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De IJstijden in Arnhem

Eerst wordt getoond hoe het huidige Nederland door

verschillende processen als ijsbedekking, afsmelting,
wind en rivieren gevormd is. Geologische verschijnselen
die met de ijstijden te maken hebben worden nader belicht.

Vervolgens wordt de blik gericht op de planten- en die-

renwereld tijdens de diverse fasen vanaf het Saalien.

Voor dit doel werden schitterende fossielen bijeengebracht,

voor een deel uit musea en wetenschappelijke instituten,

maar voor een belangrijk deel ook uit de kollekties van

een aantal W.P.Z.-leden. Resten van grote dieren ( een

min of meer kompleet mammoetskelet ) en van kleine die-

ren ( vliegenpoppen uit de ijstijd) zijn vertegenwoordigd.

Aan de beroemde vondsten uit Siberië wordt middels fraaie

foto's aandacht besteed. Er zijn zelfs enkele vondsten te

zien,nl. mammoetwol en een huidfragment.

Een 10 meter groot diorama geeft een indruk van een toen-

dralandschap tijdens het Weichselien.

Ook de mens komt aan de orde. Zeer mooie archeologische

vondsten, onder meer uit de Belvédère, geven een beeld

van de paleolithische mens.

De tentoonstelling is tijdens de bijéénkomst van 19 mei

te bezichtigen, maar een apart bezoek is zeker de moeite

waard, vooral omdat dan ook de beide andere partners in dit

geheel erbij betrokken kunnen worden: Bezoekerscentrum

De Watermolen besteedt aandacht aan de invloed van de ijs-

tijden op de woonomgeving van de mensen. Burgers Dieren-

park neemt de toendra in het vizier, de ekologie en de

aanpassingen van de dieren aan de koude.

Alledrie de onderdelen samen geven een goed overzicht

van alles wat met de ijstijden te maken heeft. Voor groeps-

bezoeken zijn zelfs speciale dagtochten onder leiding van

een gids georganiseerd, die behalve genoemde drie onderde-

len ook een rondrit door het stuwwallenlandschap en desge-

wenst een lunch omvatten.

Inlichtingen: VW Arnhem en Zuid-Veluwe, postbus 552,

6800 AN Arnhem, 085-542921.

Het Gemeentemuseum is maandags gesloten.

Gerard Willemsen

Op 5 mei is het zover: De IJstijden in Arnhem. Drie

samenwerkende instanties besteden vanaf die dag tot

1 juli uitgebreid aandacht aan allerlei zaken die met

de beide laatste ijstijden (Saalien en Weichselien) te

maken hebben.

In het Gemeentemuseum te Arnhem, waar we op 19 mei een

bijeenkomst zullen hebben, komen drie aspekten aan de

orde, nl. geologie, paleontologie en archeologie.


