
Het bestuur van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie nodigt u uit voor de 

 

   Winterbijeenkomst 

 

Datum: zaterdag 28 januari 2023 

Plaats:  Het Oertijdmuseum,  
   Bosscheweg 80,  

        5283 WB Boxtel  
 

 
Programma 
 

10:30 – 11:00  Ontvangst met koffie 
 
11:00 – 12:00 Lezing door Frank Wesselingh:  
 Het Eemien blijkt zo simpel nog niet (en herbergt vele verrassingen) 
 Veel van ons kennen Eemien schelpen fauna's van de spuitterreinen in westelijk Nederland en 

van de stranden. De kenmerkende fauna met onder meer Bittium soorten en de grijze tapijtschelp 
is een goed voorbeeld van de iets warmere omstandigheden in de laatste tussenijstijd zo'n 
115.000 jaar geleden. Met het werken aan verschillende boringen uit West Nederland en van de 
Noordzee, en nieuw materiaal van de stranden blijkt dat het Laat-Pleistoceen veel meer omvat 
dan de warme Eemien fauna's. Alle studies bij elkaar zijn de puzzelstukjes om de fauna's van het 
Laat-Pleistoceen te kunnen karakteriseren en te dateren. In die tijd is er een opeenvolging van 
warme typische Eemien fauna's, gematigde fauna's maar ook hele koude arctische fauna's ge-
weest die een steeds beter beeld geven van de evolutie van het zuidelijke Noordzeegebied in het 
Laat-Pleistoceen. Tenslotte laat ik nog een oudere, Midden Pleistoceen fauna zien uit een boring 
in Friesland, die in alles op de Eemien fauna's lijkt maar veel ouder blijkt te zijn. 

 
12:00 – 12:30 Bijdragen van leden 
 
12:30 – 13:30 Pauze en gelegenheid voor determinaties. 
 
13:30 – 14:15 Lezing door Jonathan Wallaard: Het mioceen van Cyprus  
 
14:15 – 14:45 Pauze gelegenheid voor determinaties. 
 
14:45 – 15:15  Lezing door Bert van der Valk: Het Banjaardstrand 
 
15:15 – 15:45 Lezing door Marijn/Tim: Vondsten uit Kruibeke 
 
15:45 – 16:15 Korte bijdragen van leden 
 
16:15 Afsluiting 
 

Praktische informatie 
Het museum is geopend tussen 10:00 en 17:00 uur. Het museum beschikt over een kleine horecagelegenheid met 
koffie, thee, fris en kleine gerechten (tosti, soep, belegde broodjes, worstenbroodje). 
 
Het museum ligt aan de noordzijde van Boxtel, nabij de snelweg A2. Vanuit zowel ’s-Hertogenbosch als Eindhoven 
neem je op de A2 afslag 25, richting Boxtel. Je komt op de Bosscheweg. Na circa 600 m ligt het Oertijdmuseum aan 
de linkerzijde. Het museum beschikt over een eigen, gratis, parkeerterrein. 
 
Ook met het OV is het Oertijdmuseum bereikbaar: lopend vanaf station Boxtel (ongeveer 40 minuten), of met de 
buurtbus (0411) 674272. Zie de website http://www.oertijdmuseum.nl/ voor meer informatie. 

http://www.oertijdmuseum.nl/

