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Dit jaar weer “gewoon” in mei op excursie. We settelden ons 
met een aantal caravans en tenten [niet allemaal even klein] op 
een aardige camping in de omgeving van Schwäbisch Hall. Een 
kabbelend  beekje  ruiste  ons  in  slaap,  maar  een  donderslag 
wekte  ons  weer.  Gelukkig  was  het  donderdag  droog  in  de 
enorme  groeve  te  Neidenfels,  waar  in  de  trochietenkalk  ook 
enkele gave zeelelies met kelk gevonden werden! Verder nog 
zeeëgelstekels en wat bivalven.

De excursie werd georganiseerd door Jan Idema, die elk 
jaar enkele maanden in deze omgeving verblijft, en die ons via 
zijn contacten bij de Geologische Groep Kirchberg in heel wat 

groeves naar vindplaatsen bracht. 

We bezochten ook het splinternieuwe Muschelkalk-museum 
Ingelfingen dat  speciaal  voor  ons  alvast  open ging,  en waar  veel 
vondsten uit de omgeving te zien zijn. Die middag gingen we via de 
groeve  in  Rüblingen,  die  ons  naast  wijn  bij  de  ontvangst,  enkele 
mooie ceratieten en een nat pak opleverde, naar Kirchberg, naar het 
[o vol verwachting klopt ons hart] ‘bonebed’. Dat is een grenslaagje 
met veel tandjes en botjes van vissen en sauriërs. Enkele botjes en 
wervels en veel kleine tandjes zijn er gevonden! 

Tussen de groeves in reden we door een prachtig landschap 
met  schattige  dorpjes,  waar  Jan  ons  op  zijn  geheel  eigen  wijze 
doorheen leidde. ‘s Avonds hebben wij heerlijk gegeten, o.a. op Jan’s favoriete adres nabij de camping. Er zijn 
verder vooral ceratieten en crinoidstengeldelen gevonden, we hebben een bezoek gebracht aan het honk van de 
Geologische Groep Kirchberg, die ons gastvrij ontving, en  we zijn op bezoek geweest bij het privémuseum 
van Heinz Wrede, die heel wat uit de omgeving en van elders verzameld heeft en als specialiteit veel versteend 
hout heeft [ook te koop].  Zo hebben wij veel gezien en veel gevonden en ook nog heerlijk gegeten, kortom een 
fijne excursie!


