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Inleiding 
De werkgroep is per 1 februari 2022, voor het eerst na de corona, bijeengekomen in Natuurmuseum 
Brabant om te bespreken of er een doorstart gemaakt kon worden van de vroegere NGV-werkgroep 
Fossielen. Van de oude werkgroep Fossielen zijn 2 leden overgebleven, 2 oud-leden hadden wel 
interesse om weer mee te gaan doen en 1 nieuw lid leek het interessant om deel te gaan nemen. In 
totaal dus 5 leden. 
In november is 1 lid gestopt en hebben 2 nieuwe leden aangegeven enkele bijeenkomsten bij te willen 

wonen om uit te proberen of ze zich willen aansluiten bij onze werkgroep. 

We hebben besproken om eenmaal per maand bijeen te komen om elkaar te informeren, te inspireren, 

te determineren, te prepareren, of samen onderwerpen uit te zoeken. Omdat we breder willen kijken 

dan alleen fossielen, dus allerlei geologische onderwerpen onder handen willen nemen, hebben we 

besloten om de naam te veranderen naar werkgroep Geologie. 

We zijn afgelopen jaar 9 x bijeengekomen. 

Onderwerpen 2022 
Onderwerpen die afgelopen jaar aan bod zijn gekomen: 

• Windkanters (Tafelbergheide, Blaricum; Reusel; Balloërveld Drenthe) 

• Ammonieten (algemeen en met name uit Escalles, VacheNoires Frankrijk) 

• Fossielen zoeken op het eiland Fur in Denemarken 

• Vondsten Zandmotor o.a. Maxilla (stukje bovenkaak van een mens) 

• Rhombenporfieren uit Denemarken (Scandinavische zwerfstenen) 

• Barnsteen uit het Ostsee gebied (Noord-Duitsland) 

• Doggerland 

• Naturalis, de online collectie (hoe hier doorheen te surfen) 

• In de meivakantie zijn enkele leden naar Escalles gegaan om fossielen te zoeken, in juli is er een 

excursie geweest naar Blaricum om windkanters te zoeken. 

Plannen 2023 
Het komende jaar willen we starten met het thema vulkanisme. Algemeen en met name vulkanisme in 

de Eifel. Op de bijeenkomsten in februari en maart zullen we bezig zijn met voorbereidende 

onderwerpen. Lectuur en vondsten worden door de leden meegebracht om elkaar te informeren en 

gezamenlijk een excursie voor te bereiden. Eind april/ begin mei zal er een buitenactiviteit zijn in de Eifel 

(omgeving Gerolstein). 

Thema’s voor later zijn nu nog niet bekend. 
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