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Bodemarchief van het Pleistocene Berlare 
 
Toen in 1974 de graafwerken begonnen van wat vandaag één der belangrijkste kunstmatige meren van België 
mag genoemd worden, dacht niemand eraan een dergelijke hoeveelheid en verscheidenheid aan fossielen te 
vinden. Naast talrijke molluskenbanken (1) zijn de talloze haaientanden van verschillende genera zoals 
Odontaspis, Crocarcharodon, Notidanus en Carcharodon, de getuigenissen van de Tertiaire zee welke eens 
geheel Vlaanderen overspoelde, zo’n 40 miljoen jaar geleden. 
 
Nochtans is het vooral het Pleistoceen welke ons de fraaiste restanten heeft nagelaten. Het merendeel der 
vondsten dateert uit het Würm-glaciaal en laat een reconstructie toe van fauna en flora, toen de Ijstijden het 
klimaat van West-Europa beheersten. Vooreerst wil ik vermelden dat de vondsten niet kunnen gecorreleerd 
worden tot één korte periode daar de „sites” verspreid zijn over een groot aantal discontinue lagen. Het is 
immers zo dat tijdens het Würm-glaciaal, het landschap gedomineerd werd door een taiga vegetatie bestaande 
uit verspreide loof- en naaldwouden met hiertussen een moerassig graslandschap en talrijke stroompjes. In de 
winter was alles bedekt met een dicht sneeuwpakket, terwijl tijdens de korte zomer de gletsjers, welke tot aan 
de noordelijke randen van de Vlaamse Vallei reikten, gedeeltelijk afsmolten. Dit gaf aanleiding tot talrijke 
stroompjes welke zich in onderliggende tertiaire lagen groeven en geregeld van bedding veranderden. Jaarlijks 
voerden de kriskras door elkaar lopende riviertjes geërodeerd materiaal mee om het elders weer af te zetten. 
Het is dan ook niet denkbeeldig dat dierlijke resten gedurende deze periode zouden zijn blootgespoeld om 
elders weer te worden afgezet. Dit principe wordt remagnatie genoemd. Drie belangrijke argumenten welke er 
op duiden dat het merendeel der vondsten geremagneerd zijn:  
1. Het patroon der lagen is discontinu en bestaat voornamelijk uit fluviatiele sedimentaties (2). 
2. Vele pleïstocene fossielen zijn aangetroffen in tertiaire zanden. 
3. Op enkele uitzonderingen na, werden geen geraamten of gecorreleerde stukken gevonden, enkel losse 
restanten. Alle vondsten werden evenwel op nagenoeg gelijke diepte gedaan, namelijk 15 m ± 2 m. 
 
Op basis van de aanwezigheid van bepaalde faunale elementen, werd de ouderdom van de meerderheid der 
fossielen op 60.000-100.000 jaar geschat. Volgende dieren waren typisch voor deze periode van de jongste 
Ijstijd: Elephas primigenius (mammoet), Coëlodonta antiquitatis (wolharige neushoorn), Bison priscus 
(steppewisent), Bos primigenius (oerrund), Equus przewalskii (paard), Megaceros giganteus (reuzenhert) en 
Rangifer tarandus (rendier). Deze dieren waren bestand tegen het koude klimaat en ontkwamen aan de 
extreem koude winters door zuidwaarts te migreren.  
 
Uiteraard kwamen er naast deze herbivoren ook andere dieren voor. Zij zijn echter niet zo nuttig voor 
datering, daar ze gedurende het gehele Jong-Pleïstoceen en het Holoceen aanwezig waren in de Scheldevallei.  
 
Voorbeelden van dergelijke gevonden soorten zijn: Canis lupus (wolf), Sus crova (wild wijn), Castor fiber 
(bever) en Cervus elaphus (edelhert). Er werden echter ook oudere fossielen gevonden welke afkomstig 
moeten zijn van een interglaciale periode. We hebben namelijk boven- en ondermolaren 
gevonden van Elephas antiquus (oerolifant). Dit dier was niet aangepast aan het barse Ijstijd klimaat en was in 
West-Europa slechts algemeen vertegenwoordigd gedurende het Mindel-Riss interglaciaal. Daar we geen 
fossielen hebben gevonden van dieren welke ook tijdens deze periode leefden, is het niet onwaarschijnlijk dat 
er ook tijdens het Riss-Würm interglaciaal kuddes oerolifanten tot hier migreerden. Om dit echter te kunnen 
nagaan is een isotoop ouderdomsbepaling (3) van de fossielen 
noodzakelijk. Andere vondsten van dieren welke hier geleefd zouden hebben tijdens het jongste interglaciaal 
en het begin van de Würm Ijstijd zijn: Ursus spelaeus (holenbeer) en Dicrostonyx spec. (lemming). 
 
Niet alleen van dieren werden restanten gevonden, ook Homo sapiëns (mens) liet zijn sporen na. Ditmaal 
echter niet onder de vorm van beenderen en tanden maar wel als silex-artefacten. Er werden in totaal een 
twintigtal werktuigen gevonden. Het merendeel hiervan zijn krabbers en afslagfragmenten van een silex-
nucleus (4) en behoren waarschijnlijk tot de Mousteriaanse cultuur welke zo’n 50.000 tot 70.000 jaar geleden 
de Vlaamse Vallei bevolkte. De vondsten zijn echter te gering en onvolledig om dit met zekerheid te stellen. 
Twee werktuigen bezitten echter een hogere graad van perfectie en zijn beslist jonger dan de andere. Ze 
behoren noch tot het Mousteriaanse, noch tot de veel recentere Oldesloecultuur, welke langs de Schelde een 
aantal nederzettingen had, zo’n 5000 jaar v.Chr.  
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Op plantkundig vlak zijn nog maar zeer weinig gegevens geanalyseerd. Wel moet de eik in de beboste 
gebieden een belangrijke vertegenwoordiger geweest zijn daar we zijn restanten in vele lagen terugvinden. 
Een totaal beeld van de flora tijdens het Würmglaciaal, kunnen we echter alleen krijgen door een uitgebreid 
pollenonderzoek van fossielzaad en stuifmeel. 
 
Dit is enkel een korte samenvatting van primaire resultaten welke eventueel kunnen dienen als 
werkhypothese voor verdere studie. Nu de schat, zo goed en zo kwaad als mogelijk, geborgen is, is de tijd rijp 
voor een diepgaand onderzoek van de bewoners, mens en dier, van het Berlare van (ver) vóór 
de fusie en van hun omgeving zoals die er toen uitzag. 
 
B. TIMMERMAN, student Biologie R.U.G. 
 

Afb. 43 Silex werktuig, dat in 1978 in de zandwinning te Berlare werd opgegraven en waarvan zowel de 
ouderdom als de herkomst tot op heden onbekend bleven. 
 
Afb. 44 Schematische voorstelling van het lagenpakket aan de zuidoostkant van de zandwinning te Berlare. 
 
Afb. 45 Structuurmaquette van een mammoet met enkele belangrijke vondsten: het schedeldak van een 
steppewissent (linksboven), de onderkaak van een juveniele mammoet (rechtsboven), de bovenmolare van 
een volwassen mammoet (linksonder) en de rechteronderkaak van een wolharige neushoorn (rechtsonder). 
 
(1) Molluskenbank: Stratigrafisch pakket of laag waarin weekdieren zoals gastropoden (= slakken), bivalven (= 
tweekleppigen) en cephalopoden (= koppotigen) voorkomen. 
 
(2) Fluviatiele sedimentatie: bodemlagen afgezet door stromend water. 
 
(3) Ouderdomsbepaling op basis van de verhouding radioactieve isotoop / stabiele isotoop, van een element 
met gekende halfwaarde tijd. V.b. halfwaarde tijd T 1/2 van ,4C = 5500 jaar. 
 
(4) Silexnucleus: Vuursteen kem waarvan stukken werden afgeslagen welke tot werktuigen werden 
omgevormd. 
 

 

 

 



15 
 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 



18 
 

 

 



19 
 

 

 



20 
 

 

 



21 
 

 

 



22 
 

 

 



23 
 

 

 



24 
 

 

 



25 
 

 

 



26 
 

 

 



27 
 

 

 



28 
 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

 

 



31 
 

Some preliminary results on the mammalian fauna of Uitbergen (Oost-Vlaanderen, Belgium) 

Mietje Germonpré1 and Anton Ervynck2 
 
1. Kwartairgeologie- I.F.A.Q., Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 B-1050 Brussel 
2. Laboratorium voor Paleontologie, Krijgslaan 281, B-9000 Gent 
 
A temporal outcrop was present at Uitbergen (51°2’N, 3°59’E) during the years 74-80 as sand, for road 
construction and building material was being excavated. Uitbergen is situated in the eastern part of the 
Flemish Valley in the so called coversand area (PAEPE, 1967).  
The geology and stratigraphy of this sandpit have been described by DE MOOR & HEYSE (1976a,b). These 
authors distinguish several members. The lower most visible member, the member of Oostwinkel was 
according to these authors deposited during the Last Interglacial. Two different facies are present: a clayey 
floodplain depositis and sandy channel sediments. This is followed by the member of Dendermonde, the 
member of Eke, and the member of Uitbergen, all dating from the Last Glacial. Gravelly coarse sand with 
syngenetic icewedges constitute the member of Dendermonde. The member of Eke has a finer texture while 
the last member of the Last Glacial (Uitbergen) contains besides sediments of fluviatile origin eolian sands. 
They are covered by three other members (Berlare, Overmere and Kalken) of Holocene age.  
Most of the fossil bones recovered in this sandpit were not found in situ but collected at the waterlevel of a 
centrally located lake. However, some bones were imbedded in the gravel rich fluviatile sand of the 
Dendermonde member (DE MOOR & HEYSE, 1976, pers. comm. B.T.). They exhibit a grey brown colour and are 
in a good state of preservation (Group II). One group (Group I) shows even a stronger grade of fossilisation and 
a darker colour (grey black). We conclude that they must be older and be derived from the Oostwinkel 
member.  
Remains of the third group (Group III) are more fragile and have a yellow pale brown colour, we suppose them 
to occur in a younger unit. The last group (IV) contains a mixture of bones, beige coloured and quite brittle, 
sometimes some vivianite spots occur at their surface, possibly they are recent or Holocene in age.  
 
The composition of the faunal assemblage of Group I is summarized in table 1. Only 17 bones could be 
identified, not enough to construct a detailed palaeontological description. Rhinoceros is presented by a single 
bone, what species is not clear. Horse could also not be attributed to a species. Seven bones belong probably 
to a partly associated skeleton of Bos primigenius. Together with three non associated bones the aurochs is 
the best represented species of this group. This and the presence of red deer, roe deer and beaver seems to 
indicate a rather temperate environment, like during the last interglacial. This is in accordance with their 
supposed derivation of the Oostwinkel member.  
The composition of the second and third group is illustrated in table 2. Both groups include remains of Woolly 
mammoth, woolly rhinoceros, horse, Bos primigenius and/or Bison priscus, Megaloceros giganteus and some 
carnivores (      ).  
Three bones of a deer of group III and one of group II could not be identified, they belong either to red deer of 
reindeer. Both the assemblage of group II and III can be interpreted as cold, glacial faunas. However the 
association of red deer, roe deer and wild boar point to less cold conditions for group II, present in the 
Dendermonde member.  
 
The last group constitutes a mixture of different faunas, all temperate. Remarkable is the high occurrence of 
beaver remains, typical for Atlanticum deposits. The presence of small bovid bones indicates some Middle Age 
intrusion or deposit.  
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group I n % 
   
rhinoceros 1 5.6 
horse 1 5.6 
aurochs 10 55.5 
red deer 2 11.1 
roe deer 1 5.6 
carnivores 2 11.1 
beaver 1 5.6 

 

 
 

 group II group III 
   
group 2 n %   
     
mammoth 57 32.3 16 21.1 
rhinoceros 34 19.3 27 35.6 
horse 37 21.0 9 11.8 
aurochs / bison 26 14.8 14 18.4 
giant deer 22 1.1 6 7.9 
red deer 8 4.6 - - 
red deer / reindeer 3 1.7 3 3.9 
roe deer 4 2.3 - - 
Carnivores 4 2.3 1 1.3 
wild boar 1 0.6 - - 
     
non identifiable 73  24  
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Taphonomy of Pleistocene mammal assemblages of the Flemish Valley, Belgium 

by Mietje GERMONPRÉ 

Abstract 
Large quantities of fossil bones were recovered in the Flemish Valley at the sites of Zemst, Hofstade, Overmere 
and Dendermonde. Most of these Late Pleistocene assemblages date from the Weichselian and were 
recovered from fluvial deposits formed by braided river Systems. Twenty-three mammalian taxa were 
collected. The fossils accumulated mainly through gradual, long-term processes as indicated by the scattered 
and dispersed spatial distribution of the bones, the abundance of scavenged and subaerially weathered bones, 
the low numbers of carnivores, the low CSI (corrected number of specimens per individual) values and the 
preponderance of Voorhies (1969) Group 3. Age profiles of mammoth support this interpretation. However, 
the age profile of rhinoceros of assemblage Hofstade I suggests episodic mass-mortality events affecting this 
large herbivore. 

Key-words: Late Pleistocene, mammals, Belgium, Flemish Valley, taphonomy, paleoecology 

Introduction 
The bulk of research on Belgian Pleistocene mammals has for a long time been focussed on material from cave 
deposits (GERMONPRE, 1982). In recent years however fossil remains from fluvial sites, especially in the 
Flemish Valley, have received more attention. The taphonomic origin, the paleoecology and biometric 
results of some assemblages have already been published (eg. GAUTIER, 1974, 1976; GAUTIER & SCHUMANN, 
1973; HAUTIER et al. 1986; GERMONPRE 1984, 1985, 1986; VAN NEER 1981; VAN NEER & GERMONPRE, 1991). 
Thanks to an important outcrop of Upper Pleistocene sands in sandpits at Zemst, large quantities of fossil 
mammal remains were collected. Their stratigraphical research and environmental reconstruction were 
undertaken by BOGEMANS (1988 & 1993). This information helped to interpret the mammal assemblages of 
Zemst. Consequently, Zemst can be considered as a reference site for the region concerned. Comparison with 
previously excavated assemblages of Hofstade, Dendermonde and Overmere allows a rather detailed picture 
of the history of the mammalian fauna during the Early Weichselian and Pleniglacial to be drawn.  

In the text, tables and figures following abbreviations are used: 

A.e.y.  African elephant year
ab abraded bones 
b.r.y.  black rhinoceros year
ch  chewed bones 
cm bones with corrosion marks 
CSI corrected number of specimens per 

individual 
d depth 
DI assemblage Dendermonde I 
DII assemblage Dendermonde II 
HSI assemblage Hofstade I 
HSII assemblage Hofstade II 
HSIII assemblage Hofstade III 
KBIN Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen/Royal Belgian 
Institute for Natural Sciences 

MNI minimal number of individuals 
NF number of fragments 
OVI assemblage Overmere I 
OVII assemblage Overmere II 
OVIII assemblage Overmere III 
rm bones with root marks 
s shed antler 
SG scavenged group 
sp species 
VG Voorhies Group 
w width 
WG weathering group 
ZA assemblage Zemst A 
ZIIB assemblage Zemst IIB 
ZIIIC assemblage Zemst IIIC
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Geological setting and regional stratigraphy 
 
The fossil material described below was discovered at the fluvial sites of Overmere, Dendermonde, Hofstade 
and Zemst in the Flemish Valley. The limits of the Flemish Valley (Fig. 1) correspond with the 0 m contourline 
of the tertiary substratum as proposed by DE MOOR (1981). 
The Flemish Valley consists of a buried polygenetic thalweg-complex. The main orientation is east-west, North 
of Ghent the complex has its greatest extension, with a width of more then 50 km. A southern branch along 
the Leie and Scheldt rivers and an eastern branch towards Vilvoorde completes the picture. To the west the 
boundaries are formed by the cuesta of Oedelem and to the south by the plateau-like interfluvia of the West 
Flemish Hills. Valleys coming from the south, like those of the Zenne, Dender and Dijle, debouch into the 
eastern branch. The northern side of the eastern branch is formed by a cuesta cut by the recent Scheldt Valley 
(DE MOOR, 1963, 1981; DE MOOR & HEYSE, 1978). 
The Flemish Valley developed in consecutive stages starting in the Cromerian. Phases of erosion, each 
enlarging the complex, alternated with phases of accumulation. The valley was filled up during the Last Glacial, 
although even during the Weichselian, erosion occurred several times followed by accumulation (BOGEMANS, 
1988; DE MOOR & HEYSE, 1976; PAEPE, 1967; PAEPE & VANHOORNE, 1976; PAEPE et al., 1981). 
 

 
Figure 1 — The Flemish Valley with the sites of Zemst (1), Hofstade (2), Overmere (3), Dendermonde (4) and 
Rotselaar (5), dashed line indicates the boundary of the Flemish Valley 
 
 
[…] 
 
OVERMERE 
 
Fossil bones of Overmere were collected at the Maes sandpit during the 1970s (Fig. 5). The outcropping 
surface approximates 190.000 m2. The following lithostratigraphic units were described by DE MOOR (1981); 
DE MOOR & HEYSE (1976, 1978) and HEYSE & DE MOOR (1979). 
 
The lowest Quaternary deposit at the outcrop is the Oostwinkel Member which consists of two complexes 
each composed of a sandy and clayey facies. Palynological data allow an Eemian age to be attributed to this 
member (DE GROOTE, 1976). The Oostwinkel Member is incised by a coarse, gravelly sandy unit formed by a 
braided river. This deposit is the Dendermonde Member and dates from the Early Weichselian. 
A lot of bones were recovered in situ from this unit, although concentrations of fossil remains are not 
recorded. However, a fairly complete woolly mammoth skeleton was found in situ (TEMMERMAN, pers. com.) 
(Plate 2). On top of the Dendermonde Member occurs the Eke member, which consists of a sandy braided 
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river deposit and dates from the Pleniglacial. Fine, subhorizontal stratified sands (Uitbergen Member) were  
deposited in the Late Glacial. Sedimentation continued in the Holocene (Berlare, Overmere and Kalken 
Member). 
 
The bones found in situ in the Dendermonde Member are well preserved and have a grey brown colour. They 
are grouped into mammal assemblage Overmere II. Other assemblages can be distinguished. Assemblage 
Overmere III is composed of light brown bones, they are somewhat more fragile than those of Overmere II. 
Dark grey to black, very well preserved bones are grouped into assemblage Overmere I. The species 
composition of the assemblage Overmere III points to a Weichselian fauna, while the presence of straight-
tusked elephant and aurochs in assemblage Overmere I indicates an Eemian age (Table 1). Although the state 
of fossilisation is not an absolute indicator of age, the age attribution can be supported by the fact that the 
bones of Overmere I are darker and better preserved than those of Overmere II which in turn are darker 
coloured and more fossilized than those of Overmere III. Two bones have a different aspect: they have a dark 
redbrown colour, are in a good state of preservation and are grouped as assemblage Overmere X. A schematic 
profile with the stratigraphic and estimated position of the assemblages is presented in Fig. 3. A summary of 
the mammal assemblages of Overmere is given in GERMONPRE & ERVYNCK (1988). 
 

 
 
Figure 5 – Excavated surface at Overmere 
 
 
[…] 
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Figure 3 — Chrono-and lithostratigraphic table with schematic lithostratigraphic profile of the sites of 
Hofstade, Zemst, Dendermonde, Overmere and the stratigraphic (or estimated) position of the assemblages 
Hofstade I (HSI), Hofstade II (HSII), Hofstade III (HSIII), Zemst A (ZA), Zemst IIB (ZIIB), Zemst IIIC (ZIIIC), 
Dendermonde I (DI), Dendermonde II (DII), Overmere I (OVI), Overmere II (OVII), Overmere III (OVIII) (not to 
scale) 
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Left forefoot of woolly mammoth (Mammuthus primigenius), part of an associated skeleton found in situ at 
Overmere (collection M. Verdonck) 
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Paleobel rapporten, publicaties en abstracts 
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Vooronderzoek - Pleistocene zoogdieren collectie ‘Nieuwdonk’ 

In dit document geven we een overzicht van de observaties die verricht werden tijdens ons bezoek aan de 
Pleistocene zoogdiercollectie, tijdelijk opgeslagen in de lokalen van cultuurcentrum ‘De Stroming’ te Berlare op 
woensdag 17 februari 2021. Met dit document hopen we wat meer duidelijkheid te scheppen over de staat van 
bewaring, het unieke karakter van deze collectie alsook de stappen die nodig zijn om het restauratieproces tot 

een goed einde te brengen. 

Algemene conclusies 

1. De ‘Nieuwdonk collectie’ is uniek paleontologisch en cultureel erfgoed
2. Zowel wetenschappelijk als cultureel gezien is dit een onschatbare aanwinst voor Berlare
3. Een aantal topstukken van museumkwaliteit zijn onvervangbaar en vereisen grondige studie
4. Echter, 90-95 % van alle specimens hebben te lijden onder een povere staat van bewaring
5. 40-50 % van alle specimens hebben te maken met een verregaande vorm van pyrietziekte
6. De specimens hebben allemaal nood aan een zeer grondige conservatie en restauratie
7. Zonder een restauratie vervalt de hele collectie tot onherstelbaar puin binnen 10-15 jaar
8. Een restauratie en vervolgens inventarisatie zijn cruciaal om de collectie op te waarderen
9. De troeven op lange termijn van deze collectie zijn divers en kunnen zowel cultureel, wetenschappelijk

als toeristisch van aard zijn of liefst een combinatie ervan
10. Als wetenschappelijk studieobject, moet deze collectie samen blijven en opgevolgd worden

Observaties 

Op woensdagvoormiddag 17 februari 2021 werden in totaal 15 kartonnen- en 2 polystyreen dozen met 
verschillende fossiele resten van Pleistocene zoogdieren gedocumenteerd. Daarnaast waren er ook een 20-tal 
losse fossiele botten aanwezig die individueel ingepakt werden in noppenschuim.  

Teneinde een mooi overzicht te krijgen van de gehele collectie hebben we elke doos uitgepakt en de betrokken 
specimens per doos samen gefotografeerd (Foto 1). Verschillende diergroepen uit zowel ijstijden als 
tussenijstijden werden door elkaar aangetroffen zonder systematische ordening.  
In de dozen bevonden zich eveneens enkele archeologische artefacten (stenen werktuigen en aardewerk) die 
we gescheiden hebben van de fossiele resten en aldus niet hebben meegenomen in de scope van deze collectie. 
Hierna volgt een algemeen overzicht van de aanwezige diergroepen.  
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Holoceen (Tussenijstijd) 
Nu - 9.000 jaar geleden 

Weichseliaan (Ijstijd) 
10.000-117.000 jaar 

geleden 

Eemiaan (Tussenijstijd) 
116.000 – 126.000 jaar 

geleden 
HERBIVOREN – 
PLANTENETERS 

Wolharige Mammoet 
(Mammuthus 
primigenius) 

  X 

Wolharige neushoorn 
(Coelodonta 
antiquitatis) 

  X 

Iers Reuzenhert 
(Megaloceros 

giganteus) 

  X 

Rendier 
(Rangifer tarandus) 

  X   X 

Edelhert 
(Cervus elaphus)  

 X    X 

Ree 
(capreolus capreolus) 

 X   X 

Oerpaard 
(Equus caballus) 

 X 

Bizon (Steppenwisent) 
(Bison priscus) 

 X 

Oerrund (oeros) 
(Bos primigenius) 

 X  

Bever 
(Castor fiber) 

  X 

CARNIVOREN 
– VLEESETERS
Grottenhyena 

(Crocuta crocuta spelea) 
 X  

Euraziatische 
Holenleeuw ? 

(Panthera spelaea) 

  X 

VARIA 
- DIVERSEN

Vogels  
(Aves) 

 X   X ? 

Bosolifant ? 
(Elephas antiquus) 

  X 

Ichnofossiel 
(sporenfossiel) 

(Tasselia ordamensis) 

EX – SITU  
(Mioceen-Plioceen) 

In totaal zijn er dus een 10-tal diergroepen vertegenwoordigd in deze collectie. Op basis van bijkomstig 
onderzoek van het gefragmenteerd materiaal, kan deze lijst nog verder aangevuld worden. Tijdens deze eerste 
observatie werden er geen directe sporen van vraat (aaseters) waargenomen. Toch zullen we bij de inventaris 
en restauratie alert blijven voor dergelijke vraatsporen. 

Bijkomend onderzoek zal moeten uitwijzen of er gefossiliseerde pollen en poppen van aasvliegen aanwezig zijn 
in de holtes van het fossiel botmateriaal. Hiervoor zal al het sediment tijdens de conservatie verzameld en 
bewaard worden om vervolgens onderworpen worden aan microscopisch onderzoek. Wel merkten we reeds 
enkele kleine gefossiliseerde zoetwaterschelpen op in het vastgekit sediment op sommige stukken. Een verdere 
studie zal uitsluitsel moeten geven over de soort en de ecologische niche die deze invulden. 



63 

Ouderdom 

Relatieve Datering 
De collectie bestaat uit diverse uiteenlopende fragmenten van dieren uit zowel de ijstijd als tussenijstijden. En 
omvat een periode tussen ca. 10.000-120.000 jaar geleden. Voor de grote vertegenwoordigers van de 
mammoetsteppe (Wolharige mammoeten, neushoorns, reuzenherten…) kunnen we stellen dat een gemiddelde 
ouderdom rond +/- 30.000 jaar zal liggen. Dit gebaseerd op andere assemblages uit de Vlaamse Vallei (o.a. 
Zemst, Dendermonde …). De dieren die afkomstig zijn uit de tussenijstijden kunnen enerzijds behoren tot het 
Holoceen (Heden - 9000 jaar) of anderzijds het Eemiaan (116.000 - 126.000 Jaar). Hierbij is vooral een relatieve 
bepaling van de mate aan fossilisatie (diagenese) een indicatie om uit te gaan van een jonge of oude 
tussenijstijd.  

Absolute datering 
Er bestaat de mogelijkheid om een absolute datering uit te voeren op sommige specimens. Hiervoor zijn vooral 
tanden en het enamel uitermate geschikt. We kunnen indien gewenst een koolstof 14 datering (C14) laten 
uitvoeren indien hier vraag naar bestaat. Deze stukken zullen we dan apart houden en niet behandelen met 
chemische conserveermiddelen, teneinde de gemeten data niet te beïnvloeden. Voor bijkomende informatie 
m.b.t. een analyse, kan u steeds contact opnemen met Palaeontologica Belgica.

Bewaartoestand 

Grofweg 90 tot 95 % van alle specimens in de collectie hebben dringend nood aan een behandeling. enerzijds 
om uitdroging tegen te gaan en de fragiele aard van de stukken te waarborgen en anderzijds om pyrietziekte 
tegen te gaan. 40-50% van de geobserveerde fossielen heeft immers te maken met visuele uitbloei van 
pyriet  (FeS2) die zich verspreid over de rest van de collectie (Foto 2). De concrete stappen die we zullen 
toepassen om dit proces van mineralogisch verval een halt toe te roepen, kan u lezen in de paragraaf werkwijze. 

In het geval van 1 kist, met gebroken fragmenten van een rolgewricht van een mammoet femur, bleek de 
pyrietziekte zo ver gevorderd, dat een restauratie of redding niet meer mogelijk is (Foto 3). We hebben dan ook 
besloten deze doos niet op te nemen in de scope van onze inventaris en restauratie. Het zeer poreuze en 
grotendeels reeds verpulverde specimen vormt een gevaar voor de rest van de collectie en moet daarom 
afgevoerd worden.   

Op sommige stukken merkten we op dat er reeds eerdere pogingen werden ondernomen om barsten op te 
vullen en pyrietrot tegen te gaan. Volgende restauraties hebben we opgemerkt:  

 Opvullen holtes met plaaster (gips)
 Behandeling met Schellak
 Aceton-Velpon of andere houtlijmoplossing
 Tape met lijm om gebroken botten samen te houden
 Arabische gom

Vele stukken werden ook bewaard in krantenpapier dat dateert uit midden jaren ‘80 en verantwoordelijk was 
voor de verdere aftakeling van de bewaarde stukken. De lage pH van het krantenpapier (licht zuur milieu) in 
combinatie met inkt kan immers de chemische reactie van pyrietziekte versnellen. We hebben dan ook direct 
het krantenpapier verwijderd en de stukken tijdelijk beschermd met noppenfolie.  Hoewel we niet zeker zijn van 
de bewaaromstandigheden van sommige specimens, kunnen we afgaande op de zoutbloei en barsten 
veronderstellen dat vele stukken zowel vochtig zijn bewaard, maar ook in het verleden aan zonlicht en grote 
temperatuurschommelingen werden blootgesteld. 
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Assemblage 

Deze collectie fossielen is volstrekt uniek, ze maakt deel uit van de rijke Pleistocene zoogdierfauna van de 
Vlaamse vallei en vormt daarmee een cruciale onderdeel van het fossielenarchief van ons land. Daarboven biedt 
het ook een venster op de biodiversiteit tijdens de laatste ijstijd en tussenijstijden. Zowel herbivoren als de meer 
zeldzame carnivoren zijn in deze assemblage aanwezig en dat maakt ze tot een bijzonder gegeerd 
wetenschappelijk studieobject. 

Omdat het hier gaat om bodemvondsten hebben ze in het algemeen ook een iets betere bewaringstoestand 
dan vondsten die opgebaggerd werden uit de Noordzee. Er is dus geen nood aan een ontziltingsproces en de 
abrasieve werking van organismen op de zeebodem maken dat dit soort continentale vondsten over het 
algemeen veel meer details herbergen. Dit kan nuttig zijn voor verdere studies naar pathologieën, morfometrie 
en tafonomie.  

De assemblage bevat daarnaast ook een aantal lacunes die we graag met behulp van informatie uit deze collectie 
willen opvullen. Het verzamelen van het sediment afkomstig uit sommige holtes in de botten kunnen 
aanwijzingen bevatten over het ecosysteem van de Vlaamse Vallei in Berlare tijdens de Laatste ijstijd. Zoals reeds 
vermeld kunnen we naast sporen en pollen, ook op zoek gaan naar vliegpoppen en bivalven die ons extra 
informatie opleveren over het afzettingsmilieu en de natuurlijke omgeving. Ook een statistische en 
morfometrische inventaris kan bijdragen aan een toegevoegde wetenschappelijk waarde van de collectie. 

Unieke collectie 

Deze collectie is uniek omwille van een aantal criteria. Enerzijds omdat ze afkomstig is van een vindplaats die 
niet meer toegankelijk is en dit dus het enige beschikbare studiemateriaal vormt van een onbereikbare 
locatie.  Anderzijds omdat dergelijke grote infrastructuurwerken in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk niet 
meer zullen plaatsvinden (cf. betonstop-bouwshift).  
Daarnaast worden de ontginningstechnieken van vandaag niet  meer op dezelfde manier uitgevoerd als tijdens 
de jaren ’70. Infrastructuurwerken anno 2021 zorgen ervoor dat er veel meer fossiel materiaal verloren zou gaan 
tijdens een ontginning.  

Vanuit een wetenschappelijk perspectief vormt deze collectie een bijzonder studieobject binnen een aantal 
domeinen van de aardwetenschappen. We denken dan in het bijzonder aan volgende onderzoeksdisciplines 

 Morfometrie (analyseren van dimensies en vergelijken met fossiele en levende soorten)
 Geochemisch (isotopen analyse kan ons iets vertellen over o.a. het fossilisatieproces)
 Histologisch (studie van de botstructuren kan ons iets leren over de levensloop)
 Paleopathologie (studie van trauma’s, verwondingen, genetische afwijkingen)
 Stratigrafisch (de collectie kan een bepaalde lithostratigrafische eenheid beter definiëren)
 Statistisch (statistisch onderzoek kan verhoudingen beter aflijnen verschil in geslacht of ontogenie)

Als klassieke vindplaats in de Vlaamse Vallei is Berlare al sinds de jaren ‘70 gekend in de paleontologische 
literatuur. Toch blijft deze academische interesse vaak hangen bij universiteiten en onderzoekscentra, maar 
geraken de resultaten of de collectiestukken nooit echt terug naar hun originele vindplaats om de inwoners te 
informeren. Dit is best merkwaardig, want in al onze buurlanden is het fenomeen van regionale musea op 
belangrijke paleontologische locaties al veel langer ingeburgerd. Op deze manier vormen deze regionale 
collecties belangrijke toeristische troeven die zichzelf financieren (bv: Altmühltal DE, Lyme Regis UK, Maasvlakte 
NL, Fleury-La-Rivière FR).  
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Geologisch kader 

Teneinde het geologisch kader te bepalen, kunnen we ons richten op de Databank Ondergrond Vlaanderen 
(DOV). Uit de boorverslagen van Nieuwdonk komen de Quartaire formaties van Rozebeke, Kruishoutem, 
Meulebeke, Melle, Adegem, Oostwinkel, Eeklo, Oostende en Herzeele in beeld. Een duidelijke aflijning tot welke 
formatie de collectie zou behoren, dient verder te worden onderzocht met behulp van sedimentanalyse tijdens 
het restauratieproces, alsook door middel van bronnenonderzoek.  

De specimens in deze Nieuwdonk collectie zijn afgezet in de context van een verwilderd riviersysteem dat we 
benoemen als de Oer-schelde. Dit verwilderde en soms vlechtend riviersysteem bracht afwisselend grind, zand, 
bot- en houtmateriaal mee uit het Scheldebekken. Al dit materiaal werd vervolgens afgezet in Berlare (een 
topografisch gezien lager gelegen deel van de Vlaamse vallei).   

Conservatie (Werkwijze) 

Aangezien we te maken hebben met twee vormen van verval (uitdroging en pyrietziekte), zullen we volgend 
stappenplan gebruiken om de gehele collectie te behandelen. Uiteraard krijgt elk specimen afhankelijk van de 
toestand een individuele behandeling op niveau van staat van bewaring. 

Stap 1 

De eerste stap bestaat erin om al het zichtbare pyriet, maar ook al het stof, in een gecontroleerde omgeving te 
verwijderen door gebruik te maken van schrapers, kortharige borstels, naalden en ander preparatiemateriaal. 
Het is steeds onze bedoeling om zo weinig mogelijk origineel botmateriaal op te offeren tijdens dit proces. Hoe 
meer pyriet er visueel aanwezig is, hoe meer botmateriaal er reeds is verdwenen door de pyrietbloei. Het 
verwijderen van dit pyrietpoeder gebeurt dan ook het beste onder een afzuiginstallatie of in een goed verluchte 
ruimte om te vermijden dat de stoffen andere collectiestukken zou aantasten. Als persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruiken we hiervoor Nitril handschoenen, een stofjas en mondmasker. Door het 
gebruik van handschoenen vermijdt men dat het pyriet kan reageren tot zwavelzuur en irriterend zal inwerken 
op de huid. Het mondmasker is er als bescherming voor het fijn zwavelhoudend stof dat de longen kan irriteren. 

Stap 2 

In de volgende fase gaan we de stukken behandelen met een mono-ethanolamine thioglycolaat oplossing. Deze 
chemische behandeling (redoxreactie) zorgt ervoor dat al het onstabiele pyriet zal worden geneutraliseerd en 
achteraf zal worden weggespoeld met alcohol (Isopropanol – 2-propanol). Typisch maken we hier gebruik van 
een 2-5% ethanolamine thioglycolaat oplossing in ethanol (EtOH). We dompelen de botten onder gedurende 
een uur en verversen de oplossing elk uur. Dit doen we ongeveer 2-3 uur of in ideale omstandigheden tot er 
bijna geen kleuromslag meer plaatsheeft als we het bot in een nieuwe oplossing onderdompelen (de oplossing 
kleurt diep rood tot paars wanneer het in contact komt met pyriet). Achteraf spoelen we het bot grondig met 
ethanol (EoH). We moeten tijdens dit proces goed opletten dat oude herstellingen op basis van reversibele 
lijmen niet loskomen en dat we de originele patina niet te veel beschadigen door de botten te lang in de 
gekleurde oplossing te laten liggen. Een nadeel aan deze methode is dat deze zeer tijdrovend is en enkel goed 
werkt voor kleine botten. Voor de massieve botfragmenten gebruiken we de mono-ethanolamine thioglycolaat 
behandeling lokaal, door gebruik te maken van injectienaalden en aluminiumfolie om de verdamping van de 
alcohol zo veel als mogelijk tegen te gaan.  
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Stap 3  

De botten zijn nu grotendeels verlost van onstabiele pyriet, maar dit wil niet zeggen dat er in de toekomst geen 
pyrietbloei meer kan optreden. Om dit te voorkomen moeten we de botten behandelen met een 
polyvinylacetaat oplossing. We gebruiken hiervoor voornamelijk producten zoals Mowilith™, Osteofix™, of 
Paraloid b72™ die we oplossen op basis van aceton of ethanol (EtOH). Als de fossiele botten kurkdroog zijn, dan 
strijken we ze hiermee in en injecteren we de oplossing in het botweefsel. De oplossing dringt diep door in de 
interne botstructuren en door het vluchtige karakter van de alcohol blijft de polyvinyl film achter die enerzijds 
de botten zal verstevigen en ze anderzijds ook zal afsluiten van de omgeving waardoor een reactie van pyriet 
met water en lucht niet meer kan plaatsvinden. Het is belangrijk om deze stap uit te voeren in een goed 
geventileerde ruimte en gebruik te maken van mondmaskers of volgelaatsmaskers en de nodige bescherming 
van handen en lichaam.    

Stap 4 

Als de botten zowel intern en extern zijn behandeld met polyvinylacetaat dan kunnen we ons concentreren op 
het opmaken en behandelen van de uitdrogingsverschijnselen. Het bot heeft nu zijn mooie glans terug en zal er 
veel steviger uitzien en aanvoelen. Toch is er weinig dat we kunnen doen aan de uitdrogingsbarsten die de 
botten hebben opgelopen. De meest courante oplossing is om de barsten op te vullen met een neutrale 
modelleerpasta op basis van calcium die niet zal reageren met pyriet of de polyvinyl laag op de botten. 
Vervolgens gebruiken we een mengeling van natuurlijke pigmenten die het beste de kleur van de fossiele botten 
zal benaderen. Omdat we hier te maken hebben met een skelet dat deel uitmaakt van een tentoongestelde 
collectie, kiezen we er voor om het kleurverschil zo onopvallend mogelijk te houden. Dit in tegenstelling tot 
fossielen die deel uitmaken van een bewaarcollectie voor wetenschappelijk onderzoek, waar men het  contrast 
tussen de originele en herstelde stukken zo opvallend mogelijk wil houden. We fixeren het geheel nadien met 
Paraloid b72™. Alle gebroken stukken lijmen we met secondelijm en een hardener, of met behulp van een 2 
componentencement zoals ARALDIT AW 2101 voor de grote specimens.  

Het voordeel van deze methode is dat ze reversibel is, waardoor we steeds kunnen teruggaan naar een vorige 
fase. Deze methode kent ook het voordeel dat ze de stukken voor de komende 20-30 jaar zal beschermen. We 
hopen om deze fase in 5-7 opeenvolgende werkdagen te kunnen afronden met ongeveer een 4-tal 
medewerkers.  

Toch blijft monitoring en een goede bewaaromgeving cruciaal voor de staat van de collectie. Pyrietziekte kan 
zich immers snel verspreiden en heel wat vernieling kan aanrichten binnen een collectie. Vooral externe factoren 
zoals temperatuurvariaties en schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid kunnen hier als katalysator 
optreden. Hoe snel het verval binnen een collectie zal optreden is moeilijk om te voorspellen. Binnen een 
afgesloten ruimte is de zwavelgeur alvast een eerste indicatie dat de pyrietziekte aanwezig is. De reactie  gebeurt 
steeds op microscopische schaal en uit onderzoek blijkt vooral framboïdaal pyriet hiervoor gevoelig te zijn. Het 
is de bedoeling om tijdig in te grijpen en regelmatig de behandeling te herhalen bij een visuele uitbloei (poeder 
op de fossielen). Enkel en alleen op deze manier bestaat de garantie dat een collectie meerdere generaties kan 
meegaan. 
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Inventarisatie Werkwijze 

De inventarisatie en identificatie van de stukken zal gebeuren met behulp van een nieuw opgezet 
coderingssysteem aangebracht op de specimens en gelinkt met een digitale database die voorzien wordt van 
foto’s van elk object in meerdere perspectieven. De determinatie, anatomische en morfologische details, de 
aangebrachte restauraties en eventueel andere eigenaardigheden zullen eveneens in detail worden 
gedocumenteerd. 

De wetenschappelijke ontsluiting omvat vervolgens het overhandigen van de digitale en fysiek geprinte data aan 
de gemeente Berlare. In deze fase voorzien wij ook een overeenkomst waarbij we de toekomst van deze collectie 
veilig stellen op lange termijn. Hiervoor stellen wij een overeenkomst op tussen de gemeente Berlare en het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel (KBIN). Deze overeenkomst voorziet om de 
collectie in zijn geheel over te nemen indien de gemeente in de toekomst afstand wenst te doen van deze 
objecten of de zorg ervoor niet meer wenst te dragen. Uiteraard hopen wij dat dit nooit het geval zal zijn, maar 
anderzijds verzekert dit ons dat deze collectie nooit in het commercieel circuit kan terecht komen en uit elkaar 
valt.  

Voor het database systeem hadden we graag voorgesteld om open source te werken zodat de data op lange 
termijn beschikbaar blijft voor het publiek. Ook de gebruiksvriendelijkheid houden we hierbij voor ogen. We 
hopen om de fysieke inventarisatie op een dag of 2-3 af te ronden met een 4-tal medewerkers. 

Toekomst van de collectie 

Wetenschappelijk gezien kan deze collectie uitgroeien tot een vaste waarde voor internationale onderzoekers 
om mee te nemen in de scope van hun toekomstig onderzoek.  

Op korte termijn kunnen lezingen georganiseerd worden of (post corona) zelfs een internationaal symposium, 
waar wetenschappers uit verschillende lezingen kunnen geven voor geïnteresseerden uit de regio. Dergelijke 
evenement organiseerden wij reeds in Dendermonde met sprekers uit o.a. de Verenigde staten.  

De collectie heeft naast de vermelde wetenschappelijke waarde ook een belangrijke toeristische troef die kan 
ingezet worden. Grote zoogdieren zoals mammoeten en neushoorns spreken net zoals dinosauriërs, enorm hard 
tot de verbeelding van het brede publiek. Een reconstructie van een mammoet of neushoorn, alsook een vaste 
locatie nabij het recreatiedomein  kan zeker en vast gezien worden als een toeristische troef die, mits goed 
beheer, in staat is zichzelf te financieren.   

De nodige media-aandacht kan daarnaast ook een positief effect hebben en andere onbekende privécollecties 
uit Berlare aan het licht brengen. In navolging van de open-preparatie dagen die we organiseerden tijdens de 
restauratie van de mammoet van Dendermonde, raden we dan ook aan om een kleine media-campagne op te 
zetten zodat de collectie de nodige aandacht kan genieten in de pers. Hiermee betrekken we de inwoners en 
maken we dit een nationaal nieuwsitem. 

****** 
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FOTO 1 

FOTO 2 
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Nieuwdonk collectie - Tussentijds verslag 

Met de partiële afronding van de 2e fase van het restauratie en inventarisatieproject, stellen we volgend 
tussentijds verslag voor aan het schepencollege van Berlare. Op deze manier hopen we om iedereen voldoende 

te informeren over de gemaakte observaties en bevindingen die we gedurende het project reeds noteerden. 
Voor de algemene omkadering, werkwijze en eerdere bevindingen, verwijzen we graag door naar het 

voorgaand verslag van 18 februari 2021.  

Inhoud 

1. Restauratie (Fase I)
2. Observaties
3. Inventarisatie (Fase II)
4. Observaties
5. Geplande deadlines
6. Toekomstig onderzoek
7. Eindbestemming

Restauratie (Fase I) 

Op Maandag 12 april vatten we de eerste dag van de restauratiewerken aan. Gebaseerd op de methode zoals 
beschreven in het verslag van 18/02/2021 werden de eerste stukken behandeld. In de aanloop naar de 
restauratie week van 12-18 april werden er diverse persberichten uitgestuurd die opgepikt werden door 
nationale en regionale media. Tussen de werkzaamheden door, werden er interviews afgelegd voor zowel 
geschreven pers als radio en televisie. Ook in Nederland werd er in de geschreven pers bericht over de 
restauratiewerkzaamheden. Dit mediagebeuren zorgde voor enige vertraging in de restauratiewerken, 
waardoor er in het daaropvolgend weekend (24 en 25 april 2021) een kleine inhaalbeweging nodig was. Omwille 
van de unieke aard van de restauratie werd dit gekoppeld aan een corona proof bezoek voor bubbels van 
maximaal 4 personen die op afspraak een rondleiding kregen over de collectie, de conservatie en 
restauratietechnieken. Gedurende twee weekends mochten we ongeveer 100 kleine groepen verwelkomen. Er 
waren eveneens wachtlijsten nodig omdat de tijdslots voor bezoeken snel ingevuld waren. Dit zorgde ervoor dat 
er continue 2 personen bezig waren met het rondleiden van de bezoekers, terwijl 3-4 medewerkers zich 
concentreerden op het restauratiewerk. Aangezien de grote concertzaal van het Cultureel centrum groot genoeg 
was kon iedereen op voldoende afstand kennismaken met de collectie en de werkzaamheden. Met behulp van 
een veiligheidslint, werd het geïmproviseerd laboratorium afgeschermd van de rondgang waar bezoekers de 
collectie konden aanschouwen. De afgewerkte specimens werden tentoongesteld en zelfs deels systematisch 
per diergroep op tafels geplaatst. Als gevolg van het succes van de mediacampagne mochten we schenkingen in 
ontvangst nemen van oa. de familie Huylebroeck-Schneider uit Gijzegem (Aalst). Het gaat hier om een collectie 
van een 20 tal stuks die destijds uit de zeefinstallatie van de groeve werden gehaald. Zowel Pleistoceen materiaal 
als ichnofossielen, ijzerconcreties en enkele schelpen van de zwinkokkel (Venericor (Megacardita) planicosta) 
uit het Eoceen. De hele collectie werd integraal toegevoegd aan de Collectie Timmermans (ex-DDS-VERKO). 
Daarnaast kregen we ook enkele kleine restauratiewerken binnen van de Heemkundige Kring Overmere, die 
eveneens een aantal collectiestukken van de originele Timmermans collectie in hun bezit hadden. Het betreft in 
dit geval oa. de tibia van een paard (hoogstwaarschijnlijk Holoceen (>9000 jaar oud) en het opperarmbeen 
(humerus) van een paard (Weichseliaan?) en een groot slagtand fragment van een mannelijke Wolharige 
Mammoet (stier). Vooral de slagtand zorgde voor twee voltijdse dagen aan preparatiewerk waarvoor we een 
extra medewerker hebben ingezet. Aangezien het specimen in de groeve werd ingegipst, en aldus 
getransporteerd en bewaard werd, zorgde het zand als katalysator voor versneld pyrietverval. Ook de slechte 
bewaaromstandigheden zorgden ervoor dat het sterk gefragmenteerde stuk helemaal gelijmd en verstevigd 
moest worden. De collectiestukken werden volledig gerestaureerd en vervolgens terug meegegeven aan de 
Heemkundige kring. In hun collectie waren eveneens verschillende soorten haaientanden aanwezig uit het 
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herwerkt Tertiair substraat, waarbij we de hulp hebben ingeroepen van onze collega Frederik Mollen 
(Elasmobranch Research) die de determinaties heeft verricht (zie verder) Een laatste interventie bestond uit het 
behandelen van enkele botfragmenten afkomstig uit het bezoekerscentrum van het provinciaal recreatiedomein 
Nieuwdonk. Hier behandelden we enkel het dierlijk materiaal en niet de menselijke resten, keramiek en 
haaientanden die eveneens werden meegenomen.   

Observaties 

Tijdens het restauratieproces werden er verschillende observaties gedaan. In tegenstelling tot onze eerste 
bevindingen vonden we ditmaal op meerdere stukken wel knaag en bijtsporen van aaseters terug. soms gaat 
het om subtiele kauw en knaagsporen zoals op de botten van hertachtigen, tot grote en diepe krassen zoals we 
deze hebben teruggevonden op het schouderblad van een mammoet en het kaakgewricht van een wolharige 
neushoorn. Een overzicht van alle predatiesporen zal terug te vinden zijn in de database en het begeleidend 
verslag. De behandeling van pyriet bleek in de praktijk een hele uitdaging te zijn. Onze initiële voorraad mono-
ethanolamine thioglycolaat dreigde snel opgebruikt te worden in de massieve dij-en opperarmbenen van 
wolharige mammoeten. Gebruik makend van een aantal grote recipiënten en injectienaalden was het mogelijk 
de stukken zo goed als mogelijk te behandelen zonder al te veel verlies van reagentia. tijdens de spoelfase werd 
er op nagezien dat er steeds een goede luchtcirculatie was, zodat de chemische aerosollen gemakkelijk de ruimte 
konden verlaten.  

Tijdens de restauratie hebben we een aantal weloverwogen ethische keuzes moeten maken die hun impact 
hebben op de collectie. Hoewel als standaardmethode bij moderne natuurhistorisch collecties vaak getracht 
wordt om steeds met reversibele producten te werken, bleek dit in de praktijk soms geen oplossing. Omdat 
sommige stukken onmogelijk te lijmen zijn met behulp van reversibele adhesieven, hebben we voor sommige 
specimens gebruik gemaakt van een tweecomponenten- cement (epoxy lijm). We gebruikten hiervoor Araldite(R) 
AW 2101 en bijhorende uitharder: Araldite(R) HW 2951. Uiteraard werd het gebruik hiervan ook opgenomen in 
de database zodat toekomstig onderzoek hiermee rekening kan houden. Een aantal stukken werden ook bewust 
niet behandeld, zodat geochemisch onderzoek (Isotopen, 14C, ESR) kan toegepast worden op fragmenten die 
interessant zijn voor toekomstig onderzoek (zie verder). Tijdens de restauratie werden we eveneens 
geconfronteerd met oude restauratie die moeilijk of niet reversibel van aard zijn. Vooral het gebruik van hars 
achtige houtlijmen of schellak, resulteerde in bruine parelvormige druppels op verschillende stukken. Daarnaast 
werden ook resten van diverse lijmen, tape, verf, gips (plaaster), neteldoek en lakverf aangetroffen op 
allerhande stukken. We hebben deze tijdens de restauratie deze resten zo goed als mogelijk proberen te 
verwijderen. Ook hiervan maken we melding in de database. 

Inventarisatie (Fase II) 

De inventarisatie van alle collectiestukken verloopt in meerdere delen. Het eerste en meest arbeidsintensieve 
deel werd tijdens het weekend van 15 en 16 mei afgerond en omvat de fysieke inventarisatie. Met 7 personen 
hebben we deze fase opgedeeld in 5 verschillende stappen: 

1. Nummering
Elk specimen krijgt een nieuw nummer beginnend met de initialen ND (Nieuwdonk), gevolgd door een
uniek en oplopend nummer bestaande uit 4 digits. De nummers werden met behulp van een speciale
permanente marker (Uni-Ball Super Ink Marker) aangebracht. De marker is bestand tegen solventen
zoals ethanol en Aceton en aldus ideaal om zichtbaar te blijven tijdens toekomstige restauratiewerken.
Tijdens de nummering werden plaatsen uitgekozen die niet of nauwelijk zichtbaar zijn wanneer het
specimen zich in een tentoonstelling zou bevinden. Soms is de nummering ook in de directe nabijheid
van de oude nummering aangebracht (die eveneens werd opgenomen in de database). Tijdens het
bepalen van de locatie waar het nummer zou aangebracht worden, hebben we vermeden om plaatsen
te gebruiken die makkelijk afbreekbaar zijn of kunnen afschilferen. Naast de plaatsing van een nummer
werd er ook aan elk specimen een kaartje bevestigd waarop alle informatie terug te vinden is.
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2. Opmeten
Een volgende stap bestaat uit het opmeten van elk specimen. We hebben hier bewust gekozen voor een
2-dimensionale opmeting aangezien dit reeds onderhevig is aan heel wat variabelen die multi-
interpretabel zijn op lange termijn. We hebben dan ook gekozen om de langste zijde ten opzichte van
de kortste zijde uit te zetten (Lxl). in geval van een variabele lange zijde of korte zijde hebben we het
gemiddelde genomen van meerdere metingen. Hoewel deze manier van opmeten heel eenvoudig is,
heeft ze wel het voordeel dat er een minimale basis is voor discussie. Uiteraard moeten de opgemeten
waarden steeds bekeken worden in samenhang met de verschillende foto’s die van elk object gemaakt
werden. De bedoeling is hier enkel in inschatting van de dimensies te bekomen. De waarden werden op
de achterzijde van het kaartje geschreven

3. Digitale documentatie
Van elk specimen werden meerdere foto’s in verschillende aanzichten genomen. Bij deze stap werd op
de foto’s steeds een schaal mee gedocumenteerd. Deze schaal kan als visueel hulpmiddel dienen tijdens
gedetailleerde determinaties in een later stadium. Afhankelijk van elk specimen en elk aanzicht werd er
bijgelicht of is er gebruik gemaakt van een macro lens (Marumi DHG Macro 3) van 58 mm. Op de
achterkant van elk kaartje zijn de volgnummers van de verschillende foto’s genoteerd. Er zijn minimaal
2 foto’s voor elk specimen gemaakt. Eventueel kan er in een later stadium ook een 3D digitalisatie
plaatsvinden, zodat het specimen in een digitale reconstructie database kan terecht komen, wat op zijn
beurt opnieuw kan gebruikt worden om het stuk te laten afdrukken, of te gebruiken in osteometrische
en morfometrische software.

4. Anatomische identificatie
De volgende stap bestaat erin om de anatomische positie voor elk specimen te bepalen. Aangezien we
in vele gevallen te maken hebben met een fragment of incompleet anatomisch onderdeel was dit niet
altijd vanzelfsprekend. Voor het gros van de collectie hebben we wel een anatomische identificatie
kunnen verrichten, waarbij we naast de identificatie van elk onderdeel ook beschrijven wat er bewaard
is gebleven in wat niet. Daarnaast was er veneens aandacht voor eventuele predatie sporen die ook
genoteerd werden op het kaartje.

5. Determinatie
Onder voorbehoud van fouten werd waar mogelijk een (tijdelijke) binomiale determinatie uitgevoerd.
Voor een heel aantal stukken hebben we dit reeds kunnen doen tijdens de restauratiefase, maar voor
het leeuwendeel van de collectie was dit nog niet gebeurd. Omdat deze stap zeer tijdrovend is en
gebruik maakt van osteologisch vergelijkingsmateriaal, zijn alle uitgevoerde determinatie onder
voorbehoud van verdere aanvullingen. In de loop van de komende weken zal er gecommuniceerd
worden met onze collega’s die de database zullen reviewen en aanpassingen of wijzigingen formuleren
waar nodig.

6. Database input
De belangrijkst stap is om alle verzamelde informatie te verwerken in een database. Hiervoor maken we
gebruik van een op maat gemaakte microsoft Access database, waarbij we gemakkelijk alle informatie
in verschillende velden kunnen plaatsen. In deze stap werd additionele informatie over de
bewaartoestand, oude restauraties en gebruikte producten eveneens vermeld. Ook werd er steeds
aangegeven of het specimen uit de Timmermans collectie afkomstig was, of verkregen via legaat (cf.
collectie Huylebroeck-Schneider). Vanaf dit ogenblik is alle informatie die op het haartje aan het fossiel
hangt ook effectief meegenomen in de de digitale database.
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7. Verpakken
Alle stukken voorzien van een nieuw en uniek nummer en een tijdelijk label met informatie, werden
verpakt in 9 genummerde dozen. De grote buitenproportionele stukken werden vervolgens ingepakt in
noppenschuim en op het landschap van het auditorium geplaatst. In de database staat eveneens welk
specimen in welke doos zit.

Gebruik makend van een productielijn principe, hebben de specimens systematisch alle stappen doorlopen. We 
hebben in tegenstelling tot onze eerste insteek wel de fossiele werktuigen meegenomen in onze scope omdat 
er op een aantal van de vondsten specifiek vermeld stond dat ze in groeve Maes werden aangetroffen (in situ). 
Op deze manier krijgen we een completer beeld van de afzetting die vandaag niet meer ontsloten is.  

Observaties 

In totaal zijn er 317 verschillende specimens aanwezig in de collectie waarvan het gros afkomstig is van 
zoogdieren uit de laatste ijstijd en tussenijstijden. Naast de osteologische fragmenten werden ook 
ichnofossielen, ijzerconcreties en fossiele werktuigen gedocumenteerd. De collectie is onderhevig geweest aan 
sampling bias, aangezien er geen vegetatieresten, fluviatiele sedimenten, herwerkt Tertiair substraat of 
mollusken werden verzameld. De collectie zoogdieren blijft echter wel heel bijzonder omdat er ook heel wat 
resten uit Het Eem vertegenwoordigd zijn. Over het algemeen blijft het een zeer bonte verzameling dat een 
groot tijdsinterval beslaagt. met de oudste fossielen behorende tot het laat Eem en de jongste (sub)fossiele 
resten tot het vroeg Holoceen. Alles daartussen is eveneens mee afgezet in dezelfde complexe laag. Een 
overzicht van de aanwezige taxa is als volgt: 

HERBIVORA (Planteneters)  
Wolharige Mammoet (Mammuthus primigenius) 
Bosolifant (Palaeoloxodon antiquus) 
Wolharige Neushoorn (Coelodonta antiquitatis) 
Bosneushoorn (Stephanorhinus kirchbergensis) 
Iers Reuzenhert (Megaloceros giganteus) 
Rendier (Cervus elaphus) 
Ree (Capreolus capreolus) 
Damhert (Dama dama) 
Oerpaard (Equus caballus / Equus ferus) 
Steppewisent (Bison priscus) 
Oerrund (Bos primigenius) 
Muskusos (Ovibos moschatus) 
Europese Bever (Castor fiber) 

CARNIVORA (Vleeseters) 
Holenbeer (Ursus arctos) 
Holenleeuw (Panthera spelaea) 
Wolf (Canis lupus) 
Hond (Canis familiaris)  
Vos ? (Vulpes vulpes) 

AVES (vogels) 
Anatidae (Gansachtigen) 
Galliformes (Hoendervogels) 

ICHNOFOSSIELEN 
Borstelworm (Tasselia sp.) 
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In totaal hebben we bijna 20 soorten die deel uitmaken van de gewervelden in deze assemblage. Hoewel deze 
huidige lijst onder voorbehoud staat van eventuele aanvullingen in de komende weken, geeft ze 
desalniettemin een mooi overzicht van de fossiele fauna. Als we kijken naar het herwerkt Tertiair materiaal 
dan kunnen we ook nog een lijst toevoegen met Ichtyologische taxa (haaien en roggen) afkomstig uit de 
collectie van de Heemkundige kring van Overmere en aangevuld met materiaal dat ons aangereikt werd door 
jonge verzamelaars uit de streek. 

HAAIEN  
Breedgetande Mako -haai (Galeocerdo latidens) 
Requimhaai (Physogaleus tertius)  
Haringhaai (Isurolamna affinis) 
Haringhaai (Isurolamna sp.) 
Tijgerhaai (Brachycarcharias lerichei) 
(Kleine)Makreehaai (Hypotodus verticalis) 
Jaekel’s Makreelhaai (Jaekelotodus trigonalis) 
Robuuste makreelhaai (Jaekelotodus robustus) 
Glorieuze geoorde haai (Carcharocles auriculatus) 
Glorieuze haai van Escher (Carcharocles escheri) 
Glor. grootgetande haai (Carcharocles megalodon) 
Breedgetande witte haai (Cosmopolitodus hastalis) 

ROGGEN 
Rogachtigen (Myliobatiformes) 
Adelaarsroggen (Aetobatus sp.) 

Daarnaast hebben we ook nog eens 14 lithofacten gedocumenteerd waarbij er op drie specimens duidelijk staat 
aangegeven dat ze gevonden werden in zandgroeve Maes te Uitbergen (Berlare). Drie Andere afslagen, zijn 
onmiskenbaar afkomstig uit Spiennes (Mons - Henegouwen) en behoren tot zover we weten tot type 
Mousteriaan. Voor de specimens uit Spiennes, zijn we niet zeker of deze in-situ gevonden werden en of ze 
gehanteerd werden door Homo neaderthaliensis of Homo sapiens.  

Geplande Deadlines 

Omdat de verwerking van alle gegevens heel wat tijd in beslag neemt zal deze pas in het najaar van 2021 volledig 
op punt staan. Conform aan de vereisten zoals vermeld in het vorig verslag zal deze database een open acces en 
read only bestand worden waartoe iedereen toegang heeft. Voordat we tot deze volledige database te komen 
moeten er wel nog een aantal deadlines gehaald worden. De belangrijkste deadline is 20 augustus 2021 wanneer 
er twee drafts voor manuscripten moeten afgewerkt zijn. Een eerste nederlandstalig artikel dat zal gepubliceerd 
worden in het Nederlandse tijdschrift ‘Cranium’ van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ). En een ander 
artikel dat zal verschijnen in de najaarseditie van ‘The Geological Curator’ in Londen. Er zal ook een poster 
voorgesteld worden op het jaarlijks congres van de ‘Society of Vertebrate Paleontology’ (SVP) in de Verenigde 
staten, waarbij er zal worden ingegaan op het unieke karakter van het preparatie project en de betrekking van 
het grote publiek tijdens de corona pandemie. Hiervoor werd reeds een abstract ingediend op 5 mei 2021 (zie 
bijlage). 

Een andere deadline is het opstellen van een overeenkomst met het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, teneinde de toekomst van de collectie te verzekeren. Hiervoor hebben we reeds de 
interne steun van dr. Mietje Germonpré en Cécilia Cousin, beiden werkzaam aan het instituut op de afdeling 
Paleontologie. We hopen dit in het kader van de versoepelende maatregelen tegen september te kunnen 
afronden, zodat we fysiek terecht kunnen voor handtekeningen op het Instituut. 

De online determinaties met onze collega’s zouden we ook graag deze zomer vervolledigen. met het oog om 
alles tegen eind oktober af te hebben. Achteraf zou de open access database ook op onze website gezet en 
geraadpleegd kunnen worden. 

28 Mei 2021: Lezing Heemkundige kring Overmere 
20 Augustus 2021: Deadline Papers Cranium & Geological Curator 
september 2021: Overeenkomst KBIN finaliseren 
Eind Oktober 2021: Database uploaden en overdragen 
3-7 November: Voorstelling Poster Society of Vertebrate Palaeontology
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Toekomstig onderzoek 

Uit de observaties van de Nieuwdonk collecties blijkt dat er een aantal heel bijzondere specimens aanwezig zijn 
die verder onderzoek verdienen. In tegenstelling tot andere klassieke vindplaatsen is er in de Nieuwdonk 
assemblage een sterke aanwezigheid van dieren uit het Eem (116.000 - 126.000 jaar geleden) We denken dan 
vooral aan de resten van Bosolifanten en Bosneushoorns. Vooral de Bosneushoorn zou een dier zijn, wiens 
voorkomen nog nooit eerder werd gesignaleerd in Belgïe. Deze ontdekking dient dan ook  gemeld te worden in 
diverse internationale onderzoekspapers.  

Omdat de Nieuwdonk collectie sterk wetenschappelijk potentieel bezit. Zal de collectie vooral onderzocht 
worden door Shana Van Hauwermeiren (MSc.), een inwoonster van Berlare die momenteel een masteropleiding 
paleobiologie volgt aan de universiteit van Opole in Polen. Mevr. Van Hauwermeiren volgde reeds een 
masteropleiding aan de UGent, waar ze een thesis schreef over de rol van de Iguanodons van Bernissart in de 
pers. Palaeontologica Belgica is de co-promotor van haar masterthesis in Opole over de Nieuwdonk collectie en 
zal dus sterk het onderzoek op de voet volgen en begeleiden. 

Omdat we deze vondsten graag absoluut willen dateren, kunnen we voor de Eem fossielen, jammer genoeg 
geen gebruik maken van de klassieke koolstofdatering. Deze is immers ontoereikend voor de ouderdom van de 
Eem fossielen in de collectie. Wel bestaat er de mogelijkheid om de collectie te laten dater door gebruik te 
maken van ESR (Elektromagnetische Spin Resonantie). Waarbij met de hulp van de electron spin van zware 
stabiele elementen kan overgegaan worden tot een datering die veel ouder is en dus verder in de tijd reikt.  

Hiervoor hebben we 10 specimens geselecteerd die we graag aan deze analyse willen onderwerpen. Voor zowel 
de analyse als de voorbereiding en het verslag is er de mogelijkheid om dit onderzoek te laten doorgaan in het 
gerenommeerd CENIEH onderzoekscentrum in Burgos (Castilië en León - Spanje).  

Voor het analyseren van 10 stalen in het laboratorium van dr. M. Duval wordt een totaalprijs van ongeveer 
11.000 EURO aangerekend. Dit omvat zowel het transport, de staalname als de feitelijke analyse en het verslag. 
Hiervoor zouden we de stalen graag zelf willen brengen naar het labo, en actief willen betrokken zijn bij de 
analyse. Deze datering zal ook een belangrijke stap zijn in de algemene datering van Pleistocene 
zoogdierfossielen uit de Vlaamse vallei.   

Wat betreft de canidae (hondachtigen) in de collectie, deze stukken zullen verder opgenomen worden in het 
osteometrisch onderzoek van dr. Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. We hopen hier om de data uit de Nieuwdonk te kunnen vergelijken met internationale 
datasets om tot een betere aflijning te komen. 

Ander toekomstig onderzoek (Isotopen, Koolstofdatering 14C, µCT, µXRF) zullen afhankelijk van de toekomstige 
publicaties uitgevoerd worden bij verschillende Belgische onderzoeksinstellingen. 

Geplande Deadlines 

Er zal in samenspraak met de gemeente ook bekeken worden hoe de collectie permanent kan tentoongesteld 
worden. Momenteel kunnen we alvast meegeven dat de huidige locatie in het CC Stroming een goede locatie is 
om de stukken te bewaren. We kunnen ze ook gemakkelijk raadplegen en openleggen op tafels indien er nog 
kleine conservatie ingrepen moeten gebeuren.  
Graag willen we meegeven dat indien er een permanente tentoonstelling komt, wij graag willen meehelpen en 
nadenken over invulling ervan.  

Voor meer vragen, informatie of verduidelijkingen kan er steeds contact worden opgenomen met onze 
organisatie. 
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Van privécollectie tot beschermd paleontologisch erfgoed - De Pleistocene 
zoogdiercollectie van Nieuwdonk (Berlare, Oost-Vlaanderen, België) (DRAFT)
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1Palaeontologica Belgica vzw. Palaeontologica.belgica@gmail.com  
2 Société d’Histoire Régionale de Rance - Musée du Marbre Rance asbl. musee.marbre@skynet.be 

3 Raad voor Aardwetenschappen (RAW) vzw. raw.cst@gmail.com 
4(ECP) European Centre Of Palaeontology / Institute Of Biology - Faculty Of Natural And Technical Sciences - Opole University (Poland) 

paleontologia@uni.opole.pl 

Kernwoorden: Berlare, Overmere, collectie, Eemiaan, Weichseliaan, herwerking, predatie, artefacten, 
restauratieproject, inventaris, outreach 

Samenvatting : Een lang onder de radar gebleven collectie pleistocene zoogdierfossielen uit de voormalige groeve 
Nieuwdonk nabij Overmere/Uitbergen (Berlare, Oost-Vlaanderen, België), kwam dit jaar terug aan de oppervlakte. De 
Nieuwdonkcollectie omvat hoofdzakelijk zoogdierresten uit het Laat-Pleistoceen. Deze verzameling is bijzonder, 
aangezien er zowel beenderresten zijn aangetroffen uit het Weichselien als uit het Eemien. Eind 2020 kwam de gemeente 
Berlare in het bezit van deze collectie. Een eerste onderzoek maakte duidelijk dat restauratie dringend nodig was. De 
overgrote meerderheid van de fossiele beenderen bleek namelijk zwaar te lijden onder pyrietrot en uitdroging. Een 
nauwkeurige inspectie bracht ons tot de conclusie dat een aantal belangrijke vondsten uit het Eemien nog onbeschreven 
en ongemeld waren in België. Deze gevarieerde collectie bevat bovendien ook een aantal artefacten die wijzen op 
menselijke aanwezigheid in de regio. Dit artikel schetst de historische achtergrond van de collectie en geeft een overzicht 
van de uitgevoerde restauratiewerken en inventarisatie. Dankzij deze bekendmaking hopen we dat deze voortaan 
publiekelijk toegankelijke collectie in de toekomst verder wetenschappelijk ontsloten kan worden. 

Abstract ENG : After more than four decades, a collection of Pleistocene mammals from the former Nieuwdonk quarry 
(Berlare, East-Flanders, Belgium) resurfaced. The Nieuwdonk collection mainly consists of fossilised vertebrate material from 
the Late Pleistocene. Its unique character lies in the fact that fossil remains from the Weichselian and Eemian are mixed 
together. By the end of 2020 the municipality of Berlare gained ownership of the collection. A first investigation however, 
indicated the need for an urgent and intensive restoration. The majority of all specimens were severely affected by pyrite 
decay and desiccation. A thorough review of the entire collection revealed several rare Eemian specimens that had not yet 
been described or found in Belgium. This diverse collection also contains a number of artefacts that point to human presence 
in the area. This paper gives an overview of the historical background and reviews the restoration and inventorisation 
project. Disclosing this former private collection as an open and public collection will hopefully promote future scientific 
research.  

Inleiding

Begin november 2020 werd Palaeontologica Belgica door cultureel centrum ‘Stroming’ te Berlare benaderd om het belang 
van een verzameling pleistocene zoogdieren in te schatten. Het cultureel centrum was vanaf oktober 2020 in het bezit 
gekomen van een omvangrijke verzameling die in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd opgegraven. Vanuit het college 
van burgemeester en schepenen (in Nederland: college van burgemeester en wethouders) kwam de vraag om de collectie 
nader te onderzoeken en te ontsluiten. Tijdens een eerste bezoek op woensdag 17 februari 2021, werd er vastgesteld dat 
deze collectie wetenschappelijk erg waardevol was. Het ging immers om een zeer gevarieerde verzameling 
zoogdierfossielen die in de afgelopen jaren in privébezit vertoefde en die bovendien een aantal opmerkelijke specimens 
bevatte. Jammer genoeg verkeerde een groot deel van de fossiele resten in slechte staat van bewaring na jarenlange opslag 
onder ongunstige omstandigheden (Fig. 1). Een grondige restauratie en inventarisatie was dus noodzakelijk om deze 
collectie te valoriseren voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier kan er een transitie worden gemaakt 
van een privéverzameling naar een publiekelijk toegankelijke collectie. 
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Fig. 1. De inhoud van één doos met diverse beenderen en papieren zakken met daarin fragmenten of restanten van oude 
restauraties. © Palaeontologica Belgica 

Historische achtergrond

De Nieuwdonkcollectie hangt nauw samen met de collectie die werd aangelegd door Benedikt Timmerman tussen 1973 en 
1978. In wat we vandaag kennen als het provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk (net ten zuiden van het Donkmeer), 
bevond zich destijds een tijdelijke zandwinning (Fig. 2). Het was de intercommunale DDS-VERKO uit Dendermonde die als 
beheerder van de terreinen het zand gebruikte voor lokale bouwprojecten, alsook voor de aanleg van de (E17) snelweg 
tussen Gent en Antwerpen (Stevens 2014a). De groeve werd in opdracht van DDS-VERKO uitgebaat door de firma André 
Maes uit Lichtervelde in West-Vlaanderen, waardoor men nog vaak refereert naar de zogenaamde ‘Maes’ groeve. De 
uitbating was destijds zeer omstreden. Talrijke onteigeningen vonden plaats en grote werkzaamheden brachten heel wat 
stof- en geluidhinder voor de direct omwonenden met zich mee (Stevens, 2014b). Ook problemen met het grondwater en 
het verdwijnen van een groot stuk natuur en bos maakten dit project tot een doorn in het oog van natuurorganisaties en 
studiegroepen (Gysels, 1983). De uitbating verliep met behulp van graafmachines die de toplagen afgraven, terwijl men in 
het laagste deel van de groeve gebruik maakte van een zandzuiger die met behulp van krachtige pompen water en sediment 
in suspensie afvoerde naar een zeefinstallatie (Fig. 3). Deze gevaarlijke exploitatiemethode waarbij men het sediment onder 
de waterspiegel voortdurend wegzuigt, zorgt echter voor het instorten en afkalven van de steile groevewanden. In deze 
onveilige situatie kwamen resten van Pleistocene zoogdieren aan het licht in de laagste delen van de groeve (ca. 15 m onder 
het maaiveld) (Fig. 4). Het was Benedikt Timmerman die hier samen met jeugdvriend Richard Verdonck op zoek ging naar 
fossielen. Via een toestemming van DDS-VERKO waren ze gemachtigd om op regelmatige basis (soms meermaals per week) 
de groeve te bezoeken en over de loop van vele jaren, een indrukwekkende collectie aan te leggen. De collectie van 
Benedikt Timmerman werd geconserveerd en gedurende 20 jaar bewaard in een droge donkere kelder. Een deel van de 
collectie geraakte in de loop van deze periode echter verspreid bij familie en vrienden. Rond 1999 zag B. Timmerman zich 
genoodzaakt om de collectie van de hand te doen en verkocht deze aan Herman Rupus, de toenmalige directeur van DDS-
VERKO. De mooiste stukken van deze collectie werden tentoongesteld in een glazen wandelgang van het hoofdgebouw van 
DDS-VERKO in Dendermonde (Fig. 5) en een ander deel belandde in het archief. Hier verbleven de stukken vanaf 1999 tot 
eind 2020, waarna ze door DDS-VERKO werden gedoneerd aan de gemeente Berlare. De collectie kreeg vanaf 2021 een 
nieuw onderkomen in de opslagruimte van het cultureel centrum ‘Stroming’ in Berlare. 

Fig. 2. De tijdelijke zandwinning in wat we vandaag kennen als het provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk. © Reflex 
Overmere 
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Fig. 3. De pompinstallatie in de voormalige groeve ‘Maes’. © Reflex Overmere 
Fig. 4. Onveilige situatie op ongeveer 15m onder het maaiveld. © Reflex Overmere 
Fig. 5. Vitrinekasten bij DDS-VERKO. Situatie eind 2020. © Leen De Greve 
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Fig. 6. Lithostratigrafisch profiel van de voormalige groeve ‘Maes’ (naar De Moor & Heyse, 1976). © Ayla Debraeckeleer 

Pyrietrot 

Pyriet of ijzerdisulfide (FeS2) is de verbinding van 
twee chemische elementen, namelijk ijzer en 
zwavel. De naam pyriet is afkomstig van het 
Griekse woord pyros wat ‘vuur’ betekent. Het is 
chemisch gezien een relatief instabiele verbinding 
omdat het zeer reactief is met zuurstof. Het werkt 
dus oxiderend, net als roest op ijzer. Daarnaast is 
het ook alomtegenwoordig in de ondergrond en 
hierdoor onlosmakelijk verbonden met fossielen.  

Omwille van de sterke gelijkenis met goud wordt 
pyriet soms ook ‘fool’s gold’ oftewel gekkengoud 
genoemd. Pyriet behoort tot het kubisch 
kristalsysteem maar komt ook in vele andere 
kristalhabitussen voor (octaëders, dodecaëders, 
...). Op microscopisch vlak treffen we in collecties 
met botmateriaal voornamelijk ‘framboïdaal’ pyriet 
aan. Bij fossiele botten uit het Laat-Pleistoceen van 
de Vlaamse Vallei hebben we vaak te maken met 
deze microscopisch zeer onstabiele habitus die 
vaak samenklontert tot grotere framboïdale 
aggregaten (Hellemond, 2018). 

Wanneer we spreken van pyrietrot, of de 
pyrietziekte, gaat het in feite om de chemische 
verwering van het mineraal. Door een verbinding 
aan te gaan met de in de omgeving aanwezige 
zuurstof en vocht kan het mineraal gaan ‘roesten’. 
Tijdens deze reactie worden er verschillende 
nieuwe stoffen aangemaakt zoals ijzersulfaat (het 
grijsgele poeder op de fossielen), zwavelzuur (dat 
bewaardoosjes en etiketten aantast), en 
zwaveldioxide (de typische zwavelachtige geur). 

De voornaamste oorzaken van pyrietrot zijn 
bewaring in vochtige kelders, slecht geïsoleerde 
zolders met grote temperatuurschommelingen, 
veranda’s met veel tocht en rechtstreeks zonlicht 
en in het ergste geval tuinhuisjes. Ook het gebruik 
van bepaalde houtsoorten voor bewaarkasten en 
papiersoorten voor opbergdoosjes kunnen 
mierenzuur en azijnzuur vrijgeven (De Prins, 2007) 
en zo het chemisch bederf van collecties door 
pyrietrot nog versnellen. 
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Geologie en Paleo-ecologie
De voormalige groeve Nieuwdonk herbergde afzettingen uit drie verschillende tijdperken. Van jong naar oud onderscheiden 
we lagen uit het Holoceen, het Pleistoceen en het Eoceen. Opvallend is het hiaat tussen het Pleistoceen en het Eoceen 
waarbij we geen strata (aardlagen) aantreffen die afgezet werden tijdens het Oligoceen, het Mioceen of het Plioceen. Toch 
weten we dat deze lagen in de regio ooit gevormd zijn, omdat we fossiele resten (gidsfossielen) van deze tijdperken 
terugvinden in de veel jongere Pleistocene lagen. Deze remaniëring oftewel herwerking van fossielen is het gevolg van 
intense erosie tijdens het ijstijdvak. Ook vandaag nog vinden we eocene haaien- en roggentanden terug in de veel jongere 
lagen van het Laat-Pleistoceen of Holoceen. Dit alles heeft voor een groot deel te maken met de invloed van verwilderde 
rivieren die de oude eocene Noordzeebodem diep konden insnijden, verweren en daarna terug opvullen. De geologische 
context van de groeve Nieuwdonk moeten we dan ook bekijken in het kader van de vorming van de Vlaamse Vallei 
(Borremans, 2015). Met de daling van de zeespiegel ongeveer 2.5 ma geleden, kwam een groot deel van Vlaanderen droog 
te liggen en kregen de hoger gelegen rivieren de vrije kans om het lager gelegen drooggelegde gebied diep in te snijden en 
op te vullen met afbraakmateriaal. Niet enkel sedimenten, maar ook verspoelde resten van overleden dieren, afgebroken 
bomen en keien werden door deze verwilderde rivieren tijdens het dooiseizoen getransporteerd. In 1976, tijdens het 
hoogtepunt van de ontginning, werd een lithostratigrafisch profiel opgemaakt door prof. dr. Guy De Moor en prof. dr. 
Irenée Heyse waarop duidelijk de complexe sedimentaire situatie werd gedocumenteerd (Fig. 6). Vanuit een 
paleontologisch standpunt is vooral de aanwezigheid van drie bonebeds zeer interessant. Deze lagen werden door dr. 
Germonpré aangeduid als OVI, OVII en OVIII (OV = Overmere) en gedateerd op basis van tafonomie en faunale 
vertegenwoordiging. Deze relatieve datering werd reeds besproken in Cranium (5) nr. 1 van april 1988 (Germonpré & 
Ervynck, 1988) en werd grotendeels gebaseerd op een aantal fossielen uit de collectie van Timmerman. Doordat de huidige 
Nieuwdonkcollectie voornamelijk botmateriaal omvat, weten we dat er sprake is geweest van sampling bias, oftewel het 
bewust verzamelen van specifieke fossielen. Op deze manier werden er geen aanwezige specimens van fossiel hout of 
gefossiliseerde flora, insecten (zoals de puparia van de subarctische aasvlieg Protoformia terranova (Robineau-Desvoidy, 
1830), rivierkeien of sediment verzameld. Wel weten we dat OVI een typische eemien en gematigde fauna omvat, terwijl 
OVII meer de overgang vormt tussen bosrijk landschap en steppelandschap. OVIII bevat dan weer een fauna die in veel 
koudere omstandigheden en een schraal steppelandschap leefde. Een informele vierde laag die niet concreet in het profiel 
te situeren viel, behelst op zijn beurt vele diersoorten uit het Vroeg-Holoceen waarvan de resten hoogstwaarschijnlijk 
subfossiel zijn. Een absolute datering werd echter tot op heden nog niet uitgevoerd. Andere privécollecties uit de streek, 
van o.a. dhr. Plaetinck en dhr. Verdonck, bevatten onbehandelde specimens die niet op dezelfde wijze geconserveerd zijn 
en zich dus op termijn beter kunnen lenen voor datering.        

Restauratieproject

Bijna een halve eeuw na hun ontdekking bevonden de fossiele zoogdierbeenderen zich in een povere staat van bewaring. 
Grote schommelingen in temperatuur en relatieve vochtigheid hebben behoorlijke schade aangericht aan een groot deel 
van de collectie. De meeste fossielen hadden vooral te lijden onder pyrietrot (Fig. 7). Er waren ook problemen zoals 
uitdroging, uitbloei van zoutkristallen (Fig. 8), scheuren en barsten en structureel (chemisch) verval van oude lijmen en 
harsen (Fig. 9). Hoewel er destijds restauraties werden uitgevoerd op verschillende specimens, is het opmerkelijk hoeveel 
gebroken fragmenten onsamenhangend verspreid lagen over verschillende dozen in de collectie. Schijnbaar werd er nooit 
een poging ondernomen om deze stukken opnieuw permanent met elkaar te verenigen. Dit was achteraf gezien misschien 
helemaal niet erg, want een aantal van de gebruikte producten bleek immers niet geschikt voor langdurige bewaar- of 
reconstructiedoeleinden. In de loop van de maand maart 2021 werd er een tijdelijk preparatielaboratorium opgericht in de 
grote concertzaal van cultuurcentrum ‘Stroming’ te Berlare (Fig. 10), om uiteindelijk in de maand april 2021 de 
daadwerkelijke restauratie uit te voeren (Hellemond et al., 2022).  



82 

Fig. 7. Zwavel en pyriet aan het proximale deel van een mammoetfemur. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 8. Zoutkristallen aan het proximale deel van een mammoetfemur. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 9. Oude vergeelde lijmen. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 10. Overzichtsfoto van het tijdelijk laboratorium in de concertzaal van CC ‘Stroming’. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 11. Tijdelijke labels met zowel oude als nieuwe informatie. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 12. Proximaal deel van een mammoetfemur bijna helemaal tot poeder herleid. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 13. Medewerkers van Palaeontologica Belgica aan het werk. © Palaeontologica Belgica 
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Voorstudie

Voorafgaand aan elk restauratieproject is het belangrijk om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar alle beschikbare 
informatie over de vindplaats en de collectie. Voor de Nieuwdonkcollectie werd er contact opgenomen met Benedikt 
Timmerman, de eerste verzamelaar en eigenaar van de collectie. Via een videocall was het mogelijk om de geschiedenis 
van de collectie zo goed mogelijk te achterhalen. Deze stap is van cruciaal belang om de wetenschappelijke ontsluiting op 
termijn te kunnen veiligstellen. Al de verzamelde informatie werd zorgvuldig genoteerd en geeft ons vandaag een 
historische inkijk in de omstandigheden waarin de fossielen gevonden werden. Ook kregen we aanvullende informatie over 
andere privécollecties en verzamelaars in de regio. Aangevuld met praktische info over toegepaste restauratietechnieken 
en methodes, stelde deze voorstudie ons in staat om een gerichte behandelingsprocedure op te stellen tijdens de effectieve 
restauratie. We kwamen namelijk te weten dat een aantal stukken behandeld waren met een verdunde beenderlijm op 
basis van glycerol, en dat gebroken fragmenten met AralditeTM (epoxy bi-componentenlijm) aan elkaar werden gelijmd. 
Benedikt Timmerman deelde ons ook mee dat er gips werd gebruikt voor de berging van een grote maar sterk 
gefragmenteerde mammoetslagtand. Verschillende fossiele beenderen werden met hetzelfde materiaal soms ook intern 
verstevigd. 
Tijdens onze voorstudie hebben we ook gekeken naar de aanwezige nummering. In het geval van de Nieuwdonk-collectie 
bezat een heel aantal stukken reeds een code. Toch werd snel duidelijk dat niet alle nummers elkaar logisch opvolgen. 
Hieruit veronderstelden we initieel dat het hier misschien zou gaan om een onvolledige of samengestelde collectie. Andere 
stukken bezaten daarnaast ook helemaal geen nummer of code. In totaal droegen 195 specimens, iets meer dan de helft, 
wel een collectienummer. Benedikt Timmerman deelde ons mee dat zijn collectie in het verleden reeds bestudeerd werd 
door dr. Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Een eerste en oudste 
lijst die we teruggevonden in het archief van de Heemkundige kring van Overmere, werd opgemaakt door dr. Anton Ervynck 
rond de jaarovergang van 1985-1986. Het document van 14 bladzijden is een eerste inventaris van de collectie en behoort 
tot de communicatie tussen B. Timmerman en dr. Ervynck van het Geologisch Instituut (paleontologisch laboratorium) van 
de Universiteit Gent. De lijst is later deels overgenomen in een studiedocument van het KBIN met osteometrische data van 
laat-pleistocene zoogdieren van de Vlaamse Vallei (Germonpré, 1993a). Een aantal van de oude nummers uit de 
Nieuwdonkcollectie kunnen we hierin terugvinden waardoor we van sommige stukken aanvullende informatie bezitten met 
betrekking tot afmetingen en relatieve ouderdom. Het nummeringssysteem van B. Timmerman is een combinatie van één 
of twee letters van het alfabet gevolgd door een volgnummer (bijvoorbeeld: A817, SI7, K4, T35, …). Jammer genoeg is de 
inventaris van de collectie in de loop der jaren verdwenen en konden we niet meer achterhalen waar de nummering voor 
stond. Wel hebben we gemerkt dat tanden en kiezen vaak een nummering bezaten die werd voorafgegaan door de letter 
‘A’. Craniale delen (inclusief geweifragmenten) hadden een gelijkaardige nummering voorafgegaan door de letter ‘C’. De 
prefix ‘SI’ betrof op zijn beurt vaak mandibulae (onderkaken) en ‘SJ’ enkel wervels. De letters ‘K’ en ‘T’ staan vaak in relatie 
tot mammoet of neushoorn. Behoudens de letter ‘C’ van ‘Cranium’, kon er geen echte logica uit het lettersysteem gehaald 
worden.  

Informatie bewaren

Na het vergaren van alle beschikbare informatie, werden er tijdelijke labels aangemaakt. Hiervoor werd gekozen om 
kaartjes waarop alle informatie werd verzameld met behulp van een touwtje rond elk specimen te binden (Fig. 11). Dit 
systeem stelde ons in staat om gemakkelijk per specimen de gebruikte behandeling en chemicaliën zorgvuldig te noteren. 
In een latere fase, tijdens de inventarisatie, kan al de verzamelde informatie gemakkelijk overgenomen worden in een 
definitief register en krijgen de labels ook een definitieve vorm. Hoewel het invullen van deze tijdelijke identificatie extra 
tijd en moeite vergen bovenop het restauratieproces, is het toch belangrijk om te vermelden dat deze stap van cruciaal 
belang is bij het behandelen van een omvangrijke collectie. Bij dergelijke grote collecties waarbij elk specimen vaak een 
individuele behandeling en benadering vereist en waar meerdere medewerkers tegelijk in de verschillende stappen van het 
proces aan eenzelfde stuk werken, kan er informatie verloren gaan. Door alle stappen, observaties en eigenaardigheden 
meteen te noteren, voorkom je dubbel werk of misverstanden. 

Selectie

Tijdens het eerste bezoek aan de collectie stelden we vast dat één specimen dermate was aangetast, dat restauratie geen 
enkel praktisch nut meer had. Dit was het geval voor één doos met onbehandelde fragmenten. Het ging naar alle 
waarschijnlijkheid om het proximaal deel van een mammoetfemur. Bijna alle fragmenten in deze container waren 
grotendeels tot poeder herleid (Fig. 12). De overgrote aanwezigheid van pyrietpoeder vormde bovendien een gevaar voor 
de rest van de collectie waarbij rondwaaiend pyrietpoeder ook andere onaangetaste specimens kon aantasten. Dit 
specimen werd dan ook als onherroepelijk verloren beschouwd en aldus afgezonderd. Daarnaast hebben we ook 
aandachtig gekeken of er zich in de aanwezige collectie waardevolle stukken bevonden voor wetenschappelijk onderzoek. 
Deze specimens hebben we, indien ze geen dringende restauratie vereisten, apart gelegd of gesampled alvorens ze te 
behandelen.  
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Fig. 14. Zaalplan van de concertzaal van cultureel centrum ‘Stroming’ met de inrichting van het tijdelijk laboratorium. © 
Anthonie Hellemond 

Fig. 15. Werktafels met voldoende afstand. © Palaeontologica Belgica 
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Time management

Tijd is een niet te onderschatten aspect van een dergelijk restauratieproject. Niet alleen moet elk stuk in detail bekeken en 
besproken worden, er moet ook rekening gehouden worden met de behandel- en droogtijd. We weten bijvoorbeeld dat de 
behandeling met mono-ethanolamine thioglycolaat (een product om de restproducten van pyrietrot te neutraliseren) zeker 
niet langer dan drie tot vier uur mag duren. De stof kan immers opnieuw neerslaan en het fossiel een permanente rode 
weerschijn geven. Uit voorzorg kozen we dan ook voor een behandeltijd van maximaal twee uur. Daarnaast moeten we 
ook rekening houden met de veel grotere droogtijd van de massieve mammoetfemuren in de collectie. Deze specimens 
moeten eerst kurkdroog zijn teneinde ongewenste chemische (neerslag)reacties te vermijden in latere conservatiestappen. 
Aanvankelijk hebben we geschat dat een volledige week van 7 dagen met 8 werkuren en vijf vaste medewerkers (280 uur) 
voldoende zou zijn om alle stukken te behandelen. Wat we echter niet hadden voorzien was de spontane opkomst en 
interesse van het grote publiek en de pers. Vanwege de grote belangstelling van de plaatselijke bevolking werd er gevraagd 
om tijdens het weekend rondleidingen te geven. De geldende coronamaatregelen moesten echter nageleefd worden en 
geïnteresseerden moesten op voorhand inschrijven. Elk kwartier kon een gezin of een groep per bubbel de collectie 
bezoeken en worden rondgeleid. Hierdoor was een tweede weekend nodig om nog een aantal kleine stukken te 
behandelen. Ook tijdens dit tweede weekend werden er rondleidingen gegeven. In totaal werden er ongeveer 360 à 400 
uren gespendeerd aan het restaureren van de volledige collectie en ca. 32 uur aan rondleidingen. Ten slotte hebben we 
alle fossielen een maand tot anderhalve maand laten drogen alvorens ze op te bergen. Het opbergen gebeurt in noppenfolie 
en zuurvrij papier in afsluitbare PP (polypropyleen) containers. 

Inrichting van het conservatielaboratorium

Logisch 
Een goede voorbereiding van een restauratieproject met verschillende medewerkers vraagt om een logische inrichting van 
de werkruimte. Vooral bij het opereren in groepsverband is het van belang dat elke stap van het restauratieproces een 
specifieke plaats toegewezen krijgt. Zoals reeds vermeld hadden we het geluk om tijdens de coronapandemie de grote 
leegstaande concertzaal van cultureel centrum (CC) ‘Stroming’ te Berlare te kunnen gebruiken (Fig. 13). Deze grote ruimte 
(342 m²) stelde ons in staat om de nodige afstand te bewaren tussen de medewerkers en tegelijk te werken met een 
luchtstroom door het openzetten van de aanwezige nooduitgangen, zoals te zien in het zaalplan (Fig. 14). Er werd gewerkt 
met een 10-tal tafels waartussen voldoende afstand (min. 1,5 m) werd bewaard en waaraan alle preparateurs zich 
gemakkelijk met zowel droge als natte preparatie konden bezighouden (Fig. 15). Voor de droge en natte behandelingen 
was het van cruciaal belang dat de door pyrietrot aangetaste collectiestukken fysiek gescheiden werden van de rest. Ook 
was het van belang om de onbehandelde stukken nooit rechtstreeks in contact met afgewerkte stukken te plaatsen. De 
droogplaats van alle behandelde specimens werd ingericht aan de langste zijde van het geïmproviseerde lab, waar een 
ventilator het drogingsproces deed versnellen. Ten slotte hebben we ook een stofvrije plaats voorzien voor fotografische 
doeleinden en om belangrijke collectiestukken veilig te stellen. Het tijdelijke karakter alsook de aard van de locatie maakten 
de installatie van een geavanceerd afzuigsysteem onmogelijk. Bijgevolg werden pneumatische bewerkingen met een grote 
stofproductie, zoals het nemen van stalen voor onderzoek, in de buitenlucht uitgevoerd. De verplichte luchtstroom in de 
zaal, die deel uitmaakte van de vereiste coronamaatregelen, zorgde eveneens voor een praktische uitdaging om pyriet en 
stofpartikels zo veel mogelijk weg te houden van de behandelde stukken in droogfase. Ook het werken met toxische 
reagentia buiten een zuurkast of laminaire flowkast (LAF) bracht met zich mee dat er extra veel aandacht uitging naar 
persoonlijke beschermingsmiddelen om zo veilig mogelijk te werken onder de aanwezige omstandigheden.  

Veiligheid 
Het werken met chemische reagentia vereist steeds de nodige veiligheidsmaatregelen. Hiervoor baseren we ons vooral op 
de Amerikaanse MSDS-documenten oftewel de Materials and Safety Data Sheets. Deze veiligheidsinformatiebladen zijn 
gemakkelijk online terug te vinden en vertellen ons alles over de gebruikte producten alsook welke veiligheidsmaatregelen 
in acht genomen moeten worden. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend om de beschikking te hebben over dure 
gecontroleerde ruimtes waar aerosolen afgevoerd of gefilterd kunnen worden. Binnen de context van het tijdelijk 
preparatielaboratorium in Berlare hebben we daarom vooral ingezet op de maximale reductie van aerosolen door te 
werken met afsluitbare containers en recipiënten. Ook het omhullen of inpakken van grote specimens in aluminiumfolie en 
parafilm had als doel om het aantal toxische deeltjes in de ruimte maximaal te reduceren. Daarnaast maakten we veelvuldig 
gebruik van mondmaskers met koolstoffilters en voldoende verluchting van de ruimte zodat toxische nevels zo snel mogelijk 
geëvacueerd konden worden. Tijdens het hele restauratie- en conservatieproces was het permanente gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) geen overbodige luxe. Zowel de aerosolen van diverse reagentia als het 
pyrietpoeder dat vrijkomt bij handmatige behandeling zijn schadelijk voor de gezondheid. Daarom waren er voldoende 
nitril-handschoenen, labojassen en FFP2 en FFP3 mondmaskers en veiligheidsbrillen aanwezig. Aanvullende informatie over 
de gebruikte producten kan teruggevonden worden in een artikel dat later dit jaar zal verschijnen in het tijdschrift ‘The 
Geological Curator’ (Hellemond et al., 2022). 
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Fig. 16. Verwijderen van oude verf. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 17. Verwijderen van oude lijm. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 18. Oude verzuurde tape laat onuitwisbare sporen na. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 19. Behandeling van een mammoetfemur met MEATG. Het product kleurt onmiddellijk roodpaars. © Palaeontologica 
Belgica 

Bevoorrading 
De aankoop van grote hoeveelheden chemicaliën kan logistieke problemen met zich meebrengen, vooral voor particulieren. 
In België bestaat er sinds de terreuraanslagen van 2016 immers een wet die handelaren bij de verkoop van Aceton verplicht 
om de gegevens van de koper op te vragen. Hierdoor zijn 5 liter-containers met Aceton op vele plaatsen uit de handel 
gehaald. Bij gespecialiseerde drogisterijen zijn grote hoeveelheden echter wel leverbaar, mits persoonsgegevens worden 
opgegeven. De aankoop van mono-ethanolamine thioglycolaat (MEATG) is eveneens problematisch. In België en Nederland 
is dit dure product uiterst moeilijk te vinden. Ook de diverse geologische verzendhuizen in België en Nederland lijken dit 
niet op voorraad te hebben. In Duitsland en in Frankrijk kan men wel enige leveranciers vinden waar dit product voorradig 
is. Hier moest er dus rekening worden gehouden met de nodige verzendtijd. Andere stoffen zoals polyvinylacetaat en 
acrylharsen moeten eerst in oplossing gebracht worden alvorens ze gebruikt kunnen worden. Ook hier dient de nodige 
wachttijd ingebouwd te worden, aangezien vele van deze korrels op kamertemperatuur slechts zeer traag in oplossing 
treden. Voor een oplossing in aceton is het aangewezen om 4-5 dagen te wachten alvorens de basisoplossing 
helemaal  vloeibaar is. Deze oplossing gebeurt het best bij iets hogere kamertemperatuur (22-23°C) zonder te verhitten of 
in direct zonlicht te plaatsen.  

Afvalstoffenbeheer 
Het beheren van de afvalproducten is een belangrijke en niet te onderschatten taak. Een veilig en gestructureerd 
laboratorium vraagt dan ook om een degelijk afvalstoffenbeleid. Om contaminatie te vermijden dienen de diverse 
recipiënten met reststoffen afgezonderd te worden en steeds te worden voorzien van een identificatielabel. We hebben 
buiten het cultureel centrum ook een recyclingstation voorzien voor het sorteren van karton, plastic en glas. Bij de 
verwijdering van chemische reststoffen dienden ook verschillende milieuvereisten en wettelijke verplichtingen te worden 
nageleefd (zie Hellemond et al., 2022).  
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Fig. 20. Onopgeloste ParaloidTM B72-korrels. © Kevin Nolis 
Fig. 21. Stock solution (basisoplossing) van MowilithTM in de verhouding 1:3 wordt aangemaakt in dezelfde afsluitbare 
aceton containers. ©Palaeontologica Belgica 
Fig. 22. Door uitdroging van oude lijmen viel deze slagtand van een mammoetkoe uit elkaar. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 23. Aanmaken van de bi-componentenlijm door de lijm te mengen met de verharder. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 24. Opvullen van barsten met modelbouw acrylpasta. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 25. Aanbrengen van pigmenten. Hier werd ervoor gekozen om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de oorspronkelijke 
kleur. © Palaeontologica Belgica 



88 

Methodologie

In principe is elk fossiel uniek. Ieder fossiel is immers het product van vele geochemische en biologische processen die 
hebben ingespeeld op het specimen vanaf het ogenblik dat het organisme is overleden. Deze tafonomische processen 
zorgen ervoor dat fossielen op een bepaalde manier in de bodem bewaard worden en dus vatbaar zijn voor fysicochemische 
veranderingen in de omringende lagen. We denken in dit geval bijvoorbeeld aan verschillende concentraties of 
verhoudingen aan anorganische elementen die de organische structuren vervangen, of de zuurtegraad (pH) van het 
grondwater. Deze en vele andere parameters hebben als gevolg dat elk specimen onderhevig is aan specifieke invloeden. 
Vanaf het ogenblik dat een fossiel uit zijn originele geologische context wordt gebracht, is monitoring (opvolging) een 
permanent onderdeel van de conservatie. 

In het geval van de Nieuwdonkcollectie vroegen diverse problemen (pyrietrot, uitdroging, oude lijmen) vaak om 
verschillende bijkomstige benaderingen. Om de homogeniteit van de technieken te verzekeren en goede afspraken te 
kunnen maken tussen alle medewerkers over de verschillende stappen in het restauratieproces, is het opstellen van een 
standaardwerkwijze oftewel ‘modus operandi’ noodzakelijk. Onze standaardwerkwijze bevatte de volgende stappen:  

1. Uitpakken
Het voorzichtig verwijderen van oude gecontamineerde en zure of stoffige verpakkingsmaterialen moet rustig en 
gestructureerd gebeuren. Ook moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden om opwaaiend stof en pyrietpoeder te 
vermijden. De oude (en vaak zure) verpakkingsmaterialen worden ook rechtstreeks afgevoerd in afvalcontainers buiten het 
lab. 

2. Scheiden
Een tweede stap bestaat uit het afzonderen van pyriethoudende fossielen die vaak een witgrijs tot geelachtig poeder 
bevatten. Kenmerkend is ook de typische zwavelachtige geur die de aangetaste stukken afscheiden. Het overgrote deel van 
de collectie had te lijden onder pyrietrot maar het is belangrijk om op zowel micro- als macroscopisch niveau een inschatting 
te maken van het pyriet en diens reactiviteit op korte tot middellange termijn.  

3. Afstoffen
Met een droge borstel worden de pyrietvrije fossielen afgestoft. De specimens met pyrietpoeder worden met een aantal 
specifiek daartoe bestemde borstels in de buitenlucht schoongemaakt. 

4. Handmatig verwijderen
Met behulp van harde borstels, scalpels, naalden en schrapers wordt zo veel mogelijk van het zichtbare pyriet verwijderd. 
Alle aanwezige verven, oude lijmen, tape(resten), hars en gips worden ook zo goed mogelijk verwijderd (Figs. 16 & 17). 
Aangezien het hier vaak om onomkeerbare handelingen gaat, was het niet altijd mogelijk om harsen en gips compleet te 
verwijderen zonder het specimen verdere schade toe te brengen. Bovendien hebben de oude lijmen of tape, door hun 
jarenlange corrosieve werking, op sommige plaatsen onuitwisbare sporen nagelaten (Fig. 18). 

5. Pyriet neutraliseren
De kleine tot middelgrote collectiestukken werden integraal behandeld door ze volledig onder te dompelen in een
afsluitbare plastic container met mono-ethanolamine thioglycolaat (MEATG). Grotere stukken die niet integraal in een
gecontroleerde en afsluitbare omgeving behandeld konden worden, zijn plaatselijk behandeld. Hiervoor werd het product
rechtstreeks in het bot geïnjecteerd waarna het fossiel vervolgens in parafilm en aluminiumfolie werd gewikkeld. MEATG
kleurt bij contact met pyriet quasi-onmiddellijk roodpaars (Fig. 19). Na een behandeling van maximaal 2 uur is het van
belang dat de fossielen ruimschoots gespoeld worden met ethanol om het resterend MEATG te verwijderen. Ten slotte
werden de behandelde stukken te drogen gelegd. Hoewel deze manier van pyrietneutralisatie gedateerd is (Tacker, 2020)
en niet altijd garant staat voor een volledige neutralisatie van het pyriet en de aanwezige minerale bijproducten, is het in
deze context wel één van de meest werkbare oplossingen om snel in te grijpen en tot goede resultaten te komen op korte
termijn en middellange termijn. Toch brengt toxiciteit van de gebruikte producten bij deze behandeling eveneens risico’s
mee voor de restaurateurs en de directe omgeving. Als we echter kijken naar andere moderne neutralisatietechnieken
(Tacker, 2020) dan zien we dat er tot op heden geen perfecte universele remedie is om pyrietrot te bestrijden. Er is nog
heel veel studie en werk te verrichten in de strijd tegen pyrietrot. Het controleren van de conductiviteit op atomair niveau
en het vermijden van vocht blijft echter de beste basis om verder verval tegen te gaan.

6. Conserveren
Omdat we dit contact van pyriet met vocht en zuurstof willen vermijden, gaan we de collectiestukken  behandelen met een 
polyvinylacetaat of een acrylhars. Hiervoor gebruiken we MowilithTM (polyvinylacetaat) en ParaloidTM (acrylhars). Beide 
stoffen worden algemeen verhandeld in vaste vorm, als korrels of pellets die we kunnen oplossen in aceton (Fig. 20). 
ParaloidTM en MowilithTM bestaan in verschillende concentraties maar voor paleontologische doeleinden zijn Mowilith 50TM 
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en Paraloid B72TM veruit de meest gebruikte. We raden aan om eerst een basisoplossing te maken in een verhouding van 
1:3 (Fig. 21). Deze verhouding geeft ons een relatief dikke vloeistof die we naderhand verder kunnen aanlengen met aceton 
naarmate de behoefte. Het aanbrengen van MowilithTM of ParaloidTM gebeurt door volledige onderdompeling van het stuk. 
We wachten vervolgens tot er geen luchtbelletjes meer uit het specimen komen, een indicatie dat het stuk helemaal 
verzadigd is. Vervolgens laten we het stuk drogen. Hierbij zal de aanwezige aceton volledig verdampen en zal MowilithTM of 
ParaloidTM opnieuw als een plastic film uitharden. De oplossing kan aan de binnenkant in de botstructuur ook aangebracht 
worden met behulp van een injectiespuit of aan de buitenkant met behulp van een zachte borstel. Bij sommige stukken 
waarvan de buitenkant sterk verweerd of poreus is, kan het nodig zijn om aan de buitenkant ook een tweede of derde laag 
aan te brengen. Deze bewaringsmethode is relatief omkeerbaar; MowilithTM en ParaloidTM kunnen immers opnieuw opgelost 
worden door het fossiel in aceton onder te dompelen. Hoewel de reversibiliteit van Butvar B-76TM (ook een polyvinylhars) 
nog net iets beter is, opteerden we toch voor het gebruik van MowilithTM en ParaloidTM. We verkiezen namelijk een stabiele 
coating en versteviging op lange termijn. 

7. Lijmen
Als alle losse fragmenten afkomstig van eenzelfde skeletdeel droog zijn, kunnen ze samengevoegd en gelijmd worden. Bij 
sommige reeds geconserveerde of gerestaureerde fossielen werden echter onomkeerbare behandelingen toegepast zoals 
het gebruik van bepaalde harsen en epoxylijmen. Bij het gebruik van dergelijke harsen, kan het gebeuren dat het stuk door 
uitdroging opnieuw uit elkaar valt (Fig. 22). Er bestaat dan geen alternatief voor het lijmen van de fragmenten dan opnieuw 
gebruik te maken van een krachtige epoxy bi-componentenlijm zoals AralditeTM . We gebruikten tijdens het project Araldite 
AW 2101TM met verharder HW 2951TM (Fig. 23). Grote fragmenten afkomstig van mammoetfemuren of -heupfragmenten 
konden onmogelijk met reversibele lijmen aan elkaar worden bevestigd. De overweging moet echter wel gemaakt worden 
in hoeverre het verlijmen van bepaalde stukken echt nodig of opportuun is. Kleinere fragmenten of loszittende elementen 
kunnen immers steeds gelijmd worden met reversibele cyanoacrylaten. We hebben voor de Nieuwdonkcollectie gekozen 
voor het gamma van StarbondTM dat na enig vooronderzoek de beste verhouding prijs/kwaliteit bleek te bieden. We kozen 
voor StarbondTM EM150 met medium viscositeit voor het daadwerkelijk verlijmen van stukken. Voor interne versteviging 
kozen we voor het capillair aanbrengen van StarbondTM EM02 met zeer lage viscositeit. 

8. Opvullen van barsten
Na het lijmen kunnen we de overweging maken om ook de scheuren en barsten die ontstonden door uitdroging op te 
vullen. Hiervoor gebruiken we enerzijds calcietpasta (voor grotere scheuren) en anderzijds acrylpasta met marmerpoeder 
(voor fijnere barsten) (Fig. 24). We kozen voor de pH-neutrale Fimo Air Modelling Clay voor de opvulling van grote holtes. 
Voor kleinere barsten gebruikten we de modelbouw-acrylpasta ‘Plastic putty’ van VallejoTM. Het voordeel bij deze acrylpasta 
is dat we het overtollige materiaal gemakkelijk kunnen verwijderen met een in aceton gedrenkt doekje of spons. Het 
opvullen van bepaalde scheuren en barsten reduceert het contactoppervlak voor pyrietrot. Daarnaast genereert het bij 
sommige stukken ook extra stevigheid. Het opvullen van grote holtes zorgt ervoor dat de fossielen niet opnieuw kunnen 
breken door externe druk. Calcietpasta is in principe een omkeerbare methode, maar acrylpasta op basis van 
marmerpoeder is niet omkeerbaar. De acrylpasta werd dan ook enkel toegepast op stukken die niet voor wetenschappelijk 
onderzoek dienen maar eerder een functie als toekomstig educatief (museaal) item zullen vervullen. 

9. Aanbrengen van pigmenten
De opgevulde scheuren en barsten kunnen eventueel gepigmenteerd worden met behulp van natuurlijke pigmenten (Fig. 
25). Omdat veel fossielen in het verleden reeds werden behandeld, zijn ze ongeschikt voor chemische analyses; en omdat 
een groot deel van de fossielen een museale en educatieve toepassing zal krijgen, kozen we ervoor om zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij de natuurlijke kleur (patina) van het fossiel. Om de toekomstige conservator hierop attent te maken werd ook 
deze informatie bewaard op het label en in de database. 

10. Drogen en controleren
Aan het einde van dit proces werden de behandelde stukken in een droogruimte geplaatst met voldoende luchtcirculatie. 
Tijdens het drogen kunnen we elk stuk controleren en tevens evalueren of bijkomende behandeling nodig is. Regelmatig 
werden de stukken omgedraaid om een gelijkmatige droging te garanderen. 

Nazorg

Op 15 mei, ongeveer drie weken na de restauratie, hebben we de collectie opnieuw stuk voor stuk bekeken om na te 
gaan welke stukken bijkomende behandeling vereisten. Dit hebben we eveneens gedaan op 28 augustus. Ook in de 
toekomst is het belangrijk dat alle collectiestukken regelmatig in de gaten worden gehouden. De kans bestaat immers 
altijd dat er een rest pyriet aan de binnenkant van het fossiel niet helemaal geneutraliseerd of verwijderd is en dat dit na 
verloop van tijd opnieuw gaat reageren.  
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Fig. 26. & Fig. 27. De volledige collectie wordt gefotografeerd, gemeten en geregistreerd. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 28. Doos met de donatie van de familie Schneider-Huylebroeck.  © Palaeontologica Belgica 
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Inventaris 

Overzicht 

Op 15 mei 2021 werd de volledige collectie gefotografeerd, gemeten en digitaal geregistreerd (Fig. 26 & 27). 
Een eerste, voorlopige determinatie werd hierbij uitgevoerd. Vanwege de diversiteit van de collectie-items 
brachten we op 28 augustus een interdisciplinair team samen om elk collectie-item grondig te determineren 
en te registreren. In totaal werden er 318 items geïnventariseerd. De Nieuwdonkcollectie bevat voornamelijk 
zoogdierresten uit de laatste ijstijd (Weichselien) en tussenijstijd (Eemien), maar ook (sub)fossiele resten uit 
het Atlanticum (Vroeg-Holoceen) en niet gefossiliseerde resten uit recentere tijden. Het grootste deel bestaat 
uit 296 beenderen, waarvan het overgrote deel verzameld werd door Benedikt Timmerman. Een ander deel 
werd tijdens de restauratiewerken gedoneerd door de familie Schneider-Huylebroeck (Fig. 28). Binnen de 
Nieuwdonkcollectie zijn volgende (ichno)taxa vertegenwoordigd : 

MAMMALIA (Zoogdieren) 

PROBISCIDEA (Slurfdieren) 

Elephantidae (Olifanten) 
Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) 
Palaeoloxodon antiquus Falconer & Cautley, 1847 

PERISSODACTYLA (Onevenhoevigen) 

Rhinocerotidae (Neushoorns) 
Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799) 
Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) 

Equidae (Paardachtigen) 
Equus ferus Boddaert, 1785 
Equus caballus Linnaeus, 1758 

ARTIODACTYLA (Evenhoevigen) 

Bovidae (Holhoornigen) 
Bison priscus Bojanus, 1827 
Bos primigenius Bojanus, 1827 
Ovibos moschatus (Zimmerman, 1780) 
Ovis aries Linnaeus, 1758 
Bos taurus Linnaeus, 1758 

Cervidae (Hertachtigen) 
Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799) 
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 
Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) 

RODENTIA (Knaagdieren) 

Castoridae (Beverachtigen) 
Castor fiber Linnaeus, 1758 

CARNIVORA (Vleeseters) 

Canidae (Hondachtigen) 
Canis lupus Linnaeus, 1758 
Canis familiaris Linnaeus, 1758 
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 

Ursidae (Beren) 
Ursus arctos Linnaeus, 1758 

Felidae (Katten) 
Panthera spelaea (Goldfuss, 1810) 
Felis silvestris Schreber, 1777 

Hyaenidae (Hyena’s) 
Crocuta crocuta (Erxleben, 1777) 

AVES (Vogels) 

ANSERIFORMES (Eendvogels) 

Anatidae (Gansachtigen) 

GALLIFORMES (Hoendervogels) 

Phasianidae (Fazantachtigen) 
Gallus gallus (Linnaeus, 1758) 
Phasianus sp. Linnaeus, 1758 

ICHNOFOSSIELEN (Borstelwormen) 

Tasselia ordamensis (de Heinzelin, 1964) 
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Mammalia (Zoogdieren)

Familie Elephantidae (Olifanten) 
Ongeveer een derde van het aanwezige zoogdiermateriaal uit de Nieuwdonkcollectie bestaat uit skeletdelen of -
fragmenten behorende tot de Elephantidae. Het overgrote deel bestaat uit resten van de wolharige mammoet 
(Mammuthus primigenius) uit het Weichselien. Het merendeel hiervan zijn slagtanden en kiezen (onder andere coll. nrs. 
ND0080, ND0197, ND0220), maar er is ook een fragment van de symfyse van een mandibula van een heel groot individu, 
waarschijnlijk een stier (coll. nr. ND0210). Bijzonder is ook de aanwezigheid van twee deciduous molars (melktanden) 
van extreem jonge dieren (coll. nr. ND0263). Een opengebroken fragment van een onderkaak zonder gebitselementen 
staat ons eveneens toe om het emailorgaan waar te nemen (coll. nr. ND0226). Daarnaast bevat de collectie ook twee 
zwaarder versteende kiezen (coll. nr. ND0271, ND0273), een middenvoetsbeentje (coll. nr. ND0049) en een grote atlas 
(coll. nr. ND0194) van de bosolifant (Palaeoloxodon antiquus) uit het Eemien.  

Familie Bovidae (Holhoornigen) 
De op een na sterkst vertegenwoordigde groep in de Nieuwdonkcollectie wordt gevormd door de Bovidae. We kunnen 
dit gedeeltelijk verklaren door de aanwezigheid van (sub)fossiel materiaal van (gedomesticeerde) runderen (Bos taurus) 
en schapen (Ovis aries) uit recentere tijden. De collectie bevat echter wel een grote hoeveelheid aan overblijfselen van 
de steppewisent Bison priscus uit het Weichselien en van het oerrund (Bos primigenius) uit het Eemien. Het betreft 
voornamelijk molaren en premolaren, opperarmbenen, scheenbenen en middenhands- en middenvoetsbeentjes. Tot 
de topstukken behoren, onder meer, een bijna compleet neurocranium van een steppewisent (coll. nr. ND0218) en een 
aantal tot hetzelfde dier behorende skeletelementen (linker en rechter voorpoot) van een oerrund (coll. nrs. ND0074, 
ND0082, ND0091, ND0078, ND0088, ND0090). De collectie die door de familie Schneider-Huylebroeck gedoneerd werd, 
bevatte ook heel verrassend een wervel van een muskusos (Ovibos moschatus) (coll. nr. ND0242). Deze soort komt over 
het algemeen minder frequent voor. 

Familie Rhinocerotidae (Neushoorns) 
Rhinocerotidae vertegenwoordigen ongeveer 15 procent van het vertebratenmateriaal in de collectie. Binnen deze 
familie zijn nagenoeg alle overblijfselen afkomstig van de wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis). Een bijzonder 
item is een rechter mandibula met vraatsporen alsook duidelijke aanwijzingen van massieve ontsteking aan de 
onderkant ter hoogte van de eerste premolaren (coll. nr. ND0231). De pijnlijke zwelling en ontsteking hebben de 
premolaren waarschijnlijk doen uitvallen. Tijdens de restauratiewerken werd ook een mogelijke molaar (coll. nr. 
ND0274) van de bosneushoorn (Stephanorhinus kirchbergensis) herkend door collega Bjorn De Wilde. Verder onderzoek 
tijdens de tweede determinatie-sessie op 28 augustus wees ook op de aanwezigheid van nog één andere M1 of M2 
molaar (coll. nr. ND0278) en 3 molaarfragmenten. Ook een redelijk grote ulna (coll. nr. ND0198) behoorde mogelijk ook 
tot deze soort. (pers. comm. Dick Mol, 2021). De aanwezigheid van de bosneushoorn is voor België hoogst uitzonderlijk. 
Een eerste melding van deze soort binnen de Belgische pleistocene zoogdierfauna hebben we in de literatuur tot dusver 
nog niet teruggevonden. 

Familie Equidae (Paardachtigen) 
De Nieuwdonkcollectie bevat 18 tanden (molaren en premolaren en één snijtand) en 19 skeletelementen, waaronder 
één onderkaakfragment (coll. nr. ND0096), van een wild paard Equus ferus uit het Weichselien. Toekomstig 
(osteometrisch) onderzoek zal uitsluitsel moeten geven over de verschillende soorten die binnen de collectie 
vertegenwoordigd zijn. Naast de wilde paarden is ook een schedelfragment aanwezig van een gedomesticeerd paard 
Equus caballus. Door de lichte kleur en bewaartoestand gaan we er vanuit dat het om een vrij recent (Holoceen) 
overblijfsel gaat. 

Familie Cervidae (Hertachtigen) 
Herten zijn eveneens relatief goed vertegenwoordigd binnen de groep van herbivoren. Het gaat voornamelijk om 
edelherten (Cervus elaphus) en ‘Ierse’ reuzenherten (Megaloceros giganteus), maar ook om reeën (Capreolus capreolus) 
en rendieren (Rangifer tarandus). Onder de edelherten behoren minstens twee skeletdelen, met name een zwaar 
versteend geweifragment (coll. nr. ND0206) en een spaakbeen (coll. nr ND0104), tot de Eemien fauna (Germonpré, 
1993a). Een ander geweifragment heeft een zeer mooie bewaring en bevat knaagsporen van andere soortgenoten (coll. 
nr. ND0081). Een uitzonderlijk stuk is het forse schedeldak van een reuzenhert (coll. nr. ND0199) waarop we duidelijk 
rozenstokken (aanzetten van de geweien) kunnen zien. Sommige subfossiele resten van cervidae zijn waarschijnlijk van 
Holocene ouderdom. Absolute datering met behulp van 14C kan hierover in de toekomst uitsluitsel brengen. 
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Familie Rodentia (Knaagdieren) 
Een laatste groep herbivoren die we in de Nieuwdonkcollectie aantroffen wordt gerepresenteerd door een aantal 
onderkaken van de Europese bever (Castor fiber) waaronder één redelijk complete onderkaak (coll. nr. ND0266). Er zijn 
uit de Overmere beverresten bekend uit het Eemien (Germonpré, 1993a). Toch kunnen we door de afwezigheid van 
informatie niet uitsluiten dat de aanwezige stukken ook afkomstig kunnen zijn uit vroeg-holocene afzettingen. De 
meeste resten van bevers in de Nieuwdonkcollectie zijn echter wel gefossiliseerd en dateren wellicht uit het Vroeg-
Glaciaal of uit het Tardiglaciaal. 

Familie Canidae (Hondachtigen) 
De Nieuwdonkcollectie in Berlare bevat welgeteld drie onderkaken van hondachtigen. Het kleine formaat van de 
onderkaken deed ons vermoeden dat deze afkomstig waren van holocene gedomesticeerde hondachtigen. Een 
osteometrische analyse uitgevoerd door dr. Mietje Germonpré op 19 april 2021 stelde ons echter in staat om tenminste 
één onderkaak (coll. nr. ND0269) toe te schrijven aan de noordelijke wolf Canis lupus en de twee andere onderkaken 
(coll. nrs. ND0262, ND0283) aan gedomesticeerde Noordwest-Europese hondenrassen Canis familiaris (pers. comm. 
Germonpré, 2021). Verder osteometrisch onderzoek en correlaties met diverse archeologische databanken zal in de 
toekomst hopelijk meer kunnen uitwijzen. Het onderscheid tussen wolven en gedomesticeerde honden is immers vaak 
problematisch met louter kaakresten (Janssens et al., 2019) 

Familie Ursidae (Beren) 
Één spaakbeen (coll. nr. ND0100) werd in het verleden reeds toegeschreven aan een bruine beer Ursus arctos uit het 
Eemien (Germonpré, 1993a). Dit item is het enige fossiele overblijfsel van een groot roofdier in de collectie. Dit 
spaakbeen zal in de nasleep van onze inventaris verder worden onderzocht in het kader van een masterthesis aan de 
Universiteit van Opole (Polen). 

Familie Felidae (Katten) 
De collectie bevat twee (sub)fossiele resten, een humerus en een tibia, die hoogstwaarschijnlijk toebehoren aan 
holocene wilde katten Felis silvestris (pers. comm. Bjorn De Wilde, 2021). Behalve deze twee skeletdelen hebben wij 
geen andere (rechtstreekse) sporen van Felidae aangetroffen.  

Aves (Vogels)

Naast de zoogdierresten beschikken we ook over negen resten van vogels. Volgens Quentin Gofette, archeozoöloog 
verbonden aan de Brusselse universiteit (ULB) en het Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschappen (KBIN), 
betreffen het resten van zowel hoendervogels als gansachtigen. We geven hier volgend overzicht. 

Anatidae (Gansachtigen) 
Distaal deel van een tibiotarsus van een ongedetermineerde ganzensoort (coll. nr. ND0292). Dit fragment kan laat-
weichselien zijn qua ouderdom (pers. comm. Mietje Germonpré, 2021). 

Phasianidae (Fazantachtigen) 
Een humerus (coll. nr. ND0294), een tarsometatarsus (coll. nr. ND0295) en een femur (coll. nr. ND0293) van 
verschillende hoendervogels. De botjes van deze Galliformes zijn heel waarschijnlijk afkomstig van een kip (Gallus gallus 
- Linnaeus, 1758) of een fazant(achtige) (Phasianus sp. - Linnaeus, 1758). Deze resten zijn vrij recent en waarschijnlijk
van holocene ouderdom, misschien zelfs middeleeuwse ouderdom (pers. comm. Mietje Germonpré, 2021).

Predatie

Binnen de Nieuwdonkcollectie vallen er een aantal krassen op die we eveneens in de database vermelden. Deze sporen 
zijn vaak het enige indirecte bewijs van de aanwezigheid van aaseters zoals wolven, holenleeuwen (Panthera spelaea) 
of hyena’s (Crocuta crocuta) binnen een assemblage. Een echt duidelijke aanwijzing vinden we echter terug in de grillige 
vorm van het kaakgewricht van een wolharige neushoorn (coll. nr. ND0231). W e vermoeden dat het hier gaat om 
bijtsporen van één of meerdere grottenhyena’s wier sterke tanden door het massieve condyle van het kaakbeen heen 
konden bijten. Verder vertoont een diafyse van een rechter humerus van een wild paard (coll. nr. ND0002) zowel boven- 
als onderaan vraatsporen van een roofdier. Het lijkt erop, gezien de versplintering, dat deze vraatsporen afkomstig zijn 
van een hyena (pers. comm. Dick Mol, 2021). Heel verrassend hebben we ook knaagsporen aangetroffen van 
hertachtigen, onder andere op een afgeworpen geweitak, die knaagsporen op de ijstak en de oogtak vertoont (coll. nr. 
ND0081). Herten knagen soms dagenlang op een afgeworpen gewei. Dit gedrag is toe te schrijven aan een 
calciumdeficiëntie waarbij er extra calcium moet worden opgenomen voor de groei van eigen geweitakken. 
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Ichnofossielen

De Nieuwdonkcollectie bevat eveneens 4 herwerkte ichnofossielen in de vorm van kokervormige concreties waarvan 
zeker één specimen kan toegeschreven worden aan de borstelworm (Polychaeta) Tasselia ordamensis (de Heinzelin, 
1964). Deze bijzondere ichnofossielen worden gekenmerkt door ijzerrijke zandsteenconcreties en werden voor het 
eerst beschreven in de Zanden van Merksem (Laat-Plioceen) (Van Tassel, 1964). Het ichnofossiel met collectienummer 
ND0253 (Fig. 29) bezit de typisch peervormige structuur van Tasselia ordamensis (de Heinzelin, 1964). Deze vorm 
ontstaat door de opeenstapeling van cilindrische schijven waarin deze maldanide polychaete worm zijn voedsel 
opslaat en kweekt (Olivero & Lopez Cabrera, 2010). 

Artefacten

Naast de overblijfselen van dieren hebben we ook 15 vuurstenen (lithofacten) gedocumenteerd waarbij er op drie 
stukken duidelijk staat aangegeven dat ze gevonden werden in zandgroeve Maes te Uitbergen (Berlare). 
Er zijn zeker 5 vuurstenen werktuigen gedetermineerd, alle andere vuurstenen lithofacten zijn voornamelijk 
vriesafslagen of verspoelde vuursteenkeien. Minstens één werktuig, een randkling met retouches (coll. nr. ND0305), is 
onmiskenbaar afkomstig uit de regio rond Spiennes (Bergen, Henegouwen, België) (Fig. 30). Bij een ander artefact (coll. 
nr. ND0314) was er sprake van een ‘step’ (ongewenste afslag) (Fig. 31). Men wou een afslag maken maar door een 
structurele fout in de silex is de afslag abrupt afgebroken. Toch zijn er kleine retouches waar te nemen. Het meest 
interessante vuurstenen werktuig is wellicht een afslag die omgevormd is tot steker of boor (coll. nr. ND0315) (Fig. 32). 
Dit type werktuig werd voornamelijk gebruikt voor huidbewerking (pers. comm. Romain De Moor, 2021). Tot onze 
verrassing bevatte de collectie ook één artefact vervaardigd uit een hertengewei (coll. nr. ND0234). Dit werktuig werd 
waarschijnlijk als percussie-instrument gebruikt om stenen werktuigen te maken. Ook het afgezaagde gedeelte van de 
oogtak is waarschijnlijk gebruikt als aanzet om vuursteen in te fixeren of om te retoucheren (pers. comm. Romain De 
Moor, 2021) (Fig. 33). 
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Fig. 29. De peervormige concretie van een borstelworm, het ichnofossiel Tasselia ordamensis (de Heinzelin, 1964). © 
Palaeontologica Belgica 
Fig. 30. Werktuig vervaardigd uit typische vuursteen uit de streek rond Spiennes. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 31. Werktuig met ‘step’: door een structurele fout in de silex is de afslag abrupt afgebroken. © Palaeontologica 
Belgica 
Fig. 32. Werktuig. Steker of boor. Typisch voor huidbewerking. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 33. Werktuig. Waarschijnlijk een percussie-instrument vervaardigd uit het gewei van een edelhert Cervus elaphus 
Linnaeus, 1758. ©Palaeontologica Belgica 
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Fig. 34. Diverse tertiaire haaientanden die in de groeve werden gevonden. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 35. Fragment slagtand van een grote mammoetstier (Collectie Heemkundige Kring Overmere). © Palaeontologica 
Belgica 
Fig. 36. Twee steenkernen van fossiele bivalven Unio crassus Philipsson, 1788. © Palaeontologica Belgica 
Fig. 37. Diverse (sub)fossiele vruchtkegels van coniferen. © Palaeontologica Belgica 
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Aanvullend materiaal

Een deel van de door Benedikt Timmerman gevonden fossielen heeft in de loop der jaren een andere weg afgelegd en 
is tijdens de jaren ‘80 in de collectie van de Heemkundige Kring van Overmere beland. Deze items werden tijdens onze 
inventaris niet opgenomen in de Nieuwdonkcollectie van de gemeente Berlare. Het gaat voornamelijk om diverse 
herwerkte haaien- en roggentanden uit tertiaire lagen (Fig. 34), maar ook om een groot in gips ingekapseld 
slagtandfragment van een volwassen mammoetstier (Fig. 35). De meerderheid van alle aangetroffen soorten kan 
toegeschreven worden aan een eocene haaien- en roggenfauna, maar ook de typisch miocene/pliocene soort 
Carcharocles megalodon is vertegenwoordigd. Binnen de ichthyologische fauna zijn de volgende taxa 
vertegenwoordigd: 

CHONDRICHTHYES (Kraakbeenvissen) 

LAMNIFORMES (Makreelhaaien) 

Otodontidae 
Carcharocles auriculatus (Blainville, 1818) 
Carcharocles megalodon (Agassiz, 1835) 

Lamnidae (Haringhaaien) 
Carcharodon escheri Agassiz, 1843 
Isurolamna affinis (Casier, 1946) 
Isurolamna sp. Capetta, 1976 
Cosmopolitodus hastalis (Agassiz, 1838) 

Odontaspididae (Tijgerhaaien) 
Brachycarcharias lerichei (Casier, 1946) 
Hypotodus verticalis (Agassiz, 1843) 
Jaekelotodus trigonalis (Jaeckel, 1895) 
Jaekelotodus cf. robustus (Leriche, 1922) 

CARCHARHINIFORMES 

Carcharhinidae (Requiemhaaien) 
Physogaleus tertius (Winkler, 1874) 
Galeocerdonidae 
Galeocerdo latidens (Agassiz, 1835) 

MYLIOBATIFORMES (Rogachtigen) 

Myliobatidae (Adelaarsroggen) 
Aetobatus sp. Blainville, 1816 

Uit ons vooronderzoek is eveneens gebleken dat er in de voormalige Nieuwdonkontsluiting ook een volledige schedel met 
geweien van een reuzenhert is gevonden (pers. comm. Benedikt Timmerman, 2021). Verder wisten wij ook dat er twee bijna 
complete voorpoten van een mammoet in situ zijn gevonden (Germonpré, 1993b). Na contact te hebben opgenomen met 
de familie Verdonck mochten wij deze collectie bezoeken. Beide voornoemde stukken maken nog steeds deel uit van de 
collectie Verdonck. In deze collectie troffen we naast de vele vertebratenresten ook nog twee steenkernen aan van de 
fossiele zoetwaterbivalve Unio crassus (ook bekend als de Bataafse Stroommossel) Philipsson, 1788 (Fig. 36) en diverse 
(sub)fossiele vruchtkegels van coniferen (Fig. 37).  

Verdwenen collectie-items

Uit gesprekken met Benedikt Timmerman is gebleken dat hij destijds een onderkaak van een juveniele mammoet heeft 
gevonden. Wij hebben hiervan noch in de beschikbare documentatie, noch in de Nieuwdonkcollectie te Berlare enig spoor 
teruggevonden. We weten eveneens dat zowel dr. Anton Ervynck (UGent) als  dr. Mietje Germonpré (KBIN) de verzameling 
van Benedikt Timmerman bestudeerd hebben en dat beiden een inventaris hebben opgemaakt. Hierin namen zij de 
oorspronkelijke catalogusnummers over. Wij hebben de lijst met de door ons geïnventariseerde stukken met beide 
inventarissen vergeleken. In de lijst van dr. Ervynck vonden we in totaal 204 referenties naar de oorspronkelijke collectie 
van B. Timmerman. Daarvan hebben we 136 nummers teruggevonden in de Nieuwdonkcollectie. In de lijst van dr. 
Germonpré vonden we 151 referenties naar Overmere. Daarvan verwijzen 47 referenties naar collecties van andere 
verzamelaars. Van de 104 overblijvende referenties uit de collectie van B. Timmerman vonden we 62 nummers terug in de 
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Nieuwdonkcollectie. Het is dus duidelijk dat heel wat stukken in de loop der jaren verdwenen zijn. B. Timmerman gaf ook 
aan dat hij een aantal collectiestukken in de loop der jaren heeft weggegeven aan vrienden en familieleden. De verdwenen 
stukken betreffen over het algemeen dezelfde genera maar ook een ontbrekend genus zoals hazen Lepus sp. (Linnaeus, 
1758) (oud nr. SK4). Onder de reeds bekende soorten zijn er een aantal Eemien vondsten verdwenen zoals een tibia 
(scheenbeen) van een Europese bever (oud nr. SK1), een metatarsus (middenvoetsbeen) van de bruine beer (oud nr. SK27), 
een bovenkaakse M3 van een bosolifant (oud nr. T55), een metatarsus van het oerrund (oud nr. K42) en een 
ongenummerde radius (spaakbeen) van een ree. De lijst van dr. Germonpré vermeldt eveneens de aanwezigheid van het 
wild zwijn Sus scrofa Linnaeus, 1758. Het is dus niet uitgesloten dat de oorspronkelijke collectie van B. Timmerman 
eveneens dergelijke resten bevatte. Een gedetailleerde lijst van ontbrekende nummers kan bij de auteurs opgevraagd 
worden. Verzamelaars die in het bezit zijn van oude collecties met vergelijkbare oude nummering vragen we dan ook om 
contact op te nemen.  

Outreach

Vlaanderen is dankzij haar geologisch verleden rijk aan fossiele beenderen van pleistocene zoogdieren. Diverse 
zandwinningen uit het verleden stelden onderzoekers in staat om diverse bonebeds met grote hoeveelheden aan fossiel 
materiaal te ontdekken. De veiligheid en het afbakenen van steengroeven en zandwinningen waren vroeger echter niet 
zo aan de orde als vandaag. Zo hebben heel wat privéverzamelaars maar ook groeve-arbeiders en toevallige bezoekers 
hun weg kunnen banen tot diep in de ontsluiting waar deze bonebeds ontsloten lagen. Hoewel er in de laatste jaren al 
een aantal privécollecties zijn opgedoken, bevindt veel van het verzamelde materiaal zich vandaag nog steeds in 
woonkamers, op zolders en in kelders. Dit is helemaal niet problematisch indien de collectie en de bijbehorende 
informatie zorgvuldig worden bewaard. Wat echter veel vaker voorkomt is dat deze vondsten worden vergeten of 
verloren gaan omdat de wetenschappelijk waardevolle gegevens verdwijnen. Het wetenschappelijke belang van de 
fossiele beenderen wordt vaak onderschat. Door een erfenis, verhuizing, of noodweer zoals we in de afgelopen maanden 
hebben gezien, kunnen zowel de informatie als de fossielen verder schade lijden. Bovendien zijn daar nog de klassieke 
problemen met pyrietrot waarbij specimens zonder een gespecialiseerde behandelmethode tot poeder kunnen vergaan. 

Het restauratieproject van de Nieuwdonkcollectie bood echter een unieke kans om via de pers en het avondjournaal de 
plaatselijke bevolking attent te maken op het bestaan van paleontologisch erfgoed in de regio. De bezoekersdagen en 
rondleidingen waren eveneens een waardevolle kans om zowel publiek als beleidsmakers persoonlijk hierop aan te 
spreken. Naar aanleiding hiervan werd er door minstens één familie (Schneider-Huylebroeck) een kleine maar zeer 
waardevolle collectie fossiele beenderen geschonken die jarenlang in een schuur had gelegen. Het is dankzij dit legaat dat 
zowel de muskusos als het uit gewei vervaardigd werktuig werden gedoneerd. De bekendmaking van ons project zorgde 
er ook voor dat de Heemkundige kring van Overmere ons attent maakte op collectiestukken in hun bezit. Deze 
aanvullende stukken gaven ons extra informatie over de geologische context waarin de fossiele beenderen zijn afgezet.  
Deze voorbeelden illustreren dus perfect waarom outreach naar de buitenwereld zo belangrijk is. Daarom is het van 
belang om via de media en door diverse activiteiten te blijven sensibiliseren en in te zetten op het belang van 
bekendmaking en bescherming van paleontologisch erfgoed. De Nieuwdonkcollectie zal dus niet alleen wetenschappelijk 
worden ontsloten, er komen ook nog diverse lezingen en tentoonstellingen. We doen hier ook graag een warme oproep 
om fossiele beenderen afkomstig uit de voormalige groeve Nieuwdonk te melden en eventueel te laten opnemen in de 
Nieuwdonkcollectie. Fossielen die deel uitmaken van een openbare collectie zijn immers bekend en makkelijk 
toegankelijk voor onderzoekers. De opname en correcte archivering in een openbare collectie is bovendien een belangrijk 
aspect en zelfs een absolute voorwaarde voor de correcte wetenschappelijke studie van dit erfgoed. Hoe meer bijdragen 
en soorten we kunnen toevoegen aan deze collectie, hoe beter we deze assemblage zullen interpreteren en begrijpen. 
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Conclusies
Ondanks het feit dat een deel van het door B. Timmerman verzamelde materiaal in de loop der jaren verspreid is geraakt, 
kwam een groot deel van zijn collectie terecht bij de gemeente Berlare. De donatie van deze fossiele beenderen aan een 
bestuurlijke instantie biedt een unieke kans om een openbare collectie aan te leggen die wetenschappelijk verder 
ontsloten kan worden. Oude collecties die van onder de radar verschijnen, hebben echter vaak een grondige restauratie 
nodig. Doordat niet alle collectie-items genummerd waren en de bestaande nummering ongedocumenteerd en 
onvolledig bleek, werd besloten om een geheel nieuwe inventaris op te maken. Daarbij kwam voor de Belgische 
pleistocene zoogdierfauna een nieuwe vertegenwoordiger, de bosneushoorn Stephanorhinus kirchbergensis, aan het 
licht. Aanvullend marien materiaal uit de collectie van de heemkundige kring van Overmere gaf bovendien extra 
waardevolle informatie over de geologische context waarin de fossiele beenderen werden afgezet. De aard van de 
collectie (voornamelijk botmateriaal) en persoonlijke contacten met Benedikt Timmerman maakten echter duidelijk dat 
er sprake was van collecting bias. 
Veel van het destijds verzamelde materiaal bevindt zich vandaag nog steeds in privécollecties. Het gaat om bewust 
aangelegde collecties maar wellicht ook om veel toevallige vondsten door plaatselijke bewoners. Hoe meer tijd er voorbij 
gaat, hoe groter de kans dat al dit materiaal of de informatie die erbij hoort verdwijnt. Het wetenschappelijk belang en de 
manier van conserveren zijn vaak onbekend of worden onderschat. De interesse en reactie van de plaatselijke bevolking 
op de rondleidingen en bezoekersdagen tonen echter aan dat er bij het grote publiek daadwerkelijk interesse is om 
paleontologisch erfgoed te waarderen en te beschermen. Hun bijdrage in de vorm van informatiebronnen en waardevolle 
donaties zijn cruciaal in de opbouw van een belangrijke referentiecollectie in de streek. Toekomstige sensibilisering en 
outreach blijven dus van groot belang. De oprichting van een permanente openbare collectie zorgt ervoor dat de fossiele 
beenderen voortaan als wetenschappelijk studieobject kunnen dienen en schept ook een kader voor toekomstige 
donaties.  
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Beschrijving bij de platen 

1) Metatarsale van een bosolifant (Elephas antiquus) uit het Eemien; 2) Atlas van een bosolifant
(Elephas antiquus) uit het Eemien; 3) Bovenkaakse M2/M3 van een bosolifant (Elephas antiquus) uit
het Eemien (boven- en zĳaanzicht); 4) Linker bovenkaakse M3 molaarrest van een zeer oude
bosolifant (Elephas antiquus) uit het Eemien (boven- en zĳaanzicht); 5) Fragment van een linker
bovenkaakse DP4 (deciduous premolar) van een extreem jonge wolharige mammoet (Mammuthus
primigenius); 6) Rechter bovenkaakse M3 van een volwassen wolharige mammoet (Mammuthus
primigenius); 7) Fragment symfyse van de mandibula van een heel grote wolharige mammoet
(Mammuthus primigenius). Waarschĳnlĳk een stier; 8) Fragment van de linker mandibula van een
wolharige mammoet (Mammuthus primigenius). Het emailorgaan is duidelĳk zichtbaar;
9) Rechter onderkaakse M3 van een redelĳk oude wolharige mammoet (Mammuthus primigenius).
De kies is duidelĳk sterk afgesleten; 10) Linker slagtand van een extreem oude mammoetkoe
(Mammuthus primigenius); 11) Neurocranium (boven- en achteraanzicht) van een steppewisent
(Bison priscus); 12) Halswervel (cervicale vertebra; voor- en achteraanzicht) van een muskusos
(Ovibos moschatus); 13) Radius van een bruine beer (Ursus arctos) uit het Eemien; 14) Linker
mandibula van een Europese bever (Castor fiber) met snĳtand en P4, M1, M2, M3; 15) Ulna uit de
linker- en rechtervoorpoot (resp. links en rechts) van een oerrund (Bos primigenius) uit het Eemien;
16) Radius uit de linker- en rechtervoorpoot (resp. links en rechts) van een oerrund (Bos primigenius)
uit het Eemien; 17) Metacarpus uit de linker- en rechtervoorpoot (resp. links en rechts) van een
oerrund (Bos primigenius) uit het Eemien; 18) Craniumfragment van een reuzenhert (Megaloceros
giganteus) met rozenstokken; 19) Zwaar versteend geweifragment van een edelhert (Cervus
elaphus) uit het Eemien; 20) Radius van een edelhert (Cervus elaphus) uit het Eemien; 21)
Geweifragment van een edelhert (Cervus elaphus) met knaagsporen van soortgenoten; 22)
Mandibulafragment van een wild paard (Equus remagensis); 23) Diafyse van een rechterhumerus van
een wild paard (Equus remagensis), aan beide einden beknaagd door vermoedelĳk grottenhyena’s
(Crocuta spelaea); 24) Linker ulna, waarschĳnlĳk van een bosneushoorn (Stephanorhinus
kirchbergensis) uit het Eemien; 25) Afgebroken rechter bovenkaakse molaar van een bosneushoorn
(Stephanorhinus kirchenbergensis) uit het Eemien; 26) Bovenkaakse molaar M1 of M2 zonder wortel
van een bosneushoorn (Stephanorhinus kirchenbergensis) uit het Eemien; 27) Rechter mandibula van
een wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis) met zware ontsteking aan de onderkant ter
hoogte van de eerste premolaren; 28) Rechter mandibula van een noordelĳke wolf (Canis lupus); 29)
Rechter mandibula van een gedomesticeerde noordelĳke hond (Canis familiaris); 30) Rechter
mandibula van een gedomesticeerde noordelĳke hond (Canis familiaris).
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ABSTRACT / INTRODUCTION 
In the midst of the coronavirus pandemic, the municipality of Berlare (East-Flanders, Belgium) acquired an 
important collection of Late-Pleistocene remains from the former Nieuwdonk quarry (near Uitbergen and 
Overmere, province of East-Flanders). This previously private collection comprises a diverse assemblage of 
Pleistocene mammals from the Flemish valley. It covers an important part of Belgium's Quaternary fossil record 
and offers a window into the regional biodiversity of the last Ice Age and Interglacials (ca. 10 Ka - 126 Ka). Within 
the collection, various remains (318 specimens) of roughly 20 different taxa are represented, as well as reworked 
Tertiary ichnofossils stone age artefacts and a bone tool. Although sampling bias occurred during collecting in 
the 1970’s, it still counts as one of the most complete Pleistocene collections from this classic location within 
the Scheldt basin and Unesco Global Geopark (Schelde Delta). As a result of years of poor storage conditions, 
almost all of the specimens suffered from desiccation and pyrite decay. A restoration project was set up during 
the corona pandemic with restrictions imposed by the Belgian government on daily activities. In this article we 
focus on the lessons we learned from both the restoration and inventorisation project during the pandemic, as 
well as the challenges faced in transitioning a former private collection into a public one.  
 
 
HISTORICAL SETTING 
The Nieuwdonk collection was gathered between 1973 and 1978 by private collector Benedikt Timmerman. 
During his years as a biology student at the university of Ghent, he collected hundreds of Pleistocene mammal 
fragments from the Nieuwdonk quarry (Timmerman 1982). This former quarry, located between the 
municipalities Uitbergen and Overmere (since 1977 part of Berlare), was owned by the DDS (Dender, Durme, 
Schelde) intermunicipal company since 1972. Preliminary investigations conducted by the Belgian Geological 
Survey (Paepe 1971), the Smet-Dessel n.v. company (1971) and geologist Gustaaf Lambrechts from the 
‘Rijksinstituut voor grondmechanica’ (1972), were carried out to determine the industrial quality of the 
sediments. The Quaternary sands proved to be ideal as a primary product for the construction of the nearby E17 
highway connecting Antwerp and Ghent, as well as local building projects (Stevens 2015). Under the supervision 
of DDS, the quarry was exploited by the “André Maes” Company from Lichtervelde (province of West-Flanders) 
who was in charge of all excavation activities between 1972 and 1979 (Stevens 2014). During these years, three 
distinct bonebeds in the lowermost part of the quarry yielded important remains of fossil fauna and flora from 
the late glacial and interglacial periods. The collection gathered by Benedikt Timmerman was only one of many 
private collections amassed in this particular period of time. Although sampling bias occurred, the Timmerman 
collection was partially studied for the first time by Dr Anton Ervynck in 1985-1986 who, at the time, worked for 
Prof Dr Achilles Gauthier and his team at the paleontology lab (Geological Institute) of the university of Ghent 
(unpublished letter between Timmerman & Ervynck Archive Historical association of Overmere). A short note 
was published later in the Dutch journal ‘Cranium’, based upon the study of this collection (Germonpré & 
Ervynck 1988). The studied specimens were also included in an osteometric study (Germonpré 1993a) but the 
collection as a whole, remained private property. Around 1999, Timmerman sold his collection to Herman Rupus, 
the director of DDS-VERKO intermunicipal company. A large part of the specimens were exposed in four display 



110 

cabinets in one of the corridors of the DDS-VERKO headquarters in Dendermonde. The other specimens were 
stored in the archives of the same building and remained unseen for nearly 20 years. As a result of internal 
changes, the board of the DDS-VERKO intermunicipal company decided to donate the entire collection to the 
municipality of Berlare in November 2020. The collection was re-housed at the cultural center of Berlare as 
decided by the alderman council. The council requested an inventorisation and after a first visit by 
Palaeontologica Belgica to the collection on 17th february 2021 they agreed to include a thorough restoration as 
a result of pyrite decay and related damage as a result of previous storage conditions. Within this project the 
entire collection was documented, labeled, identified, registered and opened up for research and the general 
public in the spring of 2021.   

GEOLOGY AND STRATIGRAPHICAL CONTEXT 
The former (now flooded and inaccessible) Nieuwdonk quarry (N 51° 02' 04.9", E 3° 58' 28.3") held fossil-bearing 
strata from the Weichsel and Eemian stages of the Late Pleistocene (De Moor & Heyse 1976) and is located in 
the Flemish valley (Fig. 1). The Flemish valley is an old basin eroded into its Tertiary (Eocene) substrate and filled 
up with fluviatile and eolian sediments during the (Late) Pleistocene. It covers a large part of Flanders and has 
been shaped by the course of several braided proto-rivers. The meandering remnants of these once highly 
dynamic rivers are known today as the Scheldt, Leie, Dender, Zenne, Rupel, Dijle and Demer (Borremans 2015). 
The temporary exploitation of the Nieuwdonk quarry allowed for a detailed lithostratigraphic profile of the 
strata, which serves as a useful tool to reconstruct the sedimentological history and different paleo-
environments to some extent. The first lithostratigraphic profile was documented by Prof Dr Guy De Moor and 
Prof Dr Irénée Heyse (Ghent University) in 1976 (Fig. 2). It clearly shows the complex nature of the sandy and 
clayey deposits ranging ca. 15-18 m under ground level. When we take a look at the fossils within the different 
formations, we notice a varied mix of reworked Eocene (but also Oligocene, Miocene and Pliocene) shark teeth, 
ichnofossils, late Pleistocene vegetation, bivalves, stone artefacts and vertebrate material from both glacial 
(Weichselian) and interglacial (Eemian and Holocene) periods. The fact that reworked materials are represented 
within the whole quarry is a clear sign that erosional effects (mainly resulting from fluviatile activity) generated 
an important impact onto the paleo-environment. This reworked material however makes it difficult to attribute 
an absolute dating to some of the specimens in certain strata. Especially the interglacial fossils could either 
belong to the late Eemian period or early Holocene epoch. The taphonomy might provide some answers in this 
perspective, but not entirely. Often a lighter colour might suggest subfossil or recent preservation, but as peat 
formed during the Holocene (Stockmans 1946) we can find subfossil remains with a darker patina, falsely 
suggesting a much older age. Although we have no exact documentation on the provenance of each specimen, 
some samples documented by Dr Mietje Germonpré in the late 1980’s, are attributed to three distinct bonebeds. 
These bonebeds were defined as: Overmere 1 (OV I), Overmere 2 (OV II) and Overmere 3 (OV III). Based on the 
documented fauna, OV I (belonging to the Oostwinkel Formation) was attributed a (Late) Eemian age 
(Germonpré 1993b). The OV II and OV III bonebeds and their characteristic mammoth fauna suggest an Early-
Weichselian age (Formation of Eeklo - Dendermonde Member) ranging between 73000 - 113000 years (Stuart 
1991). However, until this day no absolute radiometric dating was carried out on the studied samples. As an 
alternative, a relative dating based on faunal occurrences and taphonomy was proposed to distinguish the three 
bonebeds (Germonpre 1993a). OV I primarily holds heavily fossilised mammal remains represented by an 
interglacial fauna. OV II on the other hand, is represented by a glacial fauna with a few representatives of a 
warmer (forest-like) fauna  (e.g.: deer, beaver, wild boar). The OV II bonebed is therefore considered as a 
transitional fauna between the OVI interglacial fauna and the OV III pleniglacial fauna comprising the typical 
mammoth steppe fauna. A fourth faunal group was briefly reported in younger deposits without naming any 
specific lithostratigraphic unit (Germonpré & Ervynck 1988 p.7). A Holocene (or even Medieval) age was 
suggested based on the light discoloration and remains of domesticated animals. Since no-one had the 
opportunity to collect and document any samples in-situ, it is advised not to draw any extensive conclusions, 
merely based on paleo-ecological observations built on the collection itself. The reworked fossils and the 
complex sedimentological situation might distort some of the observations that have been made while studying 
the collection for the first time, only 5-6 years after the end of the exploitation.  
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FIG. 1: Morphological map of the Flemish Valley (after: Gullentops & Wouters 1996). The location of the 
Nieuwdonk quarry is highlighted in green. 
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FIG. 2:  Chronostratigrapic and Lithostratigraphical profile of the Nieuwdonk Quarry (updated after: Paepe 
1971; De Moor & Heyse 1976, Borremans 2015 and updated with ICS, Blytt-Sernander system and DOV databank 
data). The hiatus between the Eocene substrate and the Late Pleistocene deposits, indicates a disconformity 
and a related erosional period. The fact that no Oligocene, Miocene, Pliocene, or Early pleistocene deposits were 
documented, but fossil remnants of these periods are found within younger (Late Pleistocene) strata, is a clear 
indication of vast erosional (fluviatile) activity. OVI - OVIII marks the position of three distinct bonebeds.    
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THE COLLECTION 
The current Nieuwdonk collection is represented by a total of 318 specimens mainly collected by Benedikt 
Timmerman and extended with donations by Mr Georges Schneider-Huylebroeck. The Pleistocene and Holocene 
remains represent the majority of all specimens (total of 296 items) whereas the Ichnofossils (4 specimens), the 
iron concretions (2 items) and stone artefacts (15 items), embody the other part of the former Timmermans 
collection. The previously mentioned Elasmobranchii (ca. 800 specimens) were also sampled by B. Timmerman 
but not included into the Nieuwdonk collection, as they are part of the collection of the ‘historical association 
of Overmere’. Other finds from the original Timmermans collection have been lost or missing from the DDS-
VERKO archive and have not been re-traced at this point. Focusing on the Pleistocene and Holocene vertebrates, 
the collection is represented by following species: Woolly Mammoth, Mammuthus primigenius (Blumenbach, 
1799); Straight-tusked elephant, Elephas antiquus (Falconer & Cautley, 1847); Woolly rhinoceros, Coelodonta 
antiquitatis (Blumenbach, 1799); Merck’s rhinoceros, Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839); Horse, Equus 
ferus Boddaert, 1785; Steppe bison, Bison priscus (Bojanus, 1827); Aurochs, Bos primigenius (Bojanus, 1827); 
Muskox, Ovibos moschatus (Blainville, 1816); Sheep, Ovis aries (Linnaeus, 1758); European cattle, Bos taurus 
(Linnaeus, 1758); Irish elk, Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799); Red deer, Cervus elaphus (Linnaeus, 
1758); Roe deer, Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758); Reindeer, Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758); Eurasian 
or European beaver, Castor fiber (Linnaeus, 1758); Grey wolf, Canis lupus (Linnaeus, 1758); Domestic dog, Canis 
familiaris (Linnaeus, 1758); Red fox, Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758); Brown bear, Ursus arctos (Linnaeus, 1758); 
European wildcat, Felis silvestris (Schreber, 1777); Eurasian cave lion, Panthera spelaea? (Goldfuss, 1810) and 
several fragments of Anseriformes (Ducks, Geese and Swans) and Galliformes (Ground feeding birds); Red 
Junglefowl, Gallus gallus (Linnaeus, 1758); Pheasant, Phasianus sp. (Linnaeus, 1758). A rare find is the presence 
of an Ovibos moschatus (Muskox) vertebra (ND0242), which is not very common in the Flemish Valley aside from 
an isolated cranial fragment in Dendermonde (Germonpré, 1993a). Another remarkable occurence are some 
(pre)-molar and postcranial remains of Stephanorhinus kirchbergensis (Merck's rhinoceros) whose first 
occurrence in the Belgian Quaternary fauna was recognised during the restoration project and confirmed by 
Dick Mol, Bjorn De Wilde and Albert Hoekman (pers. comm. 2021). These specimens are what makes this 
collection important from a scientific point of view (Nolis et al. 2021). In addition to this scientific value, we also 
observed predation, gnawing and scratch marks. A fairly obvious mark can be found on the condylar process of 
specimen ND0231 (right maxilla of Coelodonta antiquitatis). Judging by the morphology of the shattered bone 
this would have been the result of behavioral actions related to the cave- or spotted Ice Age Hyena Crocuta 
crocuta (Erxleben, 1777) or C. spelaea (Goldfuss, 1823). This indirect proof of scavengers is an important 
argument to confirm the occurrence of carnivores in the assemblage, whose quantitative occurrence in a fauna 
is always inferior to that of herbivores. It’s therefore exceptional to possess a left mandibula of wolf (Canis lupus) 
within the collection (ND0269). The only omnivorous representative within the collection is defined by the radius 
or radial bone (ND0100) of a brown bear (Ursus arctos) or cave Lion (Panthera spelaea) which needs further 
research. A final important specimen consists of a bone tool (probably used as a hammer) carved out of a Cervus 
elaphus antler (ND0234).  A complete overview of the collection and additional specimens in private collections 
is described by Nolis et al. (2021). 
 
During interviews with Benedikt Timmerman, it became clear that vegetation (wood, cones, leaves, peat), 
sediments, (reworked) bivalves or small fragments of bone were not collected. During fieldwork, Mr Timmerman 
exclusively focused on sampling vertebrate material. Although the collection as a whole comprises a valuable 
variety of vertebrate taxa, this sampling bias is unfavorable to recreate a more or less complete ecological 
reconstruction. The thorough cleaning of sediment inside the cranial and postcranial cavities (e.g. medullary or 
sinus cavities) and the fixation of loose sediment inside the osseous chambers, did not allow us to find any 
puparia of subarctic blowflies Protoformia terranova Robineau-Desvoidy, 1830 who are often reported from 
Pleistocene remains in the Flemish Valley (Gauthier & Schumann 1973; Gautier 1974, Vervoenen 1991; 
Germonpré & Leclerq 1994; Gautier 1995; Hellemond 2018). A preliminary inventorisation of the vertebrate 
specimens was attempted but unfortunately any documentation regarding the exact code system did not yet 
re-surface. However we noticed that specimens with the prefix ‘A’ concerned molars, whilst specimens with the 
letter ‘C’ often represent antlers or cranial remains. Other letters (K, O, SA, SG, SI, SJ, K, T...) have no obvious 
reference to a collector or anatomical (skeletal) part. Unfortunately mr. Timmerman did not remember upon 
what basis he founded this inventorisation (pers. comm. May 2021).  
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The initial numbers were applied to the specimens with india (Chinese) ink and withstood ethanol and acetone 
treatments during restoration. Some of these former specimens were used for osteometric analysis (Germonpré 
1993a) and all of the former numbers were included into a new custom made digital database. A new number 
was attributed to each specimen starting with the suffix ‘ND’ (referring to Nieuwdonk), followed by a four digit 
code. The numbers were added with a fine ‘Uni Super Ink’ permanent marker (pigment oil-based ink). This 
particular ink can withstand UV light, acetone, bleach and similar organic solvents. A small hand-written ID card 
was also added to each specimen containing a short description of the anatomical part, the osteological features, 
the presumed age or bonebed, the dimensions, the photo reference in the database, the performed restorations 
(past and recent) and the identification of the animal it belonged to. The combination of a reference in 
permanent ink on the specimen, combined with an ID card, easily refers to the printed and open online database 
of the collection, where all additional information can be found. This inventorisation will facilitate future 
research and was necessary to transfer this former private collection to a public one (Fig. 3).   
 
 

 
 
FIG. 3: Examples of the temporary ID cards accompanying each specimen during the project.  
 

RESTORATION & INVENTORISATION PROJECT  
The restoration and inventorisation of the Nieuwdonk collection proved itself to be quite a large undertaking. 
After being kept in poor storage conditions for more than two decades, almost all specimens showed signs of 
pyrite decay and desiccation. During their stay at the facilities of DDS-VERKO, the often disarticulated specimens 
were exposed to direct sunlight in glass display cabinets and/or underwent severe fluctuations in temperature 
and associated relative humidity in the DDS-VERKO archives. For 20 years these fluctuations impacted the 
specimens whilst being wrapped in old newspapers, creating a mildly acid environment. All of these factors 
contributed to the deterioration of a large part of the collection. Pyrite decay was visible on most specimens, 
with one fossil being reduced to nothing more than dust. (Fig. 4) Other effects included desiccation, 
efflorescence of salts crystals, tears and cracks on the surface and disintegration of the interior cancellous 
(spongy) bone matrix. (Fig. 5) 
 



115 
 

 

FIG 4: Composite picture of multiple specimens displaying pyrite decay as a result of pyrite bloom. Photos 
taken before the restoration project. 
A: Detail of specimen ND0193 pyrite decay is visible on the femoral head (caput femur) of a woolly mammoth, 
Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). This specimen also shows predation marks from Hyena’s.  
B: Left femur of a male Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). several spots of pyrite bloom out of 
medial (epi)condyle of  the bone  
C: Distal portion of a right femur of an adult, woolly mammoth, Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799); 
This specimen was beyond any possible restoration or repairs  and therefore not included in the collection. 
D: Detailed view of the same specimen. Clearly visible are the thick and compacta and materia compacta with 
the adjacent materia spongiosa which is almost completely decayed by dehydration. Brown-grey to greenish 
pyrite blooms out of the materia spongiosa. 
 

 



116 
 

 

FIG. 5: Composite picture of specimens displaying desiccation, efflorescence of salts crystals, tears and cracks 
on the surface and disintegration of the interior cancellous (spongy) bone matrix. Photos taken at the 
beginning of the restoration project. 
A: Severely weathered and dessicated pelvic fragment (acetabulum) (ND0184) of a woolly 
mammoth:  Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799).  
B: Dehydrated bone fragments of the woolly mammoth, Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). Pyrite 
from within the spongy tissue, the materia spongiosa. has reduced the osteological structures to powder. 
C: Severely dessiciated left femur (ND0229) of a woolly mammoth (Mammuthus primigenius Blumenbach, 
1799), held together with brown tape from previous restorations.Note how the tape has left behind stains on 
the specimen.  
D: Upper part (head) of the same left femur (caput femoris) of an adult woolly mammoth, Mammuthus 
primigenius (BLumenbach, 1799). displaying the efflorescence of pyrite and salt crystals. The caput femoris is 
not completely fused with the diaphysis. 
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In addition to the insufficient storage conditions, previous treatments and attempts at restoring certain 
specimens resulted in further deterioration, caused by the structural and chemical decay of different types of 
formerly applied glues, paints and waxes. As a result of taphonomy, pyrite had already formed within the bones 
during the moment of excavation. The aim of this restoration project is to prevent further pyrite decay. To 
remedy the effects of pyrite deterioration and desiccation, a reversal of the initial restorations was in order. In 
the past, broken fragments were bonded by a solution of animal glue and glycol or AralditeTM (an Epoxy Bi-
component adhesive). Other specimens were wrapped in gypsum (plaster) or had it internally inserted to 
prevent collapsing. During the restoration process, we applied CARBOWAX™ Polyethylene Glycol 400 to dissolve 
the formerly used adhesives. CARBOWAX™ is a non-volatile liquid that is soluble in water and has low toxicity, 
making it a practical choice for this particular project. 
 
As the restoration process took place amidst the COVID-19 pandemic (12th of April – 28th of August 2021), there 
were various other practical matters to take into account when organizing a suitable lab set-up and assembling 
a team in order to comply with restrictions put into place by Belgian Federal Governmental decree. Even though 
less regulations were put into place during the course of the project, precautions such as wearing a face mask, 
keeping a minimum distance of one and a half meters, and applying basic hygiene were still mandatory. 
 
Firstly, an assessment of the collection needed to be done with the purpose of determining which specimens 
could be within the scope of future palaeontological studies. This was done during a first examination of the 
collection on february, 17th, prior to the restoration. Secondly, an assessment of the state of preservation of the 
specimens was drawn up. Based on the result of the second identification, a plan was made of a temporary lab, 
in accordance with the restrictions on daily activities. 
 

METHODS AND MATERIALS 
With the prohibition of cultural activities due to the pandemic, a temporary lab was constructed within the large 
auditorium of the cultural center of Berlare. The hall itself was large enough to ensure enough distance between 
the tables (min. 1.5 meters) as imposed by the Belgian government. To safeguard the necessary (social) distance 
between team members, each conservator could work on two tables opposite to each other. One side of the 
table was dedicated to the treatment of pyrite, whilst the opposite side was used to treat desiccation, apply or 
remove adhesives and administer pigmentation. To assure enough air flow, all available emergency exits were 
opened during the day. All team members wore lab coats, face masks and gloves and safety goggles. Work 
surfaces were disinfected with Umonium 38 Master, an antiviral and antibacterial disinfectant. Prior to the 
setup, risk assessments were carried out for different aspects of the project, including: safety, workmethods and 
waste disposal. The restoration team was chosen by the Palaeontologica Belgica executive board and consisted 
of a variety of professional preparators and citizen scientists with different skill sets.  
 
Because different types of treatments were to take place in the auditorium, different areas were set up to 
prevent possible mixing of materials. Since there was no option to install laminar flows (LAF) or fume hoods, 
special attention was given to prevent the spreading of aerosols or pyrite dust between treated and untreated 
specimens. In total, the lab consisted of a dozen tables, where each area included a cluster of tables where 
different treatments and actions could be performed: pyrite treatment, wet treatment(s), dry treatment(s), 
numbering, photographing, database, storage, etc. (Fig. 6) see floor plan). As the temporary labspace did not 
allow for an advanced exhaust system to be set up, the removal of the pyrite dust of the infected specimens 
happened outside, in open air. These pyrite-ridden specimens were also separated from the rest of the collection 
and placed on the tables facing the stage of the auditorium, until they were fully treated. Non-affected 
specimens were placed on tables facing the opposite side of the hall. (Fig. 7) Once assessed and physically 
separated, the treatment of the specimens started. Non-affected specimens were carefully cleaned with a 
variety of brushes and covered with either a polyvinyl acetate or an acrylic resin. (Fig. 8) During this restoration 
both Paraloid B72 (in a 1:4 or 1:5 stock solution) and Mowilith 30 (in a 1:3 stock solution) were used to 
consolidate small fragments which were not included in the scope of future scientific research. These ’stock 
solutions’ were diluted with acetone until their viscosity resembled a watery solution. Special care was taken to 
protect any former collection numbers or tags. The treatment was repeated two to three times until the 
specimens were saturated. After each application, the wet specimens were stored at the ‘drying station’, which 
was placed along the entrance of the auditorium, where a ventilator was placed to speed up the drying process.  
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FIG. 6: Diagram with a schematic representation of the lab. Although the setup changed slightly over the course 
of the restoration project, the fundamental setup remained true to the original plan with a pyrite and non pyrite 
side. During visits, the area was sealed with barrier posts, ensuring social distance between the preparators and 
visitors.   
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FIG. 7: Photograph of the temporary lab set-up at the auditorium at the cultural centre ‘De Stroming’ in Berlare 
(BE). 
 
 

 
 
FIG. 8: Composite photograph of treatments used during the restoration. 
A: Preserving the spongious bone by saturating the materia spongiosa of the bone with Paraloid B72 (using a 
small brush) on top of a small wire rack over a small waste container.  
B: Example of a MEATG treatment to neutralize the byproducts of pyrite decay.  
C: Specimens placed on top of a wired rack at the drying station.  
Specimens affected by pyrite disease were dusted off in open air and treated at separate tables. Using small 
scrapers and/or periodontal scalers, and needles, the team carefully removed all visible pyrite, whilst trying to 
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preserve as much unaffected bone as possible. During these manipulations careful attention was given to 
disperse as little pyrite powder as possible. This process was repeated until all visible signs of pyrite decay were 
gone. After the manual removal, the neutralisation of residual byproducts was obtained by using Mono-
Ethanolamine Thioglycolate (MEATG 2,5%). Although the use of MEATG has been criticized due to its toxicity 
(Tacker 2020), very little alternative treatments would have been a feasible option for this particular project. 
Modern alternative treatments such as thermal dehydration or ammonia gas treatments, proved to be too costly 
and impossible to perform under the constraints of a temporary lab set-up. After careful consideration the 
choice to use MEATG was made for this particular project. The specimens were placed on custom-made wire 
topped polypropylene (PP) containers and areas with visible pyrite bloom were injected with the MEATG 2,5% 
solution, using a syringe or beral pipette. Afterwards, the specimens were wrapped in aluminium foil, Parafilm® 
M and acid-free tape for two hours. Subsequently, the MEATG-soaked specimens were thoroughly rinsed with 
(Bio) Ethanol. The wire topped containers collected the waste liquid and were discarded after the restoration 
process in large waste solvent containers This process was repeated until the discoloration of the MEATG 
stabilised. The neutralised pieces were dried and received a protective internal and external treatment (until 
they were saturated) with an (1:4 - 1:5) Acetone-Paraloid B72 solution or (1:3) Acetone-Mowilith 30 solution (cf. 
Hellemond 2019). Once dried, all specimens were heavier and shinier and ready to be joined together with their 
respective counterparts. Large and heavy fragments were conjoined using an epoxy bi-component adhesive 
called ‘AralditeTM AW 2017’, only after careful consideration and discussion between the team members. 
AralditeTM AW 2017 is a non-reversible adhesive and used only in cases where reversible alternatives would fail 
to provide durable results. Other restorations were carried out using the reversible acrylates ‘Starbond E150’ 
(medium viscosity) and ‘Starbond E02’ (low viscosity), the latter being used to glue suture lines of small fractures 
(<0.3 cm). When rapid fixation was needed, a pipette containing a ‘fixator’ (a saturated solution of sodium 
carbonate (Na2Co3) and ethanol) was used to set the glue one drop at a time. Any white residue was immediately 
wiped away. For the specimens that will serve a museological purpose, all glue residue was coloured with natural 
pigments. When fractures and sutures were clearly visible on the surface of the newly restored specimens, they 
were filled with a reversible acrylic resin mixed with calcite paste by the name of ‘Vallejo Plastic Putty 70.401’. 
This paste remains white after application and, depending on the specimen's future museal purpose, also 
requires colour-matching pigmentation. (Fig. 9) 

 

 

FIG. 9: Composite photograph of different, later stages of the restoration project.  
A: Left to right: assemblage and restoration of fragmented specimens; preliminary database set-up; drying 
station. 
B: A team member using different pigments to disguise previous or new treatments with adhesives.  
C: Inventarisation set-up of the treated specimens. Applying new collection numbers to the specimens, 
photographing, attaching a physical ID card and digitalizing the information in a digital database. 
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INVENTORY & STORAGE 
 
After restoring and preserving the collection, new polypropylene storage containers were acquired and the next 
phase of the project could start. During this stage, all specimens were measured, numbered, photographed, and 
inventorised into a digital database. A logical chain of action was set up over the different workstations. Firstly, 
specimens were inspected for former identification numbers, which were then linked to their new number 
(starting with ‘ND’ (Nieuwdonk) followed by a 4 digit code) and digitally registered. When applicable, new 
identification numbers were written next to, above or beneath the former numbers with an acetone resistant 
permanent marker (Uni-Ball Super Ink Marker). Specimens without any former identification, also received a 
new number which was written on a solid surface of the specimen, avoiding any fragile areas. Following the 
numbering, specimens were measured and photographed from different angles on designated tables. Following 
this step, each specimen received a preliminary identification, which was written on a tag card, together with 
the respective treatments each sample received. As a last step, all this information was registered into a custom 
made digital database. To ensure that all this information is correct, a revision of the preliminary Identification, 
and check up of the former and new treatments and identification numbers is to be held at the end of August 
2021.  
 
After the Nieuwdonk collection was pyrite free, restored, inventoried and fully treated for future museological 
or research purposes, the specimens were encased in bubble wrap and placed in large plastic (PP) containers. 
These containers are a temporary storage measure, as the specimens will be stored in acid-free paper and boxes 
when kept in storage. The specimens will be on display in temperature controlled display cabinets when used in 
future exhibitions. Guidelines of storage were based upon standard lab conditions with relative humidity (RH) 
ranging between 30-55% and temperatures ranging between 20-25°C. These requirements have been 
communicated to the aldermans council of Berlare in a final report. Long term preservation will hopefully take 
place in a new building (visitor center) near the former Nieuwdonk quarry which is currently being discussed by 
the council. 
 
 
CULTURAL EVENT  
 
After the initial examination of the Nieuwdonk collection, it became clear that the collection held more than 
just scientific value. The impact of the resurfacing and realisation of the scale and importance of the collection 
set off a chain of events which would mark this collection as an exceptional part of the cultural heritage of the 
region. Regional and national press came to interview the team and report the history, size and prominence of 
the Nieuwdonk collection. The team further encouraged the general interest by accommodating an extensive 
public outreach. This resulted in attracting other private collectors and receiving donations to accompany the 
Nieuwdonk specimens. A particularly successful initiative were the ‘open lab visits’, which were organised 
during two weekends at the end of April. During visiting hours, visitors could reserve time slots of fifteen 
minutes with their respective ‘Covid-bubble’ (all members of one household) and observe the team during the 
restoration. To comply with the restrictions in place, the visitors were held at a safe distance and could view 
the specimens from two meters away. In addition, a large screen was put up at the far end of the auditorium, 
displaying full body animal reconstructions. This way visitors could relate the visual image of the reconstructed 
animal to the fossils lying before them. Each visitor-bubble received a guided tour of the laboratory with one 
of the members of the team. In retrospect, these visits were one of the most influential activities to valorise 
the collection as cultural heritage, as several politicians and many non-locals attended the ‘open lab visits’. The 
downside of this initiative was that team members would have to halt their conservation practices and stop 
chemical treatments altogether during these weekends to give guided tours. This inevitably meant a delay in 
the restoration process and the assessed due date of the conservation project.  
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PROTECTION AND FUTURE RESEARCH 
Transitioning a former private collection into a public one requires a great deal of effort. In order to safeguard 
the Nieuwdonk collection for future generations, an official contract between the municipality of Berlare and 
the Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS) was created. In the case where the municipality of Berlare 
no longer wishes to house or display the collection, every documented specimen from the database should be 
transferred to the collections of the RBINS. This way, the risk of ending up in private hands or as commercial 
goods will be avoided. The Nieuwdonk collection is also the subject of an ongoing master thesis research at the 
Opole University (Poland), which is to be completed in 2022. This will include the history of the collection and 
restoration project, but also anatomical research on certain selected specimens. In addition, an article in 
‘Cranium’ is currently in preparation (cf. Nolis et al. 2021), describing the fauna and historical framework. As 
mentioned before, dating the material will be a challenge, even if the ERS dating technique is applied. There is 
a lack of original sediment due to the sampling bias, and any remaining sand is fixated within the bones 
themselves. To complicate matters even further, it is possible that the present sediments would not provide 
accurate dates, as the strata in which the specimens were found, consists of partially reworked sediments. 14C 
dating could prove to be a good alternative, as the collection carries certain molars which could be suitable for 
testing. When applying this method, it is necessary to account for the bias in the measurements caused by the 
bacterial activity of the decaying processes of the respective animals. A last objective for the future of this 
collection is the exhibition of some of the material. Permanent housing in the ‘Nieuwdonk Museum’ in Overmere 
would seem ideal but is still under review by the municipality. Meanwhile there will be a temporary exhibition 
in the cultural center ‘Stroming’ (Berlare), in January 2022. To ensure the future of the collection,  public 
outreach through popular scientific talks, such as an outdoor lecture in Overmere (Berlare) in the beginning of 
July 2021 and a talk at the cultural centre ‘Stroming’ on January 29th 2022, will keep the paleontological heritage 
of the Nieuwdonk collection alive. 
 
 
CONCLUSIONS AND LESSONS LEARNED 
The Nieuwdonk collection provides us with a good insight into the mammal diversity of the Flemish valley during 
the last ice age and (Eemian-Holocene) interglacials. Although sampling bias resulted in the absence of 
associated (invertebrate) fauna, flora and sediments, the collection still counts as an important historical 
assemblage with scientific value. Along with collections of other classic Belgian Quaternary locations such as 
Hoboken, Lier, Hofstade, Zemst (Bos van Aa), Dendermonde, Oudenaarde, and dozens of temporary or isolated 
locations within the Flemish Valley (cf. Hellemond 2017), the Nieuwdonk collection helps us to broaden our view 
on Late-Pleistocene continental faunas of Belgium. The occurrence of Elasmobranchii and human artefacts from 
the same locations, are an added value from a paleontological point of view. However the collection is also 
problematic from a scientific perspective. Lacking any precise documentation on the provenance of specimens 
to a specific bonebed, makes it difficult to draw any paleo-ecological conclusions. The absolute dating of Eemian 
material by ERS, requires sediment which was largely removed or treated with undocumented chemical 
component(s), rendering it improbable to obtain any accurate and thrustworthy data from the specimens. The 
original sedimentological situation would have also made it problematic to date the Eemian specimens, as a 
result of reworked sediments risking to alter the measurements. However, other private collections (for example 
Wim Plaetinck collection or Alexandre Verdonck collection) from the former Nieuwdonk quarry might yield 
sediment and dentine that could be used to conduct ERS dating. 
 
The entire restoration and inventorisation process took place over the course of twelve days, during which 
different team members with different levels of expertise worked on restoring, researching and documenting 
the specimens. Specialists were brought in to help identify different species and restore fragile specimens (Fig. 
10). One of the most challenging restorations was a highly fragmented male mammoth tusk, wrapped in gypsum 
from a previous restoration attempt. Specialist preparators Jef Segers and Marc Spolspoel from the RBINS 
accompanied our team to aid us with this task. Other guest team members include Dr Mietje Germonpré 
(RBINS), Frederick Mollen (Elasmobranch Research), Dick Mol (NHMR), Albert Hoekman (North Sea Fossils) and 
Dr Bjorn De Wilde. Dr Germonpré helped us identify the presence of a young female wolf in the collection, 
alongside some younger and domesticated northwestern European dog species, by measuring the different 
aspects and ratios of certain parts of the jaw (morphometrics) and comparing these measurements to other 
data within an international database of canidae. Mr. Mollen spent a day at the lab to identify most of the 
associated shark teeth fauna found within the former Nieuwdonk quarry. Dick Mol and Dr Bjorn De Wilde helped 



123 
 

with the identification and dating of specimens during the entire process. At a later stage of the project, the 
bones will be measured and described as part of the thesis research at the Opole university (Poland), by the end 
of 2022. 

 

 
 

FIG. 10: Photograph of weathered right tibia of a woolly mammoth (Mammuthus primigenius), specimen 
ND0208. 
 
 
At the start of the restoration process, the Nieuwdonk collection was in dire need of urgent care and attention. 
The urgency of treatment and the temporary lab set up resulted in some decisions being made out of necessity 
and practicality. Nevertheless, each treatment was carried out with the utmost care to safety regulations, and 
only after being considered and discussed with the entire team and external experts. An example of such a 
decision is the use of AralditeTM on certain breaks and fractures in heavy bones. Although AralditeTM is a non-
reversible adhesive, it was the most practical choice given the unique situation. Were the treatment carried out 
in a permanent lab facility, the team would have chosen a reversible alternative whilst being able to store the 
damaged specimens without fear of further deterioration. The impromptu lab set up, also meant that the team 
was forced to use products that were readily available and had a low toxicity. The usage of both Mowilith and 
Paraloid B72 as adhesives instead of working with one single product on all specimens is a case in point.  
To avoid the spreading of the pyrite and further cracking and breaking due to desiccation, the team was forced 
to treat all specimens at a rapid pace. As a consequence, the time available for the selection of certain specimens 
for further scientific research prior to treatment was limited. Another effect of the speed of treatment and the 
sheer size of the collection was that documentation of each treatment of each individual specimen was forced 
to be kept to a minimum.  
The use of water-based solutions could have lowered the toxicity of the chemicals used on the specimens, but 
proved them to be insufficient to neutralise (framboïdal) pyrite completely (Tacker 2020). The same study 
concludes that to effectively treat pyrite decay, a complete identification of every mineral present in each 
specimen is necessary. A permanent monitoring of the electrical conductivity would also prove to be useful to 
predict pyrite decay in time. Unfortunately for the Nieuwdonk collection, the imposed deadlines and limited 
budget did not allow for an extensive study or monitoring prior to the restoration. 
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Despite federal regulations and the limited resources on site, the team was successful in setting up and 
maintaining a safe work space, both for people and specimens. Work surfaces were organized in an orderly 
fashion with enough distance to ensure contamination was kept to the bare minimum and sufficient air flow 
was constant. The team used Umonium 38 Master as a disinfectant on every surface after each treatment, and 
wore protective clothing and gear at all times. Pyrite removal was located outside of the facility in open air and 
affected specimens were isolated indoors until further treatment. As a result of the alarming condition of the 
specimens, the small time frame in which the restoration could take place, and limited availability of certain 
chemicals, the team used two different types of solvent: Paraloid B72 and Mowilith. Going forward, we will use 
only one type of resin during restorations to ensure a consistent use of products, and reduce the risk of incorrect 
usage due to different ratios needed to apply the different products. Although temporary and basic, the lab set-
up enabled the team to successfully treat and restore the specimens.  
 
The restoration of the Nieuwdonk collection took place during the first Belgian lockdown (March 2020 - April 
2020), as a result of the Covid-19 pandemic. The Belgian public was alerted to the rediscovery and restoration 
of this project through regional and national press, appearing in newspaper articles and news broadcasts. 
Encouraging public interest, the municipality of Berlare and the team of Palaeontologica Belgica organised ‘open 
lab visits’, during which locals and other visitors were allowed to take a look behind the scenes. Visits were 
scheduled on multiple weekends in 15-minute slots; in which one family ‘bubble’ could enter the auditorium to 
receive a guided tour by one of the team members, at a safe distance. One side effect of the guided tours was 
that the initial schedule of the restoration was delayed as several team members had to halt their work to show 
the visitors around the lab. Although requiring some thought as to the safety of both the team and the visitors, 
these public events were a great success and helped the transition of the Nieuwdonk collection from a private 
collection to a public one. 
The press coverage did not only generate great public interest, it also enabled other private collectors to come 
forward with their own collections and contact the team. With plans for a permanent exhibition, we hope this 
will encourage many other private collectors to come forward as well. During the next couple of months, further 
research will be performed on the Nieuwdonk assemblage to complete the identification of (most of) the bone 
(fragments) and to further analyse the regional biodiversity of the last Ice Age and Interglacials. 
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Berlare embraces its palaeontological heritage 
 
 
Last year, the municipality of Berlare (Oost-Vlaanderen) acquired a large collection of Pleistocene remains 
from the former Nieuwdonk quarry. The fossils were collected between 1973 and 1978 by private collector 
and local resident Benedikt Timmerman. After two decades, the collection found a new home in the offices of 
the DDS-VERKO intermunicipality. Today, after 20 more years, the DDS-VERKO organisation donated the entire 
collection to the municipality of Berlare, who contacted Palaeontologica Belgica for an inventory of all the 
present specimens. Between 12-17 April, the collection will be the focal point of a large restoration project at 
the ‘Stroming’ cultural center in the town of Berlare. During a second stage a thorough inventory will be made 
to log all the objects for future scientific research and protect the collection as a whole. 
 
 
Unique palaeontological heritage 
The Nieuwdonk collection is an important scientific asset for the study of Pleistocene mammals in the Schelde 
basin of the Flemish Valley. During the 1990s this collection was already (partially) included in the scope of an 
osteometric study carried out by dr. Mietje Germonpré (Germonpré 1993). A specific article on the mammal 
assemblage of Nieuwdonk appeared some years prior (Germonpré & Ervynck 1988), but apart from a few 
mentions in other papers (Germonpré, 1993b; Hellemond, 2017) the mammal assemblage from Berlare did 
not receive a lot of interest from the (inter)national paleontological community. This was until 2020, when the 
decision was made to open up this paleontological collection for scientific research and touristic purposes. The 
collection is no doubt unique in its kind, since the former quarry is no longer accessible and has been reshaped 
into a recreational park since 1985 (Stevens, 2015).  
 

 

 

State of preservation 
Given the fact that some of the specimens are of exquisite quality, former storage conditions led to a 
deplorable state of preservation anno 2021. Nearly all specimens experience desiccation and an estimated 40-
45% suffers from visual pyrite decay. A profound restoration is crucial for the preservation of this collection in 
the next two decades. Both a manual and chemical treatment will be carried out in the course of one week 
with a follow up in the next few months. Requests concerning the storage conditions will be communicated 
with the cultural department of Berlare in order to support the treatment. On our website a daily recap of our 
restoration activities will appear. All fossils except one large joint (articulatio sphaeroidea) who was beyond 
the any state of repair, were taken into our scope. 
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Scientific and touristic asset 
As a scientific organisation we will publish our findings and data on our website and in several (inter)national 
journals. Our primary goal is to inform the palaeontological community about the existence of the Nieuwdonk 
collection and its potential as an open and accessible collection for research purposes. This strategy, combined 
with the display of the collection in a public space, would make an important cultural and touristic asset to the 
region. The combination of a touristic and scientific approach for the future of the Nieuwdonk collection, 
creates a favourable arrangement for the future of other paleontological collections throughout the country.    

 

 

 

Private vs. Public 
This whole operation is an important stage the transition from a private collection to a public and protected 
part of our scientific and cultural heritage. For fact we know that some precious specimens that initially 
belonged to the private collection, went missing in the course of the last 20 years (e.g. maxilla of a foetal 
woolly mammoth). This illustrates the importance of a well logged and properly curated collection. With this 
project we also aim to disable future commercial interest and prevent specimens to end up in commercial 
trade or to be sold as an object on auction. In order to do this, we will take the necessary steps to safeguard 
the collection as a whole for the future.   
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Restoration Project 
The restoration will take place in the concert hall of CC Stroming in Berlare between 12-19 April. Due to strict 
corona measures, no public is allowed to follow our activities. To compensate the lack of visits on site, we 
propose to follow our daily blog and short video reports via our social media channels. Feel free to contact us 
any time about this project via the contact tab on this website. 
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