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Zaterdag 17 september 2022 

 

Samenvattingen lezingen 

 

Het steenkolentijdperk – Europa aan de evenaar 

Hans Kerp, Universiteit Münster 

Het Carboon dankt zijn naam aan het voorkomen van steenkool. In geen enkel ander 

tijdsinterval werden zulke gigantische massa’s organisch materiaal geaccumuleerd. In 

deze lezing wordt ingegaan op de bijzondere geologische omstandigheden die hebben 

geleid tot de vorming deze steenkoolafzettingen, zoals de toenmalige geografie en het 

klimaat. Planten zijn echter vaak slechts zeer fragmentarisch bewaard gebleven. De 

daarmee samenhangende problemen en de mogelijkheden om uit deze fragmenten, die 

vaak op verschillende wijzen gefossiliseerd zijn, complete planten te reconstrueren 

worden belicht. De voornaamste plantengroepen, hun groeivormen en ecologie worden 

kort voorgesteld. Er wordt ingegaan op de reconstructie van vegetaties en op de evolutie 

van het plantenrijk in samenhang met de geologische ontwikkeling gedurende het 

Carboon. Ook al is het gebruik van fossiele brandstoffen inmiddels sterk teruggedrongen, 

men mag niet vergeten dat onze moderne samenleving er zonder steenkool – de 

brandstof van de industriële revolutie – heel anders uit zou hebben gezien. 

 

De Piesberg – Een kroonjuweel uit het Duits Boven-Carboon 

Tim Wolterbeek 

Gelegen op zo’n 2 uur rijden vanaf Utrecht, is de Piesberg nabij Osnabrück een begrip 

onder fossielenverzamelaars. Dit omhooggestuwd stuk aardkorst vormt samen met de 

Hüggel en Schafberg nabij Ibbenbüren de meest noordelijke ontsluiting van het Boven-

Carboon in Duitsland. De steenkoolwinning in dit gebied voert terug tot in de 

Middeleeuwen. Hoewel de focus intussen naar zandsteenwinning is verschoven, huist de 

Piesberg ook vandaag de dag nog een van de grootste actieve steengroeves in Europa. 

De Piesberggroeve geniet internationale bekendheid vanwege haar ongekende rijkdom 

aan plant- en dierfossielen uit het Westfalien D, welke –dankzij invloeden van een 

magmatische intrusie op grotere diepte– bewaard zijn gebleven in de vorm van een 

kenmerkend laagje zilvergrijs illiet. Met prachtige fluviatiele systemen en de recente 

ontdekking van een meerafzetting heeft de groeve ook in sedimentologisch opzicht veel 

te bieden. Gezien dit alles is het niet verwonderlijk dat de Piesberg inmiddels tot Duits 

Nationaal Geotoop is verklaard. In deze presentatie zullen de verschillende facetten van 

dit kroonjuweel van een Carboonontsluiting tegen het licht worden gehouden. 
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Contextualiseren van de Jongmanscollectie - Wie wat bewaart, die heeft wat 

Isabel Van Waveren, Naturalis. 

In het nieuwe millennium werd door het Ministerie van Economische Zaken aan Naturalis 

de conservering van de kostbare Jongmanscollectie toevertrouwd. Na een nauwkeurige 

inventarisatie en ordening van de 80.000 planten fossielen die de historische Staring 

collectie van het Nationaal Natuurhistorisch Museum kwamen aanvullen, werd in 

samenwerking met Prof. Dr. Van Konijnenburg een prioriteitenlijst opgesteld van de 

meest belovende onderzoeken, geordend naar Bachelor, Master en PhD onderwerpen. In 

deze lezing worden deze studies in de bredere context van de evolutie van de 

biodiversiteit en klimaat geplaatst. 

Een bijzonder goed bewaarde collectie uit het vroege Perm (Asselien) van Sumatra (de 

Jambi collectie) kon in een paleoecologisch context geplaatst worden door de oude 

vindplaatsen weer op te zoeken. De sedimentologische/vulkanologische sectie die werd 

gevonden en beschreven liet, dankzij zeer nauwkeurige radiometrische datering, de 

vergelijking met het heden toe. Deze vergelijking hielp bij het oplossen van 

inconsistenties tussen klimaatinzichten uit het Pleistoceen, het Antropogeen en het 

Paleozoïcum. Zo kon uit deze Jongmanscollectie één enkel model voor het heden en het 

verleden gedistilleerd worden. Dit model dat bestaande inzichten rond Systeem Aarde 

verdiept en nuanceert, zal gepresenteerd worden. 

 

Het Carboon in Zuid-Limburg 

Bart (J.M.) Vernooij, amateur-paleontoloog 

De afzettingen uit het Carboon, in het bijzonder de gefossiliseerde landflora, die vaak als 

lagen steenkool aanwezig is, bevinden zich overal in Nederland diep onder het 

aardoppervlak. Alleen in Zuid-Limburg worden de afzettingen uit het Carboon, in het 

bijzonder de latere of bovensten helft hiervan (het zogenaamde Boven-Carboon), 

aangetroffen op winbare diepten en treden gesteenten daar zelfs op enkele plaatsen aan 

het daglicht. Hier kan het Carboon in detail bestudeerd worden. Het Nederlandse en dus 

het Zuid-Limburgse steenkolengebied maakt deel uit van een veel groter geheel dat in de 

gehele wereld zijn sporen heeft achtergelaten.  In deze bijdrage gaat het over de 

specifieke geologische omstandigheden waaronder in Zuid-Limburg deze afzettingen zijn 

ontstaan zijn veranderd en grotendeels weer zijn verdwenen. Aandacht wordt daarbij 

besteed aan de kenmerken, zoals aard en de ligging van de verschillende lagen, hun 

periodisering en de meest aangetroffen fossielen. Uiteraard mag de rol die de mijnbouw 

heeft gespeeld niet ontbreken. Ook krijgt het geofysisch onderzoek over het Carboon ter 

plaatse uit het verleden de nodige aandacht. De resultaten van dit onderzoek worden 

belicht. Vooral de zogenaamde “Heerlense Congressen” en de belangrijke rol die 

professor W.J. Jongmans (1878 – 1957) bij de wetenschappelijke bestudering van het 

Carboon als geheel speelde, krijgen de aandacht tijdens deze lezing. 

 


