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Mijn gezin en ik hebben de 
bouw van Maasvlakte 2 
van dichtbij meegemaakt. 
Het zoeken begon toen 

ik een oude paardenkies vond op het 
strand van de slufter. Dit strand zou 
later verdwijnen met de komst van de 
Maasvlakte 2. Toen het nieuwe gedeelte 
van de Maasvlakte 2 gebouwd werd, 
kon je al een heel eind lopen over het 
nieuwe opgespoten gedeelte. De enige 
belemmering was dat Puma (een samen-
werkingsverband van de baggerconcerns 
Boskalis en Van Oord dat de eerste fase 
van Maasvlakte 2 realiseert) ook wel 
inzag dat het gevaarlijk kon zijn. Puma 
sloot het strand af door middel van het 
plaatsen van een afscheiding (palen met 
prikkeldraad). 

Wij liepen soms met laag water het 
hoger geplaatste verbodsbord van Puma 
voorbij dat aangaf dat je niet verder 
mocht lopen in verband met drijfzand. 
Gelukkig werden wij dan gewaar-
schuwd door de beveiliging en konden 
op tijd terug lopen. In die tijd werden 
door surfers al mooie mammoetkiezen 
gevonden en werden er grote botfrag-
menten van de mammoet gevonden. 

EEN ONVERWACHTE TREFFER
“Wat een mooie spannende wereld leven wij in” 

citaat Dick Mol

Hallo, ik ben Marc Simmelink, geboren op 22 
september 1965 en woon in Hellevoetsluis. 
Ik ben nog niet zo lang lid van de Werkgroep 
Pleistocene Zoogdieren (WPZ). Ik ben lid 
geworden omdat ik antwoorden wilde hebben op 
de vondsten die ik deed en interesse ontwikkelde 
over fossielen van de Maasvlakte 2 .

Door mij geplaatste foto van de 
tandkroon op Facebook.

The picture of the tooth I put on 
Facebook.
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Model van de kop van de 
sabeltandkat, Homotherium latidens. 
Model gemaakt door Remie Bakker, 
Manimal Works te Rotterdam. 

Model of the head of the saber-
toothed cat Homotherium latidens. 
Model made by Remie Bakker, 
Manimal Works, Rotterdam. 
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Ook wij mochten niet klagen. Inmiddels 
hadden wij al veel botten gevonden en 
konden bijna een skelet van een dier in 
elkaar zetten.  Toen het eerste gedeelte 
van het strand van de Maasvlakte 2 
werd geopend en nog afgegrensd werd 
met containers waren wij erg blij omdat 
dit de perfecte plek was om van de zon 
te genieten en om fossielen te zoeken. 
Mijn oudste zoon vond tijdens het gra-
ven van een vloedberg een stuk schedel 
van een reuzenhert. 

Al gauw werden de eerste wisent-
kiezen en hertenkiesjes gevonden. Het 
werd helemaal een feest toen Maasvlak-
te 2 opgeleverd werd. De eerste kiezen 
van onder andere bevers, reuzen-en 
edelherten, beren en zwijnen werden 
gevonden. 

Op een mooie zomerdag  lagen wij 
lekker op het strand te zonnebaden en 
zagen mensen op hun handen en buik 
het strand afspeuren. Uit nieuwsgierig-
heid hebben wij gevraagd wat zij aan het 
doen waren. Zij konden ons vertellen dat 
zij muizenkiesjes en muizenkaakjes aan 
het zoeken waren. Ik was verbaasd en 
nieuwsgierig naar deze vondsten. Ik heb 
toen ook regelmatig het zand afgespeurd 
naar muizenoverblijfselen. Ik kreeg 
die dag mijn eerste Cranium en las een 
artikel over de gevonden muizenkiesjes. 
De persoon in dit artikel herkende ik als 
degene die wij op het strand waren te-
gengekomen. Het was Bram Langeveld. 
Deze man zagen wij later regelmatig 
op de bijeenkomsten gerelateerd aan 
Maasvlakte 2. Als je Bram tegenkwam 
op het strand kon je hem altijd vragen 
van welk dier het botfragment was die je 
zojuist gevonden had.  Ik heb hem ooit 
een keer gevraagd wat nou echt uniek 
zou zijn om te vinden op de Maasvlakte 
2. Hierop antwoordde Bram: “Iets van 
een sabeltandtijger. Dat zou echt een 
unieke vondst zijn in Nederland.”

Ik  ben een fossielenzoeker die  
regelmatig de Maasvlakte 2 bezoekt. 
Mijn vondsten zijn zeer divers en ik heb 
een mooie collectie bij elkaar gevonden. 
Doordat de locatie bekendheid heeft 
gekregen komen er meer fossielenzoe-
kers en worden er zeer mooie fossielen 
gevonden. De vondsten die wij deden, 
plaatsten wij op de oervondstchecker 
(webreferentie 1). Diverse keren stonden 
onze vondsten in de top 3.

 Op zondag 15 maart was ik herstel-
lende van een verkoudheid en wilde nog 
even naar buiten gaan. Ik stelde voor 
om nog even naar Maasvlakte 2 te gaan. 
Niemand van het gezin wilde mee en ik 
ging vervolgens alleen naar het strand . 
Het was afgaand tij en de zon scheen. Ik 
meen mij te herinneren dat dat een van 
de redenen was waarom ik altijd naar 
het strand ging. De Maasvlakte 2 bied 
ook rust! De zeehonden die met hun 
kop uit water komen, de mooie luchten, 
etc. Ik had mijn auto geparkeerd en was 
gaan lopen in de richting van de nieuwe 
blokkendam. Ik had een paar stukken 

AUTEUR
MARC SIMMELINK

Detail van de tand.

Close-up of the tooth
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schedel gevonden en een stuk been van 
een paard. Op de terugweg kwam ik een 
man en een meisje tegen. Ik stelde mij 
voor en raakte aan de praat.

De man vertelde dat hij naar aanlei-
ding van een fossielenexcursie meerdere 
keren op het Maasvlaktestrand was 
geweest. Zijn dochter Myrte van 11 jaar 
oud had ook het ‘zoek virus’ opgelopen 
en was ook gaan verzamelen. Ik besloot 
mijn vondsten van die dag aan Myrte te 
geven. 

Myrte vroeg mij hoe ik altijd fossielen 
zocht. Ik ben toen samen met de vader 
en Myrte gaan lopen en vertelde hoe ik 
fossielen zocht. Ik vond de teen van een 
hertachtige en gaf deze aan Myrte. Ik 
nam  afscheid van Myrte en haar vader 
en liep verder in de richting van de par-
keerplaats van mijn auto. Ik kwam bij 
een mui terecht waar ik eerder geweest 
was en besloot nog even te kijken. Ik 

zag iets wat leek op een zwarte halve 
oester. Toen ik met wandelstok een 
duwtje gaf tegen dit voor mij onbekend 
object, bleek het geen schelp te zijn  en 
ik bukte om het object op te rapen. Ik 
zag wel dat het een tand was maar kon 
niet plaatsen wat het precies was. Er 
zaten kartels aan de zijkant en hij was 
behoorlijk groot. Ik maakte een foto 
met mijn telefoon en plaatste deze op 
mijn Facebookpagina. Inmiddels hadden 
Myrte en haar vader mij ingehaald en 
liepen nog een stukje mee. 

Nog geen 20 minuten later kreeg 
ik een telefoontje van Dick Mol die 
mij kon vertellen dat ik vermoedelijk 
een tandkroon van een Homotherium 
latidens gevonden had. Dick feliciteerde 
mij met deze prachtige vondst en vroeg 
mij om de tandkroon te mogen onder-
zoeken. Ik stemde hiermee in, mede 
omdat ik van Dick Mol eerder een mooi 
wetenschappelijk stuk heb gekregen. 

Dit ging over een door mij gevonden 
fragment van een melkkiesje van de 
zuidelijke mammoet. Na het telefoontje 
van Dick Mol besefte ik pas wat voor 
moois ik gevonden had. Trots liet ik 
de tandkroon  aan Myrte en haar vader 
zien. Myrte vond het fantastisch en zei 
tegen mij dat zij ook zo’n mooie vondst 
wilde. Nogmaals nam ik afscheid van 
Myrte en haar vader en liep vervolgens 
richting de parkeerplaats waar mijn auto 
stond. Onderweg heb ik nog mijn vrouw 
gebeld en haar verteld hoe blij ik was 
met de zojuist gedane vondst.

Toen ik thuis kwam hadden er diverse 
mensen gereageerd op mijn Facebook-
bericht. Ik ben benaderd door mensen 
die de tand graag willen zien en er iets 
mee willen doen. Ik ben er nog niet he-
lemaal uit en wacht af. Ik hoop zelf nog 
een keer een kies of tand van een hyena 
te vinden. Ik weet zeker dat het een keer 
gaat gebeuren. 

De tandkroon zal geëxposeerd wor-
den in het nieuw te openen Historyland 
te Hellevoetsluis

De Maasvlakte 2 heeft nog veel meer 
geheimen die later naar voren komen. 
Ik wens iedereen veel zoekplezier en 
geluk. 

Groeten Marc 

REFERENTIE
 

Webreferentie 1: Oervondstchecker, http://
www.oervondstchecker.nl/ (26-8-2015)

SUMMARY

On the beach of Maasvlakte 2 
I discovered a tooth of a sa-
ber-toothed cat (Homotherium 
latidens), a truly unique find for 
this area.

Model van de sabeltandkat, Homotherium latidens. Model gemaakt door Remie Bakker, Manimal Works te Rotterdam. 

Model of the saber-toothed cat Homotherium latidens. Model made by Remie Bakker, Manimal Works, Rotterdam. 
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Spuugkies van een Zuidelijke Mammoet
Completely worn molar of a Southern Mammoth


