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De WPZ is een zeer toegankelijke vereniging, voor jong tot
oud. Iedereen is welkom. De contributie bedraagt EU 30,- per
kalenderjaar. Daarvoor heeft men toegang tot alle evenementen
die de vereniging organiseert. Men ontvangt twee keer per jaar
het interessante tijdschrift Cranium en de digitale nieuwsbrief
die minimaal vier keer per jaar verschijnt.
Voor meer informatie zie onze website!

Mammoetsteppe met steppenwisent en sabeltandkat, gebaseerd op fossiele resten opgevist van de Noordzeebodem.

AL BIJNA
VEERTIG
JAAR ACTIEF
Wat doen wij zoal?

www.pleistocenemammals.com

Op 17 april 1982 werd de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, afgekort WPZ,
opgericht door een aantal amateur- en beroepspaleontologen die vooral
geïnteresseerd zijn in de paleontologie van het Pleistoceen, het IJstijdvak, van
Nederland. Enkele jaren later kreeg de werkgroep de status van vereniging.
De vereniging heeft zich ten doel gesteld om amateurs en professionals met
elkaar in contact te brengen om zo het paleontologisch onderzoek te verbreden
en te stimuleren.
Anno 2020 is de WPZ een bloeiende en zeer actieve vereniging voor jong
en oud. Zij organiseert door het hele land vier keer per jaar bijeenkomsten
met een interessant programma, waar onder andere de gelegenheid is om
door de aanwezige deskundigen vondsten die men gedaan heeft op naam te
laten brengen. Daarnaast verschijnt tweemaal per jaar het tijdschrift Cranium,
waarin artikelen gepubliceerd worden over pleistocene zoogdieren, nieuws
op het gebied van deze tak van wetenschap en berichten over vondsten van
leden. Deze bijdragen worden geschreven door professionals en amateurs. De
samenwerking van deze twee groepen is uniek en kent zijn weerga niet.
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Zoogdierpaleontologie in
Nederland is uniek in de wereld!

RENÉ BLEUANUS
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De Noordzee: een eldorado
voor mammoetjagers!
De nieuwe stranden waar recent is gesuppleerd zijn een waar eldorado voor
fossielenverzamelaars. Maasvlakte 2 en de Delflandse kust, onder andere
de stranden van Hoek van Holland en De Zandmotor bij Ter Heijde, hebben
al een enorme schat aan fossielen prijsgegeven: wolharige mammoeten en
neushoorns, wilde paarden, bruine beren, reuzenherten, rendieren, leeuwen en
hyena’s. Er was een tijd dat al die ‘exotische dieren’ gewoon bij ons rondliepen!
Al was dat tussen 50.000 en 20.000 jaar geleden.

De zoogdierpaleontologie in
Nederland is uniek. Nederland
is grotendeels in het Pleistoceen
gevormd. Dat betekent dat de
bodem vol zit met sporen uit die tijd:
van plantenresten en insecten tot en
met nijlpaarden en mammoeten! Een
ware schatkamer, dus.

Samengesteld mammoetsskelet in Historyland.
Botten zijn opgevist van de Noordzeebodem.

Wat vertellen die
strandvondsten?

REMMERT SCHOUTEN

In het gebied tussen de Britse Eilanden en het continentale deel van Europa,
nu bekend als de zuidelijke bocht van de Noordzee, lag in die tijd droog land.
Het was een koude, droge grasvlakte, een echte mammoetsteppe. Maar er is
nog veel meer te vinden dan de overblijfselen van grote zoogdieren. Wie er oog
voor heeft vindt ook fossiele resten van schildpadden, vissen, zaden, stenen
werktuigen of barnsteen.
Model van een wolharige neushoorn.

Vindplaatsen langs de Noordzeestranden

Kortom, al wandelend en met een getraind oog kun je heel wat oprapen van
onze stranden. Al die overblijfselen van prehistorisch leven zijn door de manier
van baggeren en het opspuiten van het nieuwe strand vaak wel gereduceerd tot
kleine fragmenten. Maar dat maakt ze voor de hobbyist en voor de wetenschap
niet minder interessant. Ze vertellen een verhaal dat boekdelen spreekt.

Je bent je er waarschijnlijk niet van bewust, maar het Noordzeestrand waarop je loopt
bij een wandeling langs de branding is zo’n schatkamer. Tussen alle dagjesmensen
die langs de branding kuieren, loopt dan ook zo nu en dan een eenzame Indiana
Jones. Hij is op zoek naar strandvondsten met een waardevol geologisch of soms
archeologisch verleden. Afhankelijk van het stuk van de Nederlandse kust dat hij
kiest, is hij op zoek naar miljoenen jaren oude haaientanden, fossiele schelpen,
skeletdelen van mammoeten, of harpoenen van onze voorouders.
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Kaak van een pleistocene wolf.

De bijzondere strandvondsten zijn voor een belangrijk deel te danken aan het
zand waarmee onze kust wordt versterkt. De Nederlandse kustlijn kent een
aantal zwakke schakels. Om die kustlijn te versterken vinden er steeds weer
opnieuw zandsuppleties plaats. Sleephopperzuigers halen uit de zee voor de
kust miljoenen kubieke meters zand omhoog. Deze schepen varen met een volle
beun richting de te versterken kust om daar met een enorme straal het zand te
deponeren. In dat zand, dat in de laatste IJstijd is afgezet door de oer-Rijn en de
oer-Maas, bevindt zich paleontologisch en archeologisch erfgoed.
Fossielenjagers op het strand van Hoek van Holland.

Bijvangst van de boomkorvisserij.

Een enthousiaste groep verzamelaars
is georganiseerd in de Werkgroep
Pleistocene Zoogdieren. Velen
zijn druk doende om alle strandvondsten van de afgelopen jaren
te onderzoeken. De resultaten,
onder andere vergaard op onze
bijeenkomsten, worden met elkaar
gedeeld. Niet alleen in het tijdschrift
Cranium, maar ook via de zeer
actieve social media. Ze willen het
Indiana Jones-gevoel beschrijven
bij het vinden van een tand of kies
van een leeuw of hyena uit het
ijstijdvak. Ze willen vertellen hoe
een ogenschijnlijk onbetekenend
stukje bot of tand van een nijlpaard
herkend kan worden. Door het
beeld dat uit hun vondsten opdoemt
willen ze ook het leven op de
Noordzeebodem beschrijven: van
fossiele haaientanden uit de tijd dat
hier een relatief warme zee lag tot
tapirs van drie miljoen jaar terug. Van
de klimaatverandering die de tapirs
verjoeg en de mammoeten deed
verschijnen, tot de nijlpaarden die in
de oer-Rijn en oer-Maas badderden.

