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Mollusken uit de Zanden van Berg, Groeve Roelants, Lubbeek: 
een eerste indruk
Rudi Hessel 1

Inleiding 
Voor het eerst in lange tijd kon er op 23 maart 2018 verza-
meld worden in Groeve Roelants te Lubbeek, België. De 
stratigrafie van deze groeve is eerder beschreven door Van 
den Bosch en Janssen (1984). In de groeve zijn ook anno 
2018 de door hen onderscheiden formaties ontsloten, name-
lijk van onder naar boven: Zanden van Kerkom, Zanden van 
Berg en Klein van Boom. Figuur 1 laat deze verschillende 
formaties zien. Van den Bosch en Janssen (1984) noem-
den ook nog de Zanden van Heide, maar onderscheidden 
die niet als een aparte lithostratigrafische eenheid. Daarom 
heb ik deze zanden in figuur 1 niet apart vermeld. 

Een inventarisatie van de molluskenfauna in de Klei van 
Boom werd uitgevoerd door Janssen (1984). Janssen be-
steedde echter geen aandacht aan de molluskenfauna van 
de Zanden van Berg.

Verzamelwijze
In de Zanden van Berg bleken tijdens de excursie drie dunne 
banden voor te komen met mollusken. De banden wer-
den van elkaar gescheiden door enkele decimeters steriel 
zand. Deze banden werden gedomineerd door kleppen van 
Arctica islandica rotundata (Agassiz, 1845) (plaat 1, fig. 1). 
Schelpen in alle drie de banden bleken ook erg fragiel, 
aangezien ze deels ontkalkt zijn en tevens vaak gebarsten. 
Het aantal soorten leek in de vindplaats zeer gering. Ik heb 
het meest verzameld in de middelste band, omdat deze iets 
dikker leek en tevens het best toegankelijk was. Aan de 
boven kant van deze band komt op veel plekken een ver-
kitte bruinige laag voor. Deze laag kan in brokken verwij-
derd worden, vaak levert dit onmiddelijk één of meer dere 
Arctica’s op. Naast Arctica is ook Polymesoda subarata 
convexa (Brongniart, 1822) (plaat 1, fig. 3) in de groeve 
te vinden, maar andere soorten waren schaars en werden 
tijdens het bezoek aan de groeve zelden gevonden. Beide 
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Fig. 1: Overzicht van Groeve Roelants, met de in de groeve ontsloten formaties.
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soorten konden het beste verzameld worden door een blok 
uit te snijden en dit thuis te prepareren. Het uitsnijden van 
blokken met meerdere exemplaren van Arctica bleek daar-
bij lastig, omdat de grotere blokken gemakkelijk uit elkaar 
vielen. Uitsnijden van blokken met één Arctica was wel 
goed mogelijk. 
Ik heb ook gezocht in het onderste van de drie dunne banden, 
maar hierin heb ik naast Arctica geen andere soorten aange-
troffen. Thuis bleek het meegenomen materiaal (naar schat-
ting 80 kilo) uit de middelste band echter toch in totaal zo’n 
20 soorten mollusken te bevatten. De overige soorten vond 
ik met name door de meegenomen blokken eerst te drogen 
en vervolgens voorzichting te borstelen met een penseel. De 
best geconserveerde schelpen vond ik daarbij ónder de klep-
pen van de Arctica's. Om de schelpen uit het blok te kunnen 
halen was het in vrijwel alle gevallen nodig om ze eerst te 
verstevigen (zie Van Nieulande & Vervoenen, 1999).

Resultaten
Arctica komt massaal voor. Plaat 1, figuur 11 laat een blok 
zien uit de middelste band, met drie hele exemplaren. Dat 
de schelpen zo dicht op elkaar liggen is zeker niet ongebrui-
kelijk, het is eerder de regel. Ik heb uiteindelijk een stuk of 
tien exemplaren kunnen verzamelen, waaronder een incom-
pleet doublet. Het op naam brengen van de overige soorten 
is niet eenvoudig, ten eerste omdat het materiaal vaak frag-
mentarisch is, en ten tweede omdat ik slechts beperkt de be-
schikking heb over literatuur over de Zanden van Berg. Ik 
heb daarom vooral gebruik gemaakt van Albrecht en Valk 
(1943), Geys en Marquet (1983), Glibert (1957) en Mar-
quet et al. (2008). Van de ongeveer 20 soorten die ik gevon-
den had (waaronder 1 scaphopode en 2 gastropoden), kon 
ik ongeveer de helft met enige zekerheid op naam brengen. 
De plaat laat een aantal van deze soorten zien. De overige 
soorten waren te slecht geconserveerd en te fragmentarisch 
om ze te kunnen determineren.

De fauna wordt gedomineerd door pelecypoden. Van gastro-
poden vond ik slechts enkele fragmenten. Dit kan deels lig-
gen aan de slechte conservering, maar daarnaast lijkt de fau-
na toch ook veel minder gastropoden te bevatten dan die van 
andere mij bekende locaties waarin de Zanden van Berg ont-
sloten waren (Vliermaal en Borgloon).
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Plaat 1 
1. Arctica islandica rotundata (Agassiz, 1845), breedte 110 mm. 
2. Pecten sp., breedte 19 mm.
3. Polymesoda subarata convexa (Brongniart, 1822), breedte 24 mm. 
4. Astarte henckeliusiana Nyst 1836, breedtes a 17 mm en b 14 mm. 
5. Lentidium nitidum (J.Sowerby, 1822), breedte 9 mm.
6. Corbula gibba subpisum (d’Orbigny, 1852), breedte 5 mm. 
7. Cyclocardia orbicularis omaliana (Nyst, 1843), breedte 6 mm. 
8. Thyasira nysti Philippi, 1846, breedte 4 mm. 
9. Nuculana gracilis (Deshayes, 1860), breedte 5,5 mm. 
10. Dentalium kickxi Nyst, 1845, lengte 16 mm. 
11. Blok met drie exemplaren van Arctica islandica rotundata, 
      breedte 23 cm.


