zoogdierfossielen afkomstig

zijn uit het Holsteinien, een interglaciaal

dat voorafgaat aan het Saalien, de op één na

laatste ijstijd (fig.4).
Een verschil tussen de fauna van Neede en

andere middenpleistocene fauna's, zoals die

uit de groeven Wageningen-Fransche Kamp en

Maastricht-Belvédère, is de aanwezigheid van

Arvicola terrestris cantiana in de fauna van

Neede. In de andere fauna's komtArvicola

terrestrisssp.A voor, een subsoort die ver-

der geevolueerd is dan de woelrat uit Neede

en die een overgangsstadium tussen de uitge-

storven Arvicola terrestris cantiana en de

recent voorkomende
Arvicola terrestris ter-

restris
vertegenwoordigt (VAN KOLFSCHOTEN,

1985, 1986 en in prep.). Dit verschil recht-

vaardigt de conclusie, dat de fauna's Wage-

ningen-Fransche Kamp en Maastricht-Belvédère

3 en 4 jonger zijn dan de fauna van Neede en

geen Holsteinien- maar een Saalien-ouderdom

hebben.

Summary

Neede is one of the Dutch localities yiel-

ding mammal fossils, which is international-

ly rather well known. Not in the first place
because of its fossils but because it is the

type locality of the Needian, a now obsolete

name for the Holsteinian Interglacial. The

term Needian is still used by some Hungarian

authors.

The locality Neede consists of a number of

abandoned clay pits and sand quarries loca-

ted in the Needsche Berg, north-northwest of

the village of Neede. When the pits were be-

ing worked a large number of vertebrate fos-

sils was collected. They are mainly whale

vertebrae and shark-teeth from marine Miocene

deposits. But there are also mammalian fos-

sils (Trogontherium cuvieri,Dicerorhinus

mercki,Cervus elaphus) which derived from

Pleistocene deposits, mainly from the so-

called Neede Clay.
Field trips were organized in 1985 and

1986 especially to collect smaller mammals.

They resulted in the recovery of the Neede

Clay in the most southerly pit, called

”Weeskes Gaete”. The very large sample taken

yielded only a small number of badly preser-

ved, decalcified molars of Apodemus sp.,
Clethrionomys cf. glareolus,Arvicola terres-

tris cantianaand Microtini.

The larger and smaller mammal fossils give

an impression of the Holsteinian mammal fau-

na, the period in which the Neede Clay was

deposited. Based on this knowledge we can

conclude that the faunas from Wageningen-
Fransche Kamp and Maastricht-Belvédère 3-4

must be younger than the fauna from the Neede

Clay and should therefore be correlated with

a warm phase of the Early Saalian.
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Maastricht-Belvédère en

Wageningen-Fransche Kamp.

Fig. 4
Correlatie tussen de chronostratigrafische indeling van een deel van

het Midden-Pleistoceen en de fauna’s Neede,
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PLAAT II: Fig. 1: Equus sp. ; rechter metatarsus; Fig. 2: Dicerorhinus mercki; rechter P 4 of M1;

Fig. 3-6: Cervus elaphus; 3: geweifragment; 4: rechter p4; 5: 1e phalange; 6: astra-
galus; Fig. 7: Bovidae indet. : 1e phalange.

VERKLARING VAN DE PLATEN →

PLAAT I: Fig. 1 en 2: Trogontherium cuvieri; 1: rechter onderkaak met p4 en m1; 2: rechter

onderkaak met. p4, m1 en m2.

Fig. 3 en 4: ? Elephas antiquus ; fragmenten van een linker ondenkaakskies(m1/m2).
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PLAAT I
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PLAAT II


