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Voorwoord
Het jaar was met veel goede voornemens begonnen, echter het slechte weer op enkele excursiedagen maar
vooral andere bezigheden zorgde er voor dat weinig excursies doorgingen.
2007 was tevens een moeilijk jaar. In december werd Kees van Timmeren ernstig ziek. Wij betreuren zijn
overlijden op 3 januari 2008. Kees was jarenlang de ´motor´ van de schelpenwerkgroep. Met ingang van
februari 2008 zijn de taken van Kees overgenomen door Robert Reuselaars (contactpersoon) en David Baron
(excursiecoördinator).
Bovenstaande oorzaken hebben geresulteerd in een jaarverslag van beperkte omvang. Jans heeft een stukje
geschreven over zijn vondsten uit het mioceen van Duitsland, Frits over het emien van Almere en tot slot
Robert over zijn ééndaags bezoek aan Porto Santo (Madeira).
Schelpenwerkgroep Delfzijl.

Aan de volgende organisaties of werkgroepen is een exemplaar van het verslag gezonden:
Nederlandse Malacologische Vereniging te Amsterdam;
Zoölogisch Museum Universiteit van Amsterdam;
Naturalis te Leiden;
Natuurmuseum te Leeuwarden;
De Friese schelpenwerkgroep te Leeuwarden;
Conchological Society of Southern Africa, Southern Natal Group, Port Edward, Zuid Afrika;
Malacological Society, Kibbutz Netzer Sereni, Israel.
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In memoriam
Kornelis Gerrits (Kees) van Timmeren (1931-2008)
As ´t nait kin zo as ´t mout, din mout´t mor zo as´t kin

Op 3 januari 2008 overleed Kees van Timmeren na een kort ziekbed in zijn woonplaats Warffum.
Kees zijn belangstelling voor de malacologie werd gewekt omstreeks 1956 toen hij op een boerenboel dag
zijn eerste schelp kocht, gewoonweg omdat hij het een mooi ‘ding’ vond. Al snel kwamen er meer en meer
schelpen bij en het verzamelen was begonnen.
Nadat Kees jaren werkzaam was geweest als veeboer en machinebankwerker startte hij en zijn vrouw Gé een
winkel. Jaren later verkochten zij hun winkel en kochten ze een huis met een grote vrijstaande schuur in
Warffum. Deze schuur werd door Kees eigenhandig omgebouwd en ingericht als museum. Hoewel de
schelpenverzameling de hoofdmoot vormde, bleef het hier niet bij. Op zijn talrijke vakanties en excursies in
binnen en buitenland verzamelde Kees behalve land, zee en zoetwater schelpen ook krabben, zeesterren,
stenen, koralen, fossielen, schedels, eieren, insecten, vlinders en verder alles wat hij tegenkwam dat zijn
interesse wekte. Dit alles kreeg plaats in de vele vitrines en ladekasten in zijn museum. Daar ontving Kees
graag belangstellenden. Kleuterklas, vrouwenvereniging, amateur of professioneel malacoloog, allen kregen
een uitgebreide rondleiding langs zijn prachtige verzameling en door de met gaas omheinde slakkentuin waar
hij diverse levende slakken hield en bestudeerde.

Kees van Timmeren in zijn schelpenloods

Kees was lid van de Nederlandse Malacologische Vereniging, de Friese Schelpenwerkgroep en inspirerend
lid van de Schelpenwerkgroep Delfzijl. Voor de schelpenwerkgroep Delfzijl onderhield Kees de externe
contacten uit binnen en buitenland, verzorgde hij het archief en de verspreiding hij de jaarverslagen. Kees
mocht graag deelnemen aan de diverse excursies van de schelpenwerkgroep in binnen en buitenland.
Naast schelpenliefhebber was hij een betrokken en bijzonder actief persoon. Hij was lid van vele
verenigingen en zat vaak ook in het bestuur. Ook spande hij zich in voor diverse activiteiten voor
gemeenschap in Warffum. Als er iets georganiseerd moest worden deed men nooit tevergeefs een beroep op
hem. En als iemand een slaapplaats zocht, Kees maakte graag een bed vrij. Voor al zijn belangenloze inzet
werd hij in 2001 beloond met een koninklijke onderscheiding.
Met het overlijden van Kees verliezen wij als schelpenwerkgroep niet alleen een inspirerend en bijna altijd
aanwezig lid maar vooral een goede vriend. Wij zullen zijn humor, verhalen en kennis missen.
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Porto Santo.
Door Robert Reuselaars

Op de Madeira archipel komen zo´n 300 soorten landslakken voor, 75% daarvan is endeem. Dit was één van
de redenen waarom wij (HenkJan Kwant en bovengenoemde) Madeira gedurende twee weken in september
2007 bezochten.
Tijdens deze vakantie we gedurende één dag het kleine eiland Porto Santo, ongeveer 40 kilometer ten
noordoosten van Madeira (Portugal). Porto Santo is ongeveer 5 kilometer breed en 12 kilometer lang. In het
zuidelijke deel bestaat voornamelijk uit een zandstrand, het westen en noorden heeft een rotsachtige kust en
het oosten steile klippen. Hoewel er leuk marien materiaal is te verzamelen hebben wij ons voornamelijk
gericht op de unieke landslakkenfauna tijdens het korte bezoek aan dit eiland.

Uitkijk op Porto Santo vanuit het oosten.

De overtocht per veerdienst van Funchal naar Porto Santo duurt bijna 3 uur is niet goedkoop, 210 euro voor
2 personen met auto. Ook zonder auto is de overtocht stevig aan de prijs. Het was voor ons ook een beetje
een gok. Op Madeira hadden we al flink gezocht en hoewel we wel het een en ander vonden, het viel toch
wel wat tegen. Nadat we net op tijd konden inschepen vertrok de boot om 8.00 uur. Rond 11.00 uur reden we
van de boot en kon de zoektocht beginnen. We koersten aan op het heuvelgebied in het oosten eerst Pico
Castello bij het uitzichtpunt bezochten. Hier konden we al de eerste endemen in een potje stoppen. Na een
halfuurtje zoeken besloten we iets verderop te gaan. We parkeerden de auto bij Pico de Falco voor een
rondwandeling rond deze top.

Schelpenwerkgroep Delfzijl – jaarverslag 2007

pagina 5

Het bosachtige gebied aan de noordkant van Pico de Falco (vorige pagina).

Hier maakten we een rondwandeling van een paar uur, langs de noordkant naar het oosten en terug langs de
zuidkant. Het noordelijke gedeelte is overwegend begroeid met pijnbomen. Op de rotsachtige bodem kon we
al snel de eerste soorten verzamelen. Van de Boettgeria lowei, die niet zo algemeen is, vonden we slechts
twee exemplaren. We liepen afwisselend door bosachtig gebied en open terrein en bemonsterden diverse
locaties. Langs de zuidkant overheerst het open grasland met gestapelde muurtjes van kalkrots met her en der
verspreide rotsformaties en losse keien. De soorten zitten hier heel lokaal. Zo tref je een soort aan die je na
een paar honderd meter niet meer terugziet maar waarvoor een andere soort in de plaats kwam. We liepen zo
van de ene verassing in de andere. Soms troffen we vijf soorten aan onder één steen (zie foto hieronder).

Van boven naar beneden: Heterostoma paupercula, Caseolus compactus portosanctus, Discula bicarinata, Leptaxis nivosa en Discula bulweri onder
stenen aan de zuidkant van Pico de Falco.

Aan het eind van de rondwandeling besloten we om een tweede maal het noordelijke gedeelte te bezoeken in
de hoop nog enkele van Boettgeria lowei te vinden. Na wat langer systematisch het gebied afgezocht te
hebben konden we toch nog wel wat exemplaren in het potje stoppen.
Intussen was het al een uur of vijf in de middag geworden. We besloten nog even om op het midden en het
uiterste oosten te kijken. In het oosten konden we helaas geen strandvondsten of landslakken scoren. Bij Pico
Ana Ferreira vonden we nog een paar soorten landslakken. Om 19.00 uur reden we de boot weer op voor de
terugtocht naar Funchal. Al met al konden we terugkijken op een succesvolle dag waarin we toch wel wat
nieuwe soorten aan onze collectie konden toevoegen.
Van de ongeveer 55 bekende soorten van dit eiland vonden we er een stuk of 17. Dit komt omdat veel
soorten vrij geïsoleerd en verspreid over het hele eiland voorkomen. Het overgrote deel daarvan is uitsluitend
te voet te bereiken. Eén dag was veel te kort om dit fraaie eiland te kunnen afstruinen.
Soortenlijst:
Boettgeria lowei (Albers, 1852) endeem
Cochlicella (Cochlicella) acuta (O.F. Müller, 1774)
Ferrussacia sp.
Leptaxis nivosa Sowerby, 1824 endeem
Theba pisana (O.F. Müller, 1774)
Actinella nitidiuscula Sowerby, 1824
Caseolus (Helicomela) punctulatus punctulatus (G.B.Sowerby, 1824) endeem
Caseolus compactus portosanctus Lowe, 1854 endeem
Caseolus sp.
Discula bicarinata (Sowerby, 1824) endeem
Discula bulweri (Wood, 1828) endeem
Discula rotula Lowe, 1831 endeem
Heterostoma paupercula (Lowe, 1831)
Lemniscia michaudi (Deshayes, 1830) endeem
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Spirorbula obtecta (Lowe, 1831)
Caracollina (Caracollina) lenticula (Michaud, 1831)
Literatuur:
Giusti, F. e.a., 1995, The non-marine molluscs of the Maltese islands.
Groh, K., e.a., 1984, Revision der Gattung Boettgeria O. Boettger, 1863, Archiv für Molluskenkunde, 115 (1/3).
Mandahl-Barth, G., 1943, Systematische Untersuchungen über die Heliciden-Fauna von Madeira, Archiv für
Molluskenkunde, 469.
Groh, K., & Hemmen, J., 1985, Zur Kenntnis der Vitriniden des Madeira-Archipels, Archiv für Molluskenkunde, 116
(4/6).
Cameron, R.A.D. et. al., 1996, Land snils on Porto Santo: adaptive and non-adaptive radiation, Phil. Trans. R. Soc.
London, 351.
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Verslag van de gezamenlijke NMV- / SWD-excursie naar de Eemien opspuiting
bij Almere op 28 april 2007
Door Frits Zandvoort

Op 28 april 2007 hebben we samen met de NMV een excursie gehad naar de opspuiting aan de Kievitsweg
bij Almere. Van onze schelpenwerkgroep waren aanwezig David Baron, Henk Jan Kwant, Anthonie van
Peursen en ondergetekende. Verder waren er nog een aantal NMV leden te gast.
De opspuiting aan de Kievitsweg is al enkele jaren oud en uitgebreid onderzocht door de Amsterdamse
Schelpenwerkgroep. Hiervan was Cor Karnekamp aanwezig, die zijn boek over de Eemien opspuitingen
kwam verkopen (zie referentie). Overigens echt een aanrader, het is een compilatie van al eerder verschenen
werken over het Eemien met nieuwe afbeeldingen van vele soorten. Ik heb het goed kunnen gebruiken voor
het uitzoeken van het gruis en het schrijven van dit verslag. Overigens heb ik zelf enkele weken later nog een
keer een hele dag gezocht, die vondsten zijn aan de lijst toegevoegd.
De locatie is zichtbaar als een verhoging van ca. 1,5 meter over een oppervlakte van meerdere hectaren. De
beste vindplaatsen zitten aan de rand van de vlakte, langs de helling naar het lagere deel. Ook op het lagere
deel direct achter de sloot naast de Kievitsweg zijn veel soorten te vinden. Voor het grote spul kun je het
beste langs de hellingen lopen, terwijl het kleine spul zich verzamelt in wielsporen en dergelijke. Thuis grote
hoeveelheden gruis uitzoeken levert ook altijd meer op dan ter plaatse zoeken. Het gruis kan het beste van
het zand afgeborsteld worden. Zeven gaat moeilijker omdat er veel grof zand is en men met bijna net zoveel
zand blijft zitten als wanneer men niet zeeft. De kleine schelpen liggen door de wind meestal bovenin het
zand en verzamelen zich in de luwte van kuilen en sporen. Op deze manier hebben we ca. 50
schelpensoorten kunnen verzamelen (zie soortenlijst). Daarnaast vond ik nog een kaak van een woelmuis en
eerder had ik al een haaientand gevonden op deze plek. Andere niet mollusken zijn zeeboontjes,
zeeëgelstekels, stukken krabbenpoot, zeepokken, kalkkokerwormen (erg veel op deze vindplaats) en
mosdiertjes.
Opvallend zijn de vele tolhorens Gibbula cineraria met hun mooie purperen kleurbanden. Op andere Eemienopspuitingen komt deze soort veel minder voor, of hij ontbreekt gewoon. Het is opvallend hoe de
soortensamenstelling per opspuiting kan verschillen. In door ons verzameld materiaal ontbreken bijvoorbeeld
Gastrana fragilis en Angulus distortus? die op andere plaatsen weer veelvuldig voor kunnen komen. Vrij
algemeen zijn de schelpstukken van de keverslak Acanthochitona fascicularis (zie afbeelding), ik heb 16 hele
exemplaren gevonden, genoeg voor 2 complete keverslakken (maar ze pasten helaas niet bij elkaar).

fig.1 schelpstukken van Acanthochitona fascicularis
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fig. 2 Retusa umbilicata

fig. 3 Marshallora adversa

Soortenlijst:
Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767)
Gibbula magus (Linnaeus, 1758)
Gibbula cineraria (L, 1758)
Circulus striatus (Philippi, 1836)
Littorina littorea (L, 1758)
Peringia ulvae (Pennant, 1777)
Rissoa inconspicua / sarsi ?
Tornus subcarinatus (Montagu, 1803)
Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)
Cerithiopsis nana? (Montagu, 1803)
Marshallora adversa (Montagu, 1803)
Euspira pulchella (Risso, 1826)
Epitonium clathrus (L, 1758)
Aporrhais pespelicani quadrifidus (Da Costa, 1778)
Ocenebra erinaceus (L, 1758)
Buccinum undatum (L, 1758)
Nassarius reticularis (L, 1758)
Nassarius pygmaeus (Lamarck, 1822)
Haedropleura septangularis (Montagu, 1803)
Chrysallida spiralis (Montagu, 1803)
Chrysallida obtusa
Odostomia eulimoides
Odostomia cf. plicata
Turbonilla lactea (L. 1767)
Retusa umbilicata (Montagu, 1803)
Nucula sp.
Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791)
Mytilus edulis L, 1758
Ostrea edulis (L, 1758)
Chlamys varia (L, 1758)
Aequipecten opercularis (L, 1758)
Mysella bidentata (Montagu, 1803)
Hemilepton nitidum (Turton, 1822)
Cerastoderma edule (L, 1758)
Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791)
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Acanthocardia tuberculata (L, 1758)
Spisula sp.
Spisula hartingi, Spaink 1958
Ensis sp.
Macoma balthica (L, 1758)
Donax variegatus Gmelin, 1791
Paphia aurea senescens (Gmelin, 1791)
Timoclea ovata (Pennant, 1777)
Divaricella divaricata
Dosinia cf. exoleta (fr.)
Gari depressa
Mya sp.
Lutraria sp.
Corbula gibba gibba (Olivi, 1792)
Hiatella arctica arctica (L, 1758)
Pholas dactylus
Literatuur:
C. Karnekamp, H. Stoutjesdijk, “De geschiedenis van het onderzoek naar de Eemien molluskenfauna op spuitterreinen
van Amsterdam en omstreken”, uitgave van de Malacologische Contactgroep Amsterdam en Omstreken, 2005.
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Gross Pampau en Mallis
Door Jans Dusseljee
De hieronder vermelde soorten zijn gevonden tijdens een excursie van de SWG op 18 april 1998.
De kleigroeve van Gross Pampau even ten oosten van Hamburg is een groeve met redelijke vette klei,
desondanks toch de moeite waard gezien de soortenlijst, de determinatie is bij meerdere soorten lastig
vanwege de weinige beschikbare literatuur en vergelijkingsmateriaal.
De soorten zijn gevonden in een tijdsbestek van twee a drie uur.
Zie ook Jaarverslag 1999.
Aan getroffen soorten Gross Pampau:
Acamptochetus submitraeformis (Orbigny 1852)
Acamptogenotia morreni (de Koninck, 1837)
Aporrhais alata (Von Eichwald, 1830)
Amyclina facki (Von Koenen, 1872)
Ancilla obsoleta (Brocchi, 1814)
Ancistrosyrinx corneti (Koenen, 1872)
Astarte goldfussi Hinsch, 1952
Astarte radiata Nyst & Westendorp, 1839
Cancellaria gelriana A.W.Janssen, 1972
Colus cordatus (A. Bell, 1871)
Conus antediluvianus Bruguiere, 1792
Corbula gibba gibba (Olivi, 1792)
Crassispira borealis (Kautsky, 1925)
Dentalium badense Partsch in Hoernes 1856
Exilifusus attenuatus (Philippi, 1846) ?
Fusiturris aquensis (Grateloup, 1832)
Gemmula boreoturricula (Kautsky 1925)
Gemmula zimmermanni (Philippi, 1846)
Gemmula denticula borealis (Kautsky 1925)
Glossus lunulatus (Nyst, 1835)
Hadriania coelata (Dujardin, 1837)
Limopsis anomala auct.
Laevicardium dingdense (Lehmann, 1885)
Limopsis lamellata (Lehmann, 1885)
Lyrotyphis sejunctus (Semper, 1861)
Natica miopusilla Kautsky 1925
Semicassis bicornata bicornata (Beyrich, 1854)
Streptochetus contiguus (Beyrich 1856)
Turritella subangulata (Brocchi, 1814)

3 ex
7 ex
4 ex
1 ex
2 ex
2 ex
11 ex
14 ex
1 ex
2 ex
1 ex
3 ex
2 ex
25 ex
1 ex
2 ex
1 ex
7 ex
2 ex
1 fagment
6 ex
13 ex
1 doublet
3 ex
2 ex
3 ex
1 fragment
4 ex
5 ex

Kleigroeve Malliss.
Aangetroffen soorten:
Dentalium dollfusi Von Koenen, 1882
Gemmula coronata (Von Munster, 1844)
Natica catena Da Costa (1778)
Nucula nucleus (L., 1758)
Nuculana deshayesiana (Duch, 1843)
Thyasira spec
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Literatuur:
Scripta geologica 10 (Twistringer Schichten) van A.W.Janssen
Mollusken uit het mioceen van Winterswijk – Miste a.w. Janssen
Faunen aus dem Miocan Nordwestdeutschlands H.-J. Anderson und J.-P. Chevalier
De pliocene Gastropodenfauna van Kallo van R.Marquet
Palaeontos 2 van R.Marquet
Erratica delen 1 (1996) & 2 (1997) H. Moths & A. Montag & A. Grant

Jans Dusseljee
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WERKAVONDEN 2007

30 januari

HenkJan Kwant

25 februari

Jos Nienhuis

26 maart

Cristien Siertsema

30 april

Marten van Straten

28 mei

Jan Kuiper

25 juni

Robert Reuselaars

30 juli

David Baron

27 augustus

Cor Grabijn

24 september

Hiltje Zwarberg

29 oktober

Frits Zandvoort

26 november

Jans Dusseljee

30 december

David Baron
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LEDENLIJST

R.E. Reuselaars
Ganzerikhof 1
9413 AC Beilen
Tel. 0593-540203/06-38768317
f2hreuselaa@hetnet.nl
(tevens correspondentieadres)

H.J. Kwant
Vossenlaan 32
9751 GG Haren
Tel. 050-5343993
hj.kwant@hccnet.nl

J.H. Dusseljee
Rondeboslaan 2-a
9936 BK Farmsum
Tel. 0596-617076
info@dusseljee.nl

H.D. Zwarberg
Schepperbuurt 14
9948 PP Termunterzijl
Tel. 0596-602184
hzwarberg@wxs.net

F. Zandvoort
Smitslaan 6
9628 AH Siddeburen
Tel. 0598-432411
frits.zandvoort@orange.nl

M.L. van Straten
Buitenlust 43
9971 BR Ulrum
Tel. 0595-402013
m.van-straten@tele2.nl

A. G. van der Sman
Sportlaan 570
2566 MH Den Haag
Tel. 070-3640171
sneeuwuil1515@gmail.com

T. Geertsema
Wezellaan 108
9675 LJ Winschoten
Tel. 0597-420320
galeocerdo@wanadoo.nl/geertsema@gmx.net

J.A.J.H. Nienhuis
Middendijk 8
9988 TC Usquert
Tel. 0595-425303

D. Baron
Agaatdreef 46
7828 AE Emmen
Tel. 0591-628724/06-44974013
davidbaron1@msn.com

C.J.G. Grabijn
De Boeier 8
7908 EN Hoogeveen
Tel. 0528-267846
grabijn@home.nl

J.M.C.L. Aarssen
Sportlaan 570
2566 MH Den Haag
Tel.: 070-3640171
sneeuwuil1515@gmail.com

M. Zandvoort
Smitslaan 6
9628 AH Siddeburen
Tel.: 0598-432411

J.Kuiper
Langerijp 4
9901 TL Appingedam
Tel.: 0596-633416
j.kuiper@kpnplanet.nl

J.A.J. Woudstra
Fivelstraat 7
9919 BC Loppersum
Tel. 0596-572451

A.D.P. van Peursen
Tarweakker 65
2723 TB Zoetermeer
Tel.: 079-3426140
peursenv@tiscali.nl/peurs040@planet.nl
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C. Siertsema
Magnoliahof 20
9753 EJ Haren
Tel. 050-5340281
c.j.siertsema@hetnet.nl

M. Janssen
Berliner Strasse 14
48529 Nordhorn (D)
Tel.: 0049 5921-7120417
marpet-delphine@t-online.de

P. Wiefferink
Berliner Strasse 14
48529 Nordhorn (D)
Tel.: 0049 5921-7120417
marpet-delphine@t-online.de
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