Scaphella lamberti,
een fraai Zeeuws
fossiel.
De naam van het
tijdschrift van de
werkgroep is ontleend
aan de vroeger voor
deze unieke schelp
gebruikte naam:
Voluta lamberti
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GEOLOGIE ZEELAND IN HET KORT
DE WERKGROEP GEOLOGIE
In 1966 richtte een aantal fossielenliefhebbers van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen een werkgroep op, die nu de Werkgroep
Geologie heet. De Werkgroep Geologie beijvert zich o.a. voor het
bestuderen en onder de aandacht brengen van de geologie in brede zin,
met speciale aandacht voor de geologie van Zeeland.
Het contact met en tussen de leden onderling wordt o.a. versterkt door het
2-jaarlijks uitgeven van een blad genaamd “Voluta”.
De “Voluta” bevat het activiteitenprogramma van de Werkgroep, diverse
artikelen en actualiteiten met betrekking tot vooral de Zeeuwse Geologie.
Auteurs in de “Voluta” zijn vaak leden en donateurs die op deze manier
hun verhaal kwijt kunnen over bijvoorbeeld bezochte vindplaatsen,
vondsten en excursies waaraan zij hebben deelgenomen.
Leden en/of donateurs hebben verder de beschikking over een uitgebreide
bibliotheek (meer dan 500 titels!) met daarin veel wetenschappelijke
titels, losse publicaties, jaargangen van geologische tijdschriften e.a. op
het gebied van geologie en paleontologie en welke op onze website te
reserveren zijn.
Jaarlijks wordt ook een aantal lezingen en avonden georganiseerd
handelend over de meest uiteenlopende geologische of paleontologische
onderwerpen. Onder diegenen die lezingen verzorgen bevindt zich soms
een vooraanstaande wetenschapper op het gebied van de geologie. In veel
gevallen wordt de lezing echter verzorgd door één van de leden van de
werkgroep zelf. Onze eigen mensen hebben inmiddels ook veel ervaring op
dit gebied opgebouwd en dus zijn de lezingen die zij houden niet minder
interessant en zeker de moeite waard om bij te wonen.
Ook worden er excursies georganiseerd naar interessante bestemmingen,
als bijvoorbeeld musea, groeven en stranden.
Verder wordt er door het Zeeuwsch Genootschap éénmaal per jaar een
zogenaamde “bottenvistocht” op de Westerschelde georganiseerd. Een
beperkt aantal leden/donateurs van de werkgroep mag hier tegen geringe
vergoeding aan deelnemen en getuige zijn van het opvissen van fossiele
botten, schelpen, haaientanden en andere interessante objecten. Deze
vangsten komen allemaal ten goede aan de verzameling van het Zeeuwsch
Genootschap.
Dan heeft de Werkgroep ook haar eigen website:
http://www.werkgroepgeologie.nl
Hier zult u diverse informatie kunnen vinden m.b.t. activiteiten, vondsten
etc.

Zeeland is geologisch vooral interessant door het voorkomen van fossielen
uit het Tertiair (vanaf ca. 65 miljoen jaar geleden tot aan de moderne
tijd). Zeer talrijk zijn de verschillende soorten fossiele schelpen die op de
Zeeuwse stranden (vooral Domburg, Cadzand, Ritthem en de Kaloot) zijn te
vinden. Bekend zijn ook zoogdierbotten en -tanden zoals de door vissers
aangevoerde mammoetkiezen. Het strand van Cadzand geniet vooral
bekendheid vanwege de daar aan te treffen haaientanden.
Het Genootschap beheert waardevolle collecties fossiele schelpen,
zoogdierbotten en mineralen.
Voor inlichtingen over kosten van lidmaatschap en/of donateurschap of het
vrijblijvend deelnemen aan één van onze activiteiten, dient men zich te
wenden tot de secretaris van de werkgroep:
Lex Kattenwinkel, Ramusstraat 14, 4461 CK Goes, Tel: 0113-216104

HET KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP.
De Werkgroep Geologie is onderdeel van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen. Dit genootschap werd opgericht in 1769
en stelt zich ten doel wetenschap te beoefenen en kennis te verbreiden, in
het bijzonder met betrekking tot de provincie Zeeland.
Het Genootschap beheert waardevolle collecties op het gebied van
Geologie, Paleontologie, Archeologie, Kunst, Cultuur e.a.
Binnen het Genootschap zijn dan ook diverse werkgroepen actief op
bovengenoemde aandachtsgebieden.
Voor inlichtingen met betrekking tot het genootschap, dient men zich te
wenden tot het secretariaat van het Genootschap:
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, Tel. 0118-654347 / Fax 0118-654439
Zie ook de website van het genootschap: www.zeeuwsgenootschap.nl
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