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:\TTHY`
In the period 2014-2016 two sections of Miocene sediments could be studied in temporary construction pits
at Posthofbrug 2 and Posthofbrug 3 (Antwerp, Belgium).
Posthofbrug 1 was studied in 2007 and published by
Louwye et al. (2010). The new localities exposed the
Antwerp Sand Member and the Kiel Sand Member (Burdigalian-Langhian). The transition between both memILYZ^HZJSLHYS`KLSPTP[LKHUKJOHYHJ[LYPaLKI`ÅH[JHScareous concretions at the basis of the Antwerp Sand
Member. The overlying levels, with Turritella eryna and
phosphoritic concretions, were sampled extensively at
Posthofbrug 2 and yielded well-preserved vertebrate
LSHZTVIYHUJO[LL[OV[VSP[OZÄZOIVULZHUKTVSS\ZJ
faunas; smaller fossils were more scarce, probably due
to sorting. They were deposited at a depth of maxiT\TTHZ[LZ[PÄLKI`[OLWYLZLUJLVM[OLIYHJOPopod Discinisca;OPZSL]LS^HZJVTWSL[LS`KLJHSJPÄLK
at Posthofbrug 3, but it still yielded a similar vertebrate
fauna. On top of the Turritella-level were the Panopealevel, the Glycymeris-level and a thin mollusc layer at
Posthofbrug 2, all deposited in shallower waters (Louwye et al., 2010). The latter was sampled extensively as
well and is the subject of the present paper. It yielded an
impoverished fauna compared with the Panopea-level,
dominated by bivalves (gastropods are almost completely absent); otoliths and foraminifers were abundant
as well, whereas elasmobranch teeth were very scarce,
yet with the presence of an oral tooth of Pristiophorus
ZW[OLÄYZ[VJJ\YYLUJLPU[OL(U[^LYW:HUK4LTILY

A\ZHTTLUMHZZ\UN
In den Jahren 2014-2016 konnten zwei Baugruben bei
Posthofbrug 2 und Posthofbrug 3 (Antwerpen, Belgien)
dokumentiert werden. Posthofbrug 1 wurde bereits 2007
\U[LYZ\JO[\UK]LYɈLU[SPJO[3V\^`Let al., 2010).
An den neuen Fundstellen waren die Sande von Antwerpen und von Kiel (Burdigalium-Langhium) aufgeschlossen. Der Übergang zwischen beiden Sanden war eindeu[PNMLZ[a\SLNLU\UK^\YKL]VUÅHJOLU2HSRZHUKZ[LPUknollen an der Basis des Antwerpener Sandes charakterisiert. Darüber befand sich eine Schicht mit Turritella
eryna und Phosphoritknollen, die ausführlich in Posthofbrug 2 beprobt wurde. Sie lieferte viele Mollusken und
eine gut erhaltene Wirbeltierfauna (Hai- und Rochenzähne, Otolithen, Fischknochen), während Kleinfossilien viel seltener vorkamen, wohl bedingt durch mechanische Aussortierung durch Strömungen. Die Ablagerungstiefe war höchstens 50 m, wie durch das Vorkommen
der Brachiopode Discinisca belegt wird. Dieses Niveau
war in Posthofbrug 3 total entkalkt und nur Wirbeltierreste konnten dort geborgen werden. Auf dieser Schicht
liegen in Posthofbrug 2 die Panopea- und Glycymeris-

Schichten, sowie eine dünne, aber fossilreiche Schicht,
die Gegenstand dieses Artikels ist. Sie lieferte eine ärmere Fauna als die Panopea-Schicht, mit vielen Bivalven
(keinen gut erhaltenen Gastropoden), Otolithen und Foraminiferen, dazu kaum Hai- und Rochenzähne, trotzdem
wurde hier der erste Oralzahn von Pristiophorus sp. für
den Sand von Antwerpen gefunden. Die Ablagerungs[PLMLKPLZLY5P]LH\Z^HYÅHJOLY3V\^`Let al., 2010).

0USLPKPUN
De neogene afzettingen in het Antwerpse zijn bijzonder
rijk aan fossielen. Elke grotere werf voor de aanleg van
wegen, tunnels, dokken, parkings, enz. ontsluit telkens
weer miocene en/of pliocene sedimenten. In 2007 was er
]XON HHQ RQWVOXLWLQJ DDQ 3RVWKRIEUXJ %HUFKHP ¿J  
ZDDUYDQHHQSUR¿HOWRWQHJHQPHWHUGLHSWHPHW]HVODJHQ
uit het Mioceen door Louwye et al  JHSXEOLFHHUG
ZHUGODDJLV=DQGYDQ.LHO %XUGLJDOLDDQ/RXZ\Het
al HQODJHQWRWKHW=DQGYDQ$QWZHUSHQ ODDW
Burdigaliaan tot Langhiaan, Louwye et al /DJHQ
tot 9 vertegenwoordigen jongere afzettingen, die hier buiten
EHVFKRXZLQJJHODWHQZRUGHQ/DDJLQKHW=DQGYDQ$QWwerpen bleek het rijkst aan fossielen te zijn, een lijst van
de Mollusca en de mariene Mammalia staat in Louwye et
al  GLHYDQGH&KRQGULFKWK\HVLQ%RUet al  
9DQHLQGHWRWPLGGHQZDUHQHUWZHHQLHXZHRQWsluitingen aan Posthofbrug, zuidelijk aansluitend aan de put
YDQKLHUQDJHQRHPG3+%HQ3+% ¿J +LHUELM
EOHHIJHGXUHQGHDQGHUKDOIMDDUHHQSUR¿HO]LFKWEDDUPDDU
niet altijd toegankelijk, in de miocene afzettingen. Deze putten werden door de auteurs in de periode 5 januDULWRW

Fig. 1: Ligging van de ontsluitingen te Posthofbrug langsheen de westeSPQRLRHU[]HUKLZWVVYSPQUPU)LYJOLTZ[PWWLSSPQURHKLYPZ\P[ZULKLÄN
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PHB-2 (22 februari 2015)

PHB-2 (januari 2015)

schelplaagje boven
Glycymeris-bank
Water staat
aan onderkant
Glycymeris-bank

Fig. 2: Graafwerken PHB-2 in januari 2015. Het volledige post-Mioceen is reeds weggegraven tot op een diepte van ongeveer 3 m.
Op het talud werd Zand van Antwerpen van verschillende niveaus
door elkaar gestockeerd.

MXOLKHHOUHJHOPDWLJEH]RFKWZDDUELMDOOHZDDUQHPLQgen bezoek na bezoek in een velddagboek en vaak op foto
vastgelegd werden. Deze documentatie is de basis voor de
SUR¿HOWHNHQLQJHQHQYRRUOLJJHQGHWHNVW%RYHQGLHQZHUGHQ
uit alle miocene sedimenten monsters genomen, soms bulkPRQVWHUV,QHQNHOHJHYDOOHQZHUGHQGHODJHQSHUcentimeter bemonsterd om detailwaarnemingen toe te laten. Al

Fig. 3: PHB-2 onder water, ongeveer een maand later. De rode cirkel en rechthoek geven aan, waar we in het schelplaagje boven de
Glycymeris-laag gemonsterd hebben op dat ogenblik. In de loop van
de maanden daarop werd het uitgegraven areaal gevoelig vergroot.

GLWZHUNOHLGWHUWRHGDWZHQXYULMJHGHWDLOOHHUGHSUR¿HOHQ
en eerste bevindingen qua fossielen kunnen voorleggen.

PH
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2
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B-

1

PHB-2 zelf kende een bewogen geschiedenis. De graafwerNHQZHUGHQHLQGHJHVWDUW ¿J PDDURSIHEUXDULZHUGHQGHSRPSHQVWLOJHOHJGHQGHJUDDIZHUNHQ
stopgezet. Vrijwel onmiddellijk begon het grondwater te
stijgen, waardoor het onderste gedeelte van het
SUR¿HOODQJ]DDPDDQRQWRHJDQNHOLMNZHUG ¿J 
Na enkele weken stabiliseerde het waterpeil op
-PN!6]LYaPJO[]HUKLW\U[LU^HHYKLWYVÄLS[LRLUPUNLUPU7/)LU7/)
RQJHYHHUmeter boven de bodem en was alopgesteld werden.
OHHQ QRJ GH WRS YDQ KHW =DQG YDQ$QWZHUSHQ
voor monstername bereikbaar. Het aanwezige
water was wel ideaal om grotere stalen ter plaatse te zeven, weliswaar alleen uit de top van de
Glycymeris-bank en de niveaus erboven. Op 27
MXOLZHUGGHIRWRYDQ¿JXXUJHGRZQORDG
maar die geeft nog steeds de toestand weer zoals
GLHLQZDV(HUVWRSIHEUXDULZHUden de werken hervat en later dat jaar werd ook
met het uitgraven van PHB-3 begonnen.
'HYRRUJHVWHOGHSUR¿HOHQ]LMQFRPSRVLHWSUR¿Hlen per put. Met het voortschrijden van de graafZHUNHQZHUGKHWSUR¿HORRNWHONHQVYHUYHUVWHQ
werden de nieuwe waarnemingen op verschilOHQGHSXQWHQLQGHSXWDDQRQ]HSUR¿HOWHNHQLQgen toegevoegd (¿J +HWSUR¿HOYDQ3+%
werd in essentie opgemeten aan de noordelijke
wand en op een centraal punt in de put, een putPH B
je van ongeveer  meter onder de bodem werd
-3
in de noordoosthoek gegraven, terwijl een detailSUR¿HOYDQGHRQGHUVWHQLYHDXVLQKHW=DQGYDQ
Antwerpen langs de rijbaan voor vrachtwagens
geteNHQGZHUG+HWSUR¿HOYDQ3+%ZHUGLQ
hoofdzaak aan de zuidwestwand gemeten, met
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PHB-2 (19 maart 2016)

rpen
n Antwe
Zand va
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Zand va

PHB-2 (2 april 2016)
Fig. 6: PHB-2. Bioturbatie in Zand van Kiel, foto genomen op 2 april
2016 na enkele dagen van regen en felle wind, die het zand tussen de
graafgangen wegblies. (Links in kader een verharde graafgang in detail.)

detailopnamen in de zuidoosthoek. Er werd tevens een pro¿HOWHNHQLQJRSJHPDDNWDDQGHQRRUGZDQGPDDUGDWZRUGW
hier niet weergegeven. Het belangrijkste gegeven is de
voortschrijdende ontkalking en het steeds dunner worden
YDQKHW=DQGYDQ$QWZHUSHQYDQQRRUGQDDU]XLG9HUGHU
naar het zuiden, in de ontsluitingen ‘De Veldekens’ langs
GH5RGHUYHOWODDQHHQWLHQWDOMDUHQJHOHGHQZDVKHW=DQG
van Antwerpen nauwelijks nog aanwezig en werd het MioFHHQLQKRRIG]DDNGRRUKHW=DQGYDQ.LHOYHUWHJHQZRRUGLJG +HW SUR¿HO DDQ GH QRRUGZDQG YDQ 3+% EHYDWWH
nog kalk en schelpen.

Fig. 7: PHB-2 werd tot op een diepte van 7 m uitgegraven, waarbij het contact tussen het zand van Kiel en het Zand van Antwerpen duidelijk zichtbaar
werd, 2 m boven de bodem van de put. De basis van het Zand van Antwerpen bevat veel klei en schelpen, waardoor het door de wind veel minder gemakkelijk geërodeerd en dus duidelijker geaccentueerd wordt. De basis golft
hier lichtjes op enkele plekken.

:[YH[PNYHÄL
P ROFIEL PHB-2 ( fig. 5, zie pag. 67 )
Laag 1 (200 cm, Zand van Kiel)

Lichtgrijs glauconiethoudend zand met veel bioturbatie. De
ERYHQVWHPHWHUYDQGLWQLYHDXEHYDWWHQYHHOYLVUHVWHQHQPLQGHUELRWXUEDWLHDOVRRN¿MQJULQGHQGXQQHSODNMHVNOHL'HVWDOHQ ]LHSDJ ZHUGHQGRRUJH]HHIGLQHHQ
kuip en op het bezonken sediment werd telkens een heel dun

-PN!7/).VS]LUKLIHZPZ]HUOL[AHUK]HU(U[^LYWLUKPLOLLS^H[RLUTLYRLUKLRHSRaHUKZ[LULUIL]H[

PHB-2 (19 maart 2016), golving basis Zand van Antwerpen met vele platte ‘kalkzandstenen’,
die de golving volgen en niet in Zand van Kiel optreden
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PHB-2 (9 april 2016)
basis Zand van Antwerpen
met Pycnodonte

basis Antwerpen, kalkzandsteen
PHB-2 (19 maart 2016)

-PN !+L[HPSVWUHTL]HUÄN\\Y^HHYVWKLWSH[[LRHSRaHUKZ[LULUHHU
de basis van het Zand van Antwerpen duidelijk te zien zijn.

Fig. 10: PHB-2. Basis Zand van Antwerpen met Turritella-laag en een exemplaar van Pycnodonte. (Rechtsboven in kader de Pycnodonte in detail.)

laagje klei afgezet. Onder dit niveau is er meer bioturbatie
¿J GHJUDDIJDQJHQ]LMQYHUKDUGHQYDDNODQJ1DHHQ
periode van regen en felle wind werden deze graafgangen
HQKHWJURWHUHJULQGGXLGHOLMN]LFKWEDDULQKHWSUR¿HOGRRUGDW
het zand ertussen weggeblazen werd. Macrofossielen werden niet waargenomen, maar ze komen heel zeldzaam voor.
=RYRQGLHPDQGHHQPRRLHKDDLHQWDQGin situ. In deze put
ZHUGRQJHYHHUPHWHUYDQKHW]DQGYDQ.LHOLQGDJRQWVOXLting waargenomen, we groeven daarom een putje van onJHYHHUPHWHUGLHSLQGH]XLGRRVWHOLMNHKRHN+HWGDDUELM
RQWVORWHQSUR¿HOOLHWKHW]HOIGH]LHQDOVKHWSDNNHWHUERYHQ

waard konden worden. Er werden ook haaientanden, otolieWHQUHVWHQYDQ]HHSRNNHQ &LUULSHGLD PRVGLHUWMHV %U\R]RD 'HFDSRGDHQDQGHUHJHYRQGHQ%LMKHWXLWSLNNHQYDQ
het gruis viel op, dat er relatief weinig klein materiaal te
vinden was. Dit doet vermoeden, dat er een mechanische
WULsULQJKHHIWSODDWVJHYRQGHQZDDUELMKHHOZDW¿MQPDWHriaal door stromingen afgevoerd werd. Vele haaientanden,
die onderaan dit niveau gevonden werden, zijn mogelijk
XLWKHW=DQGYDQ.LHOYHUVSRHOGWLMGHQVGHWUDQVJUHVVLHYDQ
KHW=DQGYDQ$QWZHUSHQ(HQHHUVWHYHUJHOLMNLQJOHHUWGDW
er weinig verschil in visfauna tussen beide zanden is. Het
EHWUHIWVRRUWHQGLHZHRRNLQKHW=DQGYDQ.LHOYRQGHQ

Laag 2 (20 cm, Zand van Antwerpen)

'HJUHQVPHWKHW=DQGYDQ.LHOLVKHHOGXLGHOLMNLQKHWSUR¿HOZDDUWHQHPHQLVJROYHQGHQEHYDWWDOULMNHSODWWHNDONVWHHQNQROOHQ ¿J GLHHQNHOHFHQWLPHWHUVERYHQKHW
FRQWDFWPHWKHW=DQGYDQ.LHOOLJJHQ/RNDDONDQKHWQLYHDX
iets dikker zijn of zijn er ondiepe geulen. Het betreft een
¿MQJURHQ]ZDUWJODXFRQLHWKRXGHQGNOHLLJ]DQGPHWYHHO
fossielen. Boven het niveau met de kalkzandstenen liggen
enkele laagjes, die grote Glycymeris baldii Glibert & Van
GH3RHO bevatten, met de bolle kant naar boven en
soms als doublet bewaard, alsook Glossus lunulatus (Nyst,
 HQ]HOG]DPHPycnodonte ¿J 'HERYHQNDQWYDQ
dit niveau bevat Turritella eryna G¶2UELJQ\ HQIRVforietknollen, die kenmerkend voor het dit niveau zijn en
die alle vormen kunnen aannemen. De haaientandjes uit
de fosforietknollenlaag zijn meestal zwart, soms steken ze
zelfs in de fosforiet, maar boven en onder dit niveau zijn
]HEHWHUEHZDDUG/DQJVGHLQULWYDQ3+% ¿J ZHUG
LQMXQLMXOLHHQGHWDLOSUR¿HORSJHPHWHQLQHHQJHXO
aan de basis, waaruit 30 emmers gezeefd werden. Hieruit
kwamen naast G. baldii vrij veel Pelecyora (Cordiopsis)
polytropa nysti G¶2UELJQ\ YRRU'HPROOXVNHQLQ
laag 2 vertonen een zekere mate van ontkalking, waardoor
ze in de zeef vrij snel uit elkaar vallen en niet allemaal be-

Laag 3 (20 cm, Zand van Antwerpen)

In dit niveau worden nog verspreide kleppen van grote
G. baldii aangetroffen in dezelfde matrix als die van laag 2.
Laag 4 (50 cm, Zand van Antwerpen)

Dit is een niveau van glauconiethoudend zand met verVSUHLGHPROOXVNHQHQJUDDIJDQJHQ ELRWXUEDWLH ZDWRSHHQ
afzetting in rustiger milieu wijst. De overgang van kleiig
zand naar zand is heel geleidelijk zonder scherpe grens. In
het zand worden verspreide macrofossielen aangetroffen.
Laag 5 (30 cm, Zand van Antwerpen, fig. 12)

Dit is een niveau met veel Panopea kazakovae Glibert &
9DQGH3RHOLQOHYHQVSRVLWLHGDWZLO]HJJHQLQYHUWLNDOHSRVLWLHLQJHJUDYHQLQKHWVHGLPHQW+HW]DQGLVYULM¿MQ
en glauconiethoudend. Daarnaast bevat deze laag ook talrijke kleinere mollusken en andere fossielen. De top van dit
QLYHDXEHYDWHHQODDJMH PD[FPGLN ZDDULQIRVVLHOHQ
geconcentreerd zijn, onder meer P. kazakovae in horizontale positie, Venus (Ventricoloidea) multilamella multilamella
/DPDUFN G. lunulatus en vele andere soorten. Glycymeris is hier echter niet dominant. Dit is het niveau waaruit
HHUGHUHDXWHXUVGHULMNHPROOXVNHQIDXQDYDQKHW=DQGYDQ
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Laag 6 (30 cm, Zand van Antwerpen)

PHB-2 (22 februari 2015)

bioturbatie op

gevuld met kl

Dit is de Glycymeris-bank, waarin miljoenen
exemplaren dicht op elkaar afgezet zijn, meestal
met de bolle klep naar boven, maar ook zelden in
een andere positie of zelfs als doublet bewaard.
Deze exemplaren zijn duidelijk wat kleiner dan
degene die aan de basis gevonden werden. Het
]DQGLVYULM¿MQJODXFRQLHWKRXGHQGPDDUEHvat relatief weinig kleine fossielen in vergelijking met de massa Glycymeris. Die kleine fossielen werden boven deze bank afgezet toen het
milieu wat rustiger werd. Heel af en toe wordt
er een rest van een zeezoogdier of een haaientand gevonden.

ei

Laag 7 (60 cm, Zand van Antwerpen)

schelplaagje (5 cm dik) ca 60 cm boven Glycymeris-bank

Fijn, glauconiethoudend zand, met bioturbatie en verspreide mollusken, onder andere Panopea in levenspositie; er werd ook een
Ficus (Ficus) conditus %URQJQLDUW HQ
een Cassis sp. gezien. De fossielen zijn heel fragiel en gaan
helaas meestal stuk bij het verzamelen. Aan de top zijn hier
en daar grote graafgangen zichtbaar. Tijdens onze monstername werden in dit niveau eerder weinig Glycymerisschelpen aangetroffen in tegenstelling tot de waarnemingen in Louwye et al  

Fig. 11: PHB-2. Schelplaagje ca 60 cm boven de Glycymeris-bank, met bioturbatie
(graafgangen).

Antwerpen beschreven hebben. Naast mollusken zijn er ook
WDOULMNHRWROLHWHQ%U\R]RD&LUULSHGLDHQ]WHYLQGHQPDDU
heel weinig tanden van Elasmobranchii. De overgang naar
de Glycymeris-bank wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vele doubletten van G. baldii, waar in het ingesloten sediment vaak heel mooi bewaarde microfossielen zitten.

Fig. 12: PHB-2. Grens Zand van Antwerpen en Zand van Kiel, met de Panopea-laag en Glycymeris-bank in het Zand van Antwerpen.

top ontsloten sedimenten

Glycymeris-bank
Turritella-basislaag
Panopea-laag

bodem: Zand van Kiel, 5 m diep

PHB-2 (januari 2015)
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bioturbatie in Zand van Kiel
PHB-3 (28 mei 2016), westelijke zijde
Fig. 14: PHB-3. Bioturbatie in het Zand van Kiel.

3HHNJTAHUK]HU(U[^LYWLUÄN

'LWLVHHQGXQODDJMHEHVWDDQGHXLW¿MQJODXFRQLHWKRXGHQG
zand met talrijke mollusken, vrijwel uitsluitend Bivalvia en
slechts heel zelden een fragment van een gastropode (meestal Turritella 'HVRRUWHQ]LMQGH]HOIGHDOVLQGHPanopealaag, met veel klepjes van Pectinidae, Venus, Glossus, enz.,
maar heel zelden fragmenten van Panopea. Visresten (otoOLHWHQERWMHVRWLFEXOODHHQ] ]LMQDOJHPHHQPDDUKDDLHQ
en roggentandjes zijn heel zeldzaam en vaak van slechte
kwaliteit. Resten van zeezoogdieren zijn uiterst zeldzaam.
In dit niveau bevinden zich veel grote graafgangen, ge-
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grote kalkzandstenen op bodem put -7m
PHB-3 (28 mei 2016), Zand van Kiel
Fig. 15: PHB-3. Zand van Kiel, zandstenen op de bodem van de put.

vuld met blauwachtige klei die van hoger uitgeloogd werd
¿J +HWYDOWRSGDWGlycymeris hier vrijwel afwezig is.
Laag 9 (40 cm, Zand van Antwerpen)

Dit is een gemengde laag, met typisch sediment van het
=DQG YDQ$QWZHUSHQ PDDU RRN KHHO YHHO EODXZDFKWLJH
klei. Verspreide schelpen zijn zeldzaam. Dit was ook het
SODWHDXZDDUGHYUDFKWZDJHQVRYHUUHGHQ ¿J ]RGDWHU
heel wat rotzooi overheen gevallen is dat door het gewicht
van de camions in het sediment gedrukt werd en het aldus
vervuilde. Om die reden werd dit niveau niet bemonsterd.

Fig. 16: PHB-3: zuidwestelijke zijde van de bouwput met grens Zand van Kiel / Zand van Antwerpen en Glycymeris-bank.

Glycymeris-bank

grens Zand van Kiel /
Zand van Antwerpen

PHB-3 (28 mei 2016), westelijke zijde
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Turritella-laag

platte kalkzandstenen

PHB-3, noordelijke wand
Fig. 17: PHB-3. Foto genomen aan de noordelijke wand, vlakbij de inrit voor camions, waar het Zand van Antwerpen nog niet totaal ontkalkt is. De foto toont de
Glycymeris-bank en de grens met het Zand van Kiel, gekenmerkt door de typische
platte kalkzandstenen.

Laag 10 (35 cm, verspoelde laag)

Dit is geel, kleiig zand, met verspoelde schelpen, haaientanden en botten van zeezoogdieren.
Laag 11 (40 cm, verspoelde laag)

Dit is eveneens geel zand met nog wat verspreide schelpfragmenten.
Laag 12 (170 cm, anthropoceen)

Eveneens geel zand, fossielloos, recente bodem.

niveau met fosforietknollen =
ontkalkt niveau Turritella-laag
PHB-3 (5 juni 2016), oostzijde
-PN!7/)A\PKVVZ[LSPQRLaPQKLHHUKLOVLR]HUKLPUYP[VU[kalkt gedeelte van het Zand van Antwerpen in het zuidwestelijk
KLLS]HUKLW\[TL[KL]LYZJOPSSLUKLUP]LH\ZKPLNLKLÄUPLLYK
konden worden, alsook de grens met het Zand van Kiel. De basislaag van het Zand van Antwerpen is te zien, alsook de fosforietknollen die de ontkalke Turritella-laag aangeven.
Fig. 19: PHB-3. Grens Zand van Anwerpen - verspoelde laag aan
de basis van het Plioceen.

P ROFIEL PHB-3 ( fig. 13, zie pag. 71 )
Laag 1 (315 cm, Zand van Kiel)

=RDOVLQ3+%HYHQHHQVPHWYHHOELRWXUEDWLH ¿J 
maar met veel minder visresten. Stalen van de bodem van
de put leverden slechter bewaard materiaal. Op de bodem
van de put bevonden zich grote ronde zandstenen, soms
PHWHHQGLDPHWHUWRWFHQWLPHWHU NJ  ¿J (pQ
zo’n steen werd meegenomen en aan verwering door regen en wind blootgesteld. De steen verweerde langzaam
tot zand en onthulde een kern van hard materiaal met resWHQYDQVFKHOSHQ'HEDVLVYDQKHW=DQGYDQ.LHOZHUG
niet bereikt.
Laag 2 (10 cm, Zand van Antwerpen, fig. 16-18)

Licht golvende laag in een matrix van kleiig, glauconiethoudend zand, met aan de basis de kenmerkende kalkzandVWHQHQ ]LHRRN¿J 2SGH]HSODDWVLVODDJYROOHGLJ
ontkalkt, in tegenstelling tot hetzelfde niveau in PHB-2.
Verder komen er in dit niveau talrijke tanden van Elasmobranchii voor.
Laag 3 (30 cm, Zand van Antwerpen)

Fijn, groenzwart, glauconiethoudend, kleiig zand, volledig ontkalkt op wat geïsoleerde klepjes van Pectinidae na.

grens Mioceen/Plioceen met basisgrind
waarin vele haaientanden
PHB-3 (4 mei 2016)
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Laag 4 (10 cm, Zand van Antwerpen, fig. 18)

Fijn, groenzwart, glauconiethoudend, kleiig zand, volledig ontkalkt, maar met enorm veel fosforietknollen, die
alle vormen kunnen aannemen. Dit niveau is het equivalent van de Turritella-laag in PHB-2. Ook in dit niveau komen haaientandjes van Elasmobranchii voor, die niet altijd
even mooi bewaard zijn.
Laag 5 (55 cm, Zand van Antwerpen)

Fijn, groenzwart, glauconiethoudend, licht kleiig zand,
totaal ontkalkt. Het bevat nog wel visresten en zeldzame
haaientandjes.
Laag 6 (30 cm, Zand van Antwerpen, fig. 16-17)

GlycymerisEDQN]RDOVLQ3+% ODDJ 
Laag 7 (30 cm, verspoelde laag, fig. 19)

=RDOVODDJLQ3+%,QGLWQLYHDXZHUGHQWDOULMNHERWWHQ
van zeezoogdieren, maar ook haaientanden aangetroffen,
waaronder ettelijke die typische vertegenwoordigers van
het Boven Mioceen zijn. Dit wijst erop, dat er in de buurt
jongere miocene lagen verspoeld en weer afgezet werden.
Laag 8 (220 cm, anthropoceen)

=RDOVODDJLQ3+%
-VZZPLSLU
Een gedetailleerde inventaris van de fossielinhoud van de verschillende lagen zal elders gegeven worden. Hier beperken
ZHRQVWRWGHIRVVLHOHQYDQKHWVFKHOSODDJMHFLUFDFHQWLmeter boven de GlycymerisEDQN ]LH¿JHQ RPGDWGLW
niveau nog niet eerder gepubliceerd werd. Uit dit niveau, dat
RQJHYHHUWRWFHQWLPHWHUGLNZDVQDPHQGHDXWHXUVLQKHW
YRRUMDDUHHQVWDDOYDQUXLPHPPHUVVHGLPHQWGDW
RSPDDVZLMGWHPLOOLPHWHUJH]HHIGZHUG2SPHL
namen we een weegschaal mee in de put en wogen systematisch de met sediment gevulde emmers: deze wogen telkens
WXVVHQHQNLOR$OOHVELMHONDDUZHUGXLWGLWQLYHDXGXV
HHQVWDDOYDQPLQLPXPNLORJH]HHIG'LWOLMNWYHHO
maar in feite hadden we geen keuze, want het was het enige toegankelijke niveau op dat ogenblik in die bouwput (zie
¿J $OKHWJUXLVZHUGYRRUQD]LFKWPHHJHQRPHQHQWRWRS
heden is de fractie tot op 2,5 millimeter volledig bekeken, die
WXVVHQHQPLOOLPHWHUDOYRRUGULHYLHUGHGHHO'HIUDFWLH
RQGHUPLOOLPHWHUZRUGWXLWJH]XXUGRPGHYHUWHEUDWHQUHVWHQ
te vinden. Goed bewaarde kalkhoudende fossielen zijn hierin zo zeldzaam, dat het te tijdrovend is om deze fractie onder
binoculair uit te zoeken.
Een eerste vaststelling is, dat de fossielen uit dit niveau niet
al te best bewaard zijn. Vaak zijn de schelpen gebroken, de
haaientanden zijn meestal onvolledig, de otolieten vertonen
sporen van erosie (of misschien eerder van corrosie wanneer
]HGRRUKHWGDUPNDQDDOYDQSUHGDWRUHQJHSDVVHHUG]LMQ 'H
gebroken schelpen kunnen wellicht verklaard worden door
het feit, dat het bemonsterde niveau niet diep onder het afgegraven oppervlak lag, waarop zware vrachtwagens af en aan
UHGHQ ]LH¿J %LMKHWNOHLQHUHPDWHULDDOZHUGHQZHOYDNHU
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gave exemplaren gevonden. In de hiernavolgende tekst willen we een eerste indruk van de fauna van dit niveau geven,
met de nadruk op de meer algemene soorten.
KRAAKBEENVISFAUNA
De kraakbeenvisfauna is armer aan soorten dan de lijst van Bor
et al  GRHWYHUPRHGHQ'LHOLMVWJHHIWHHQRYHU]LFKWYDQ
GHIDXQDXLWKHWJHGHHOWHYDQKHW=DQGYDQ$QWZHUSHQRQGHU
de Panopea-laag. De Panopea-laag zelf en de niveaus erboven bevatten aanmerkelijk minder tanden van minder soorten, waarbij kleinere soorten duidelijk domineren. Tanden van
grote haaiensoorten (bv. Notorynchus primigenius (Agassiz,
 RICosmopolitodus hastalis $JDVVL] ]LMQKHHO
zeldzaam. Bij de kleinere soorten overheersen de ScyliorhiQLGDH SO¿JHQ HQSqualusVS SO¿J PDDUHU
ZHUGHQRRNHQNHOHVOHFKWEHZDDUGHURVWUDOHWDQGHQHQppQ
goed bewaarde orale tand van PristiophorusVS SO¿J 
gevonden. Deze laatste lijkt wel op de Pristiophorus rupeliensis6WHXUEDXW +HUPDQYDQ0LVWH ]LH%RUet al.,
 PDDURQVH[HPSODDUKHHIWJHHQVFXOSWXXURSGHUDQG
van de kroon, vandaar dat we die in open nomenclatuur houden. Deze vondst is trouwens de eerste orale tand van PristiophorusXLWKHW=DQGYDQ$QWZHUSHQ2RNGHWDQGHQYDQSqualus sp. laten we voorlopig onbenoemd, omdat we de tanden
van de recente soorten nog niet goed kennen; er werden de
laatste jaren trouwens enkele nieuwe soorten binnen dit genus
beschreven (zie o.m. Viana et al %LMGHURJJHQWDQGHQ
domineren die van Raja, terwijl tanden van Dasyatis opvallend weinig vertegenwoordigd zijn. Naar de reden daarvan is
het voorlopig nog gissen, wellicht heeft het ondieper worden
van de zee in dit gebied ermee te maken (zie Louwye et al.,
 ,QGHQLYHDXVRQGHUGHPanopea-laag zijn tanden van
Dasyatis veel talrijker, alsook in de jongere miocene zanden
in het Antwerpse (ongepubliceerde gegevens van de ontsluiWLQJWH%RUVEHHN]LH+RHGHPDNHUV 'XIUDLQJ 5RJJHQWDQGHQ]LMQRRNQLHW]HOG]DDPLQKHW=DQGYDQ$QWZHUSHQ
in de ontsluiting ‘AnHyp’, maar er werd in de gepubliceerde tabel geen onderscheid tussen deze beide genera gemaakt,
]RGDWHHQYHUJHOLMNLQJQLHWPRJHOLMNLV 'H&HXVWHU 
B EENVISFAUNA
De beenvisfauna kan gereconstrueerd worden aan de hand
van otolieten en osteologische resten, beide zijn vaak niet
zo fraai bewaard. De fauna wordt gedomineerd door Gadidae met Gadiculus labiatus 6FKXEHUW  SO¿J HQ
Trisopterus sculptus .RNHQ ZDWQLHWYHUZRQGHUW1ROI
 HQ+X\JKHEDHUW 1ROI  KHEEHQGH]HYDVWVWHOOLQJHHUGHUDOJHPDDNWYRRUKHW=DQGYDQ=RQGHUVFKRW =DQG
YDQ$QWZHUSHQ]LH/RXZ\H LQ+HLVWRSGHQ%HUJ+HW
blijkt, dat G. labiatus eveneens heel algemeen in de top van
KHW=DQGYDQ$QWZHUSHQWH$QWZHUSHQYRRUNRPWPDDUYHHO
zeldzamer is in de onderste, kleiigere lagen. De reden daarvoor
kan mechanische triëring zijn dat wil zeggen dat veel kleinere
fossielen uit deze niveaus gespoeld werden want er komen in
die kleiigere niveaus ook aanmerkelijk minder foraminiferen
voor. Een andere reden kan ook zijn, dat de soort dichter bij de
NXVWOHHIGH,Q6FKZDU]KDQV  ZRUGHQGadiculus labiatus
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1

1 mm

Pristiophorus sp.

2
Premontreia distans (Probst, 1879

3

1 mm

Squalus sp.

4

Scyliorhinus sp.
1 mm

1 mm

7SHH[ : Enkele haaientanden uit het schelplaagje ca 60 cm boven de Glycymeris-bank, Zand van Antwerpen. 1. Pristiophorus sp.
2. Premontreia distans7YVIZ[ Squalus sp. 4. Scyliorhinus sp.
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Gadiculus labiatus (Schubert, 1905)

R

5
1 mm
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Diaphus cahuzaci Steurbaut, 1979

Diaphus kokeni (Prochazka, 1893)

L
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1 mm
Chelidonichthys aff. dieuzeidei
(Blanc & Hureau, 1973)

R

8

1 mm
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
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L
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1 mm

a
b

b

a

a
Echiodon heinzelini
Huyghebaert & Nolf, 1979

1 mm
? Helicolenus sp.

1 mm
Buglossidium frequens
Steurbaut, 1984

L

a

9

b

1 mm
Trachinus draco Linnaeus, 1758

7SHH[: Enkele otolieten uit het schelplaagje ca 60 cm boven de Glycymeris-bank, Zand van Antwerpen. 1. Diaphus cahuzaci Steurbaut,
1979. 2. Diaphus kokeni7YVJOHaRH Gadiculus labiatus (Schubert, 1905). 4. Merluccius merluccius3PUUHL\ZChelidonichthysHɈdieuzeidei (Blanc & Hureau, 1973). 6. Buglossidium frequens:[L\YIH\[ &HelicolenusZWEchiodon heinzelini Huyghebaert & Nolf, 1979. 9. Trachinus draco3PUUHL\Z+LSL[[LYZPUKLYLJO[LYIV]LUOVLRZ[HHU]VVYSPURLYV[VSPL[3VMYLJO[LYV[VSPL[9

AFZETTINGEN WTKG 39 (3), 2018

en Trisopterus sculptus onder verschillende namen opgevoerd
]LH1ROI+RHGHPDNHUV 9DQ+LQVEHUJK 
'HWZHHGHEHODQJULMNHJURHS]LMQGH&OXSHLGDH KDULQJDFKWLJHQ GLHLQRQ]HVWDOHQHFKWHUQLHWGRRURWROLHWHQPDDUZHO
door gehoorkapseltjes (os prooticum en os pterioticum, zie
+RHGHPDNHUV :LHQULFK YHUWHJHQZRRUGLJGZRUGHQ
,QGHPRGHUQHYLVIDXQD¶VYRUPHQ&OXSHLGDHHHQEHODQJULMN
RQGHUGHHOYDQGHYLVELRPDVVD *DQLDV HQ]LMQ]HRS
alle vismarkten, zeker in de tropische gebieden, in enorme
aantallen aanwezig. Als de visfauna enkel aan de hand van
RWROLHWHQJHUHFRQVWUXHHUGZHUG]RXppQYDQGHEHODQJULMNste groepen helemaal uit beeld vallen. Er werden vele honderden gehoorkapseltjes van haringachtigen aangetroffen en
op basis van hun aantal vertegenwoordigen zij de belangrijkste groep na de Gadidae. Deze gehoorkapseltjes zijn, net
zoals otolieten, tenminste op genus determineerbaar. Verdere studie zal uitwijzen, of ze ook tot op soortniveau kunnen
worden benoemd, maar het ziet ernaar uit, dat dit inderdaad
wel het geval is. Hun determinatie volgt later na vergelijking
PHWPRGHUQPDWHULDDO'HOLMVWYDQPLRFHQHVRRUWHQYDQ&OXpeidae uit de Noordzee wordt momenteel uitsluitend gebaseerd op otolieten, maar zal wellicht aangepast worden na
determinatie van de gehoorkapseltjes. In hoeverre de determinaties elkaar overlappen, moet nog uitgemaakt worden.
Alle andere soorten zijn veel minder algemeen, waarbij de
Myctophidae met onder meer Diaphus cahuzaci Steurbaut,
 SO¿J HQDiaphus kokeni 3URFKD]ND  SO
¿J 3K\FLGDH Phycis blennioides %UQQLFK &Drapidae (Echiodon heinzelini +X\JKHEDHUW  1ROI  SO 
¿J 7UDFKLQLGDH Trachinus draco/LQQDHXV  SO
¿J HQGHSODWYLVVHQ RPBuglossidium frequens SteurEDXW   SO  ¿J   QLHW ]HOG]DDP ]LMQ9HHO ]HOG]Dmer zijn otolieten van Merlucciidae (Merluccius merluccius
/LQQDHXV  SO¿J HQ7ULJOLGDH RPChelidonichthys aff. dieuzeidei %ODQF +XUHDX  SO:¿J
LQ6FKZDU]KDQVDOVLepidotrigla modicaYHUPHOG (U
werd ook een kleine otoliet van een schorpioenvis gevonden, die misschien bij het genus Helicolenus aanleunt (pl. 2:
¿J 'HRWROLHWLVKHHONOHLQDINRPVWLJYDQHHQMXYHQLHO
dier, waardoor de determinatie niet heel zeker is. We beelden hier ter vergelijking ook enkele otolieten van juveniele
exemplaren van Helicolenus dactylopterus 'HODURFKH 
DI SO¿JHQ 
Opvallend is de geringe aanwezigheid van otolieten van GoELLGDH JURQGHOV GLHRSDQGHUHYLQGSODDWVHQYHHODOJHPHQHU
]LMQ EY+HLVWRSGHQ%HUJ 
O VERIGE GROEPEN
Bij de mollusken werden geen nieuwe soorten aangetroffen en dat verwachten we ook niet. De fauna is erg arm aan
VRRUWHQHQNRQPHWEHKXOSYDQKHWERHNYDQ-DQVVHQ  
gedetermineerd worden. Gastropoden werden niet gevonden, behalve wat brokstukken van Turritella en een zeld]DDPIUDJPHQW GHODDWVWHZLQGLQJHQPHWPRQGRSHQLQJ YDQ
Cirsotrema (Cirsotrema) crassicostatum 'HVKD\HV 
Bivalven waren echter alomtegenwoordig. Het schelplaagje
ZDVDOWLMGHQRYHUDOYULMGXQ FP HQRSGHWRSODJHQYDDN
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exemplaren van Arctica islandica islandica /LQQp 
altijd in gebroken toestand, zoals ook wel vaker voorkomt
in andere ontsluitingen. Andere algemene soorten zijn Venus
(Ventricoloidea) multilamella multilamella /DPDUFN 
Scapharca (Scapharca) diluvii /DPDUFN   Glossus
lunulatus 1\VW   Korobkovia woodi 1\VW  
Goodallia (Goodallia) waeli waeli *OLEHUW  SO¿J
 HQYRRUDOAstarte (astarte) radiata Nyst & Westendorp,
 SO¿J Goodallia (Goodallia) angulata (Lehmann,
  SO  ¿J   HQ Erycinella chavani *OLEHUW  
(pl. 3: ¿J GH]HODDWVWHQLHW]HOGHQDOVGRXEOHWQHW]RDOVLQ
Miste. Enkel de algemene soorten werden tot nu toe gedetermineerd, er zijn ook nog kleppen of fragmenten van andere
soorten aangetroffen, bijvoorbeeld van Cardiomya (Cardiomya) costellata 'HVKD\HV ZDDUYDQKHWµURVWUXP¶DOtijd afgebroken is. De meeste kleinere (<PP NOHSSHQ
vertonen sporen van slijtage door rolling, maar ze zijn vrij
vaak volledig. De grotere (>PP ]LMQKHHOYDDNJHEURNHQ
,QGHIUDFWLHWRWPLOOLPHWHUZRUGHQEHQWKLVFKH)RUDPLnifera heel algemeen gevonden, het betreft dan uiteraard de
JURWHUHVRRUWHQZDDUYDQHQNHOHRSSODDW]LMQDIJHEHHOG JHGHWHUPLQHHUGPHWEHKXOSYDQ'H0HXWHU 'HVFKDDOWMHV
zijn vaak, maar lang niet altijd, van goede kwaliteit. Resten
YDQNRUDOHQ $QWKR]RD HQPRVGLHUWMHV %U\R]RD ]LMQ]HHU
zeldzaam. Brachiopoden van het genus Discinisca zijn heel
algemeen, maar steeds als fragment bewaard.
0U[LYWYL[H[PL]HUOL[HMaL[[PUNZTPSPL\LULJVSVNPL
:HEHSHUNHQRQVKLHUWRWGHQLYHDXVYDQKHW=DQGYDQ$QWwerpen boven de PanopeaODDJ ODDJ YDQ3+%
De Panopea-laag zelf werd in een zandig milieu afgezet, wat
op niet al te grote diepte wijst. Het voorkomen van Discinisca
wijst ook in die richting: dit genus leeft tegenwoordig tot op
diepten van ongeveer 50 meter. Het was een rustig milieu,
JHWXLJHGHJUDDIJDQJHQ ELRWXUEDWLH HQKHWIHLWGDWPanopea
zich kon ingraven, wat in een woelig milieu niet zo makkeOLMN]RX]LMQ.OHSSHQYDQGlycymeris zijn niet talrijk in dit
niveau en vaak van juvenielen afkomstig.
De Glycymeris-laag erboven is een compact geheel van
KRRIG]DNHOLMN ORVVHNOHSSHQPHWZHLQLJDQGHUHIRVVLHOHQ
of zelfs zand ertussen. In de zeef blijven vooral de kleppen
hangen, hoewel er toch ook wat kleinere mollusken gevonden
werden. De kleppen van Glycymeris liggen praktisch allemaal met de bolle kant naar boven. Dit zijn aanwijzingen dat
het hier om een stormafzetting gaat, die in heel korte tijd tot
stand kwam. De Glycymeris hebben niet ter plekke geleefd,
maar werden van verder uit de kust aangebracht door de sterNHVWURPLQJHQHQGDQPDVVDDOLQppQEHZHJLQJDOVHHQEDQN
afgezet. Het lichtere spul bleef langer in suspensie hangen
en werd geleidelijk aan boven de Glycymeris-bank afgezet.
Als je het zand van dat niveau onder de binoculair bekijkt,
maakt het een versleten indruk. Toen het milieu weer rustiger geworden was, kon er zich opnieuw benthos ontwikkelen
met dezelfde soorten als in de Panopea-laag. Dit is dan het
VFKHOSODDJMH]R¶QFHQWLPHWHUERYHQGHGlycymeris-bank.
Dat schelplaagje vertoont alle kenmerken van de Panopealaag onder de Glycymeris-laag, maar met minder soorten.
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Vooral de afwezigheid van gastropoden en de aanwezigheid
van talrijke G. lunulatus en A. islandica islandica vallen op.
Ook hier zijn er alleen kleinere klepjes van Glycymeris te
vinden. We vinden opnieuw ingegraven Panopea in levenspositie onder het schelplaagje, maar veel minder vaak dan
in de Panopea-laag. Ook hier zijn er talrijke vondsten van
fragmenten van Discinisca, wat erop wijst, dat de zeediepte
zowat dezelfde zal geweest zijn als die van de Panopea-laag.
'HERYHQVWH]DQGLJHQLYHDXVYDQKHW=DQGYDQ$QWZHUSHQ
werden in een rustig milieu afgezet, met uitzondering van
de Glycymeris-bank, op een zachte modderbodem, waarin
heel wat organismen zich konden ingraven. Het duidelijkste
voorbeeld hiervan zijn de Panopea’s, maar ook de aanwezigheid van enkele vissen gaat in die richting: platvissen en
pietermannen (Trachinus draco OHYHQRRNRSHQLQ]DFKWH
bodems. Pristiophorus gebruikt zijn rostrum wellicht om in
zachte bodems naar prooien te graven (Nevatte et al 
Bij de Elasmobranchii overheersen de kleinere soorten, tanden van grote soorten werden nauwelijks gevonden. Dit zou
op een minder goede verbinding met de open oceaan kunnen
wijzen, maar daartegenover staat dan de aanwezigheid van
talrijke en soms goed bewaarde otolieten van Myctophidae
PHVRSHODJLVFKHYLVVHQ WHQ]LMGLHYLDSUHGDWRUHQLQKHWVHdiment gebracht werden. De diepte van afzetting zal maximaal 50 meter geweest kunnen zijn, afgaande op de aanwezigheid van Discinisca. De onderste, kleiige niveaus werden
wellicht dieper afgezet tijdens de initiële fase van de transgressie, waarna de afzettingsdiepte afnam (zie ook Louwye
et al 'HWHPSHUDWXXUYDQKHW]HHZDWHUZDVZDUPHU
dan die van de huidige zuidelijke Noordzee, getuige de aanwezigheid bij de vissen van genera die nu meer naar het zuiden voorkomen: Echiodon, Pristiophorus, Dasyatis, Carcharhinus en andere. De vrijwel afwezigheid van otolieten van
Gobiidae is niet goed te verklaren, aangezien het leefmilieu
YRRUGH]HGLHUHQQDJHQRHJLGHDDOZDVHQ]HLQKHW=DQGYDQ
=RQGHUVFKRWQLHW]HOG]DDP]LMQ +X\JKHEDHUW 1ROI 
+HUR^VVYK
De auteurs wensen op deze plaats hun dank uit te spreken
aan de heer ir. Jerry Hermans van het bedrijf Willemen NV
voor de toelating om op de werf opzoekingen te doen en uitvoerig stalen te kunnen nemen. Verder spreken zij hun dank
uit aan dr. R. Marquet en dr. T. Reinecke voor raadgevingen
DOVRRNDDQGHKHHU-&LOOLVHQPHYURXZ/'HVSRQWLQ .%,1 
voor hun hulp bij het vervaardigen van SEM-afbeeldingen.
Literatuur

%RU75HLQHFNH7 9HUVFKXHUHQ60LRFHQH
&KRQGULFKWK\HVIURP:LQWHUZLMN0LVWH7KH1HWKHUODQGV±3DODHRQWRV
'H&HXVWHU-$OLWWOHNQRZQRGRQWDVSLGVKDUNIURP
WKH$QWZHUS 6DQG 0HPEHU 0LRFHQH +HPPRRULDQ 
and some stratigraphical remarks on the shark-teeth
RIWKH%HUFKHP)RUPDWLRQ 0LRFHQH+HPPRRULDQ DW
$QWZHUS %HOJLXP ±0HGHGHOLQJHQYDQGH:HUNJURHS
YRRU7HUWLDLUHHQ.ZDUWDLUH*HRORJLH  
'H0HXWHU)%HQWKRQLF)RUDPLQLIHUDIURPWKH0LR-

AFZETTINGEN WTKG 39 (3), 2018

FHQHRI%HOJLXP±$DUGNXQGLJH0HGHGHOLQJHQ
*DQLDV. HG %LRORJ\DQG(FRORJ\RI6DUGLQHVDQG
$QFKRYLHV&5&3UHVV%RFD5DWRQ1HZ<RUNDQG/RQGRQS
+RHGHPDNHUV. 'XIUDLQJ/(ODVPREUDQFKLL
in de ontsluiting aan de luchthaven te Borsbeek (prov.
$QWZHUSHQ%HOJLs ±$I]HWWLQJHQYDQGH:HUNJURHS
YRRU7HUWLDLUHHQ.ZDUWDLUH*HRORJLH  
+RHGHPDNHUV. 9DQ+LQVEHUJK92WROLHWHQXLW
Miste en heist-op-den-Berg: een inventaris. – AfzettinJHQYDQGH:HUNJURHSYRRU7HUWLDLUHHQ.ZDUWDLUH*HRORJLH  
+RHGHPDNHUV. :LHQULFK*+HWRVSURRWLFXP
ELM&OXSHLGDH±HHQEHSHUNWHLFRQRJUD¿H±$I]HWWLQJHQ
YDQGH:HUNJURHSYRRU7HUWLDLUHHQ.ZDUWDLUH*HRORJLH  
+X\JKHEDHUW% 1ROI'2WROLWKHVGHWpOpRVWpHQV
et biostratigraphie des Sables de zonderschot (Miocène
PR\HQGHOD%HOJLTXH ±0HGHGHOLQJHQYDQGH:HUNJURHSYRRU7HUWLDLUHHQ.ZDUWDLUH*HRORJLH  
-DQVVHQ$:0ROOXVNHQXLWKHW0LRFHHQYDQ:LQWHUVZLMN0LVWH.1191*9HQ5*0
/RXZ\H6'LQRÀDJHOODWHF\VWVDQGDFULWDUFKVIURP
WKH PLRFHQH =RQGHUVFKRW 6DQGV QRUWKHUQ %HOJLXP 
VWUDWLJUDSKLFVLJQL¿FDQFHDQGFRUUHODWLRQZLWKFRQWLJX
RXVDUHDV±*HRORJLFD%HOJLFD ± 
/RXZ\H 6 'H &RQLQFN -  9HUQLHUV -  6KDOlow marine Lower and Middle Miocene deposits at the
southern margin of the North Sea Basin (northern BelJLXP GLQRÀDJHOODWHF\VWELRVWUDWLJUDSK\DQGGHSRVLWLRQDOKLVWRU\±*HRORJLFDO0DJD]LQH  
Louwye, S., Marquet, R., Bosselaers, M. & Lambert, O.,
 6WUDWLJUDSK\ RI DQ (DUO\0LGGOH 0LRFHQH VHquence near Antwerp in northern Belgium. – GeologiFD%HOJLFD  
Nevatte, R.J., Wueringer, B.E., Jacob, D.E., Park, J.M. & WilOLDPVRQ-()LUVWLQVLJKWVLQWRWKHIXQFWLRQRIWKH
sawshark rostrum through examination of rostral tooth
PLFURZHDU±-RXUQDORI)LVK%LRORJ\  
1ROI'/HVRWROLWKHVGHVWpOpRVWpHQVGHO¶2OLJR
0LRFqQHEHOJH±$QQDOHVGHOD6RFLpWpUR\DOH]RRORJLTXHGH%HOJLTXH  
1ROI'7KH'LYHUVLW\RI)LVK2WROLWKV3DVWDQG
3UHVHQW±.RQLQNOLMN%HOJLVFK,QVWLWXXWYRRU1DWXXUwetenschappen, Brussel.
6FKZDU]KDQV:7KH2WROLWKVIURPWKH0LRFHQHRI
the North Sea Basin. – Backhuys Publishers & Margraf
Publishers, Leiden & Weikersheim.
9LDQD 67') 'H &DUYDOKR 05  *RPHV 8/ 
Taxonomy and morphology of species of the genus Squalus/LQQDHXVIURPWKH6RXWKZHVWHUQ$WODQWLF2FHDQ
&KRQGULFKWK\HV 6TXDOLIRUPHV 6TXDOLGDH  ± =RRWD[D
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1
1 mm

Astarte (Astarte) radiata Nyst & Westendorp, 1839

2
1 mm

Goodallia (Goodallia) angulata (Lehmann, 1885)

3
1 mm

Goodallia (Goodallia) waeli waeli (Glibert, 1945)

4
1 mm

Erycinella chavani (Glibert, 1945)
7SHH[: Enkele mollusken uit het schelplaagje ca 60 cm boven de Glycymeris-bank, Zand van Antwerpen. 1. Astarte (Astarte) radiata Nyst &
>LZ[LUKVYW Goodallia (Goodallia) angulata3LOTHUUGoodallia (Goodallia) waeli waeli (Glibert, 1945). 4. Erycinella chavani
(Glibert, 1945).
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1 mm

2

1 mm

3

500 μ

1 mm

Dentalina communis
d’Orbigny, 1826

4

1 mm

Frondicularia
dumontana
Reuss, 1861

5

Guttulina problema
(d’Orbigny, 1826)

1 mm

500 μ

Lenticulina calcar
(Linnaeus, 1767)

6

Lenticulina inornata (d’Orbigny, 1846)

1 mm

7

Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
7SHH[: Fig. 1 t/m 5: Enkele benthische Foraminifera uit het schelplaagje ca 60 cm boven de Glycymeris-bank, Zand van Antwerpen.
1. Dentalina communisK»6YIPNU`Frondicularia dumontana9L\ZZGuttulina problemaK»6YIPNU`Lenticulina
calcar (Linnaeus, 1767). 5. Lenticulina inornataK»6YIPNU`+LKL[HPSMV[V»ZNL]LUZ[LLKZHWLY[\YHHSaPJO[
Fig. 6 en 7: Linker otolieten van Helicolenus dactylopterus+LSHYVJOL .VSM]HU)PZJH`LZ[H[PVU,=/6, TKPLW[L";3$
JT4PKKLSSHUKZLALLUHIPQ3SHUsH";3$JT

