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Op zaterdag 6 november zijn een aantal leden van onze Kring een dagje naar Winterswijk gereden 

voor een bezoek aan de kalkgroeve bij Ratum — zoals de lokatie officieel heet. Op de eerste zaterdag 

van elke maand is de groeve open voor het publiek, zij het dat je je van tevoren moet aanmelden. 

Het blijft een interessante groeve, je vindt altijd wel iets en het is relatief makkelijk bereikbaar. Het is 

alleen wel twee tot tweeeneenhalf uur rijden. Het gaat om kalk, afgezet onder tropische 

omstandigheden in een soortement waddenzee ten tijde van het midden-trias, zo’n 235 miljoen jaar 

geleden — een étage die vroeger Muschelkalk genoemd werd. De groeve is bekend om fossiele 

dinovoetsporen en dinobotten, en schelpen, maar ook mineralen als pyriet, markasiet, celestien en, 

heel zeldzaam, strontianiet en galeniet. 

Van de partij waren Dimf, Mark, Gertie met zoon Thomas, en Jan (ondergetekende) en Noer met 

Ken, Leon en neef Arthur. Hoewel de weersverwachtingen alleen maar slechter werden naarmate de 

zaterdag naderde, bleek het weer erg mee te vallen. Prachtige herfstkleuren, prima temperatuur, 

bewolkt, af en toe stralende zon en heel soms een beperkt regenbuitje, wat prima is omdat je dan de 

pyrieten makkelijker vindt. Wel had het de dagen ervoor veel geregend, wat de groeve moeilijk 

begaanbaar maakte. Jezelf verplaatsen door de dunne, zuigende blubber werd een hele opgave maar 

zorgde ook voor hilariteit wegens achterblijvend schoeisel en een mevrouw die ineens tot aan de 

heupen wegzakte.  We gingen op zoek naar pyrietkubussen (op de hoger gelegen zolen), markasiet 

(wat lager, in de verre hoek), celestien (onder de befaamde chocoladebruine laag) en pyrietoctaëders 

(op de zool boven deze laag). 

De oogst viel dit jaar wat tegen, maar toch nog een paar mooie vondsten gedaan. Ken heeft een goed 

gevormde pyrietkubus met ribben van ruim anderhalve centimeter gevonden, een persoonlijk record 

en eigenlijk best sensationeel. Thomas vond een schitterende pyrietbol als een pruim zo groot. Dimf 

en Mark hebben heel aardige octaëders gevonden, klein maar heel mooi als micromount. Celestien 

was er ook wel, maar deze keer zijn we er niet in geslaagd echt mooie exemplaren zonder schade los 

te hakken. Verder natuurlijk de nodige kleine 

kubusjes, bolletjes, aggregaatjes en wat niet al, 

leuk spul kortom, vooral na een zoutzuurbadje. 

Volgend jaar gaan we zeker weer. Op de 

volgende pagina´s de foto´s. 









 


