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GEOLOGIE MUSEUM LOSSER
BRAM LANGEVELD, NATUURHISTORISCH MUSEUM ROTTERDAM

De ondiepe ondergrond van Nederland bestaat over het algemeen uit zand,
veen en klei. Deze sedimenten werden meestal relatief kortgeleden, in het late
Pleistoceen of in het Holoceen, afgezet (Berendsen, 2011) en zijn vanuit
paleontologisch oogpunt niet altijd erg spannend. In de gemeente Losser, aan de
rand van het land, is de situatie echter heel anders, zo blijkt bij een bezoek aan
het gloednieuwe Geologie Museum Losser.M
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Losser is een gemeente in het oosten
van Nederland aan de grens met Duits-
land. Binnen de grenzen van de ge-
meente zĳn veel unieke plekken,
bedrĳven en landschappen te vinden,
onder andere in het dorp Losser. De
Gemeente Losser (2022) schrĳft daar-
over op haar website: “Stuk voor stuk
zĳn het schatten die de moeite waard
zĳn voor onze inwoners, ondernemers
en toeristen. Daarom noemen we de
gemeente Losser dan ook ‘De Schat-
kamer van Twente’.” Op 15 april 2022
opende het Geologie Museum Losser,
gelegen in het dorp Losser, officieel haar
deuren. Het museum is een resultaat van
jaren van werk en inzet van de Stichting
Staringmonument en richt zich op de
geologische en vooral paleontologische
rĳkdom van de gemeente Losser en de
directe omgeving. De stichting en het
museum voeren als slogan “Beleef
Losser in de diepte”.

Door een combinatie van (lokale)
tektoniek dankzĳ diverse breuken in
het gebied, stuwing en erosie door het
landĳs in het Saalien en erosie en afzet-

tingen van het riviertje de Dinkel in het
Laat-Pleistoceen en Holoceen, is de
(ondiepe) bodem van Losser geolo-
gisch zeer afwisselend en een rĳke
bron van fossielen (Ensing & Poort-
huis, 2020). In het dal van de Dinkel,
dat de gemeente Losser doorkruist, zĳn
sporen en resten uit het Pleistoceen
gevonden: niet alleen de fraai ontsloten
afzettingen zoals bĳ het aardkundig
monument in het Lutterzand (Schlüter,
2005; Weertz & Weertz, 2008), maar
ook artefacten van Neanderthalers en
botten van zoogdieren, vogels en vissen
uit de zandwinningen De Oelemars net
buiten het dorp Losser of Holt-und-
Haar in Westenberg net over de grens
in Duitsland (Schlüter, 2005; Van Geel
et al., 2006; Mĳts & Liscaljet, 2014;
Ensing & Poorthuis, 2020). Resten van
wolharige mammoet, wolharige neus-
hoorn en andere pleistocene zoogdieren
worden in een van de fraaie vitrines in
het Geologie Museum Losser getoond.
De focus ligt echter terecht op een
ander geologisch hoogtepunt in Losser:
fossielen uit de Staringgroeve. Dit
materiaal komt uit het Vroeg-Krĳt.

De Staringgroeve is een unieke
groeve: ze is namelĳk in het dorp
Losser aangelegd als monument voor
Nederlands eerste geoloog W.C.H.
Staring (1808-1877) en voor het doen
van geologisch onderzoek en het verza-
melen van fossielen; dus niet voor
grondstoffenwinning als bouwmateriaal
of voor industrie e.d. In De Oude
Aarde. Geologie in gemeente Losser
(verkrĳgbaar in het Geologie Museum
Losser) door Ensing & Poorthuis
(2020) is de geschiedenis van de Sta-
ringgroeve in detail beschreven. In de
groeve is ruim 3 meter Losserse zand-
steen (formeel onderdeel van het Gilde-
haus Zandsteen Laagpakket) ontsloten,
met een ouderdom uit het Onder-Krĳt
(Hauterivien). Deze zandsteen is door
het zachte en brokkelige karakter onge-
schikt als bouwmateriaal, maar wel fos-
sielrĳk. Op basis van de fauna, waaron-
der vooral zeer talrĳke bivalven, maar
ook ammonieten, gaat het om mariene
afzettingen en op basis van het vrĳ
algemeen voorkomen van drĳfhout, is
geconcludeerd dat de afzetting in rustig
water vrĳ kustnabĳ gebeurde (Kemper,
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Fossielen uit het Onder-Krĳt van de Staringgroeve in het Geologie Museum Losser.
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Onderzoek in de Staringgroeve is nog
altĳd actueel: onlangs nog werden door
Becker et al. (2021) fossiele vervel-
lingsresten van kreeften uit deze groeve
als nieuwe soort beschreven: Glyphe-
opsis tubantiensis Becker et al., 2021.
Bovendien is de groeve recentelĳk uit-
gebreid, zodat er de komende jaren nog
veel fossiel materiaal verzameld kan
worden en bovendien nog geologische
waarnemingen gedaan kunnen worden.
De groeve is op afspraak onder begelei-
ding van de Stichting Staringmonument
te bezoeken door onderzoekers en ver-
zamelaars.

Het Geologie Museum Losser is
gevestigd in het “Hengelhoes”, een
akkerburgerwoning uit begin 1600 in
het centrum van Losser. Na restauratie
in opdracht van de gemeente Losser is
het aangekocht door de Stichting Sta-
ringmonument en door hen verder aan-
gepast om het geschikt te maken voor
de museumfunctie. In het Geologie
Museum Losser worden in degelĳke
vitrines en de laden daaronder tal van
fossielen tentoongesteld uit de collectie
van Stichting Staringmonument en die
van privéverzamelaars verbonden aan
de stichting. Het grootste deel is af-
komstig uit de Staringgroeve, waaron-
der steenkernen van bivalven, gastro-
poden, zee-egels en ammonieten en
afdrukken van belemnieten en kreeft-
achtigen. Er is verder onder andere
materiaal te zien uit Noricumklei op de
grens tussen Vroeg- en Laat-Hauteri-
vien die bĳ de aanleg van een visvĳver/
ĳsbaan aan de Broekhoekweg/Nitert-
weg direct ten westen van Losser ont-
sloten was, zoals belemnieten en
ammonieten. Uit Keileemgroeve De
Osse (bron van gemengd materiaal,
waaronder Onder-Krĳt en Eoceen)
direct ten noorden van het dorp zĳn
onder andere belemnieten tentoonges-
teld. De fossielen zĳn voorzien van eti-
ketten met de wetenschappelĳke naam
en eventuele andere bĳzonderheden.
Voor serieus geïnteresseerden is dat
natuurlĳk een must, maar het is tegen-
woordig niet langer een vanzelfspre-
kendheid in tentoonstellingen. Het
Geologie Museum Losser biedt naast
de tentoonstelling ook een duurzaam
onderkomen voor de collectie in het
depot en een plaats voor collectiebe-
heer en onderzoek door leden van
Stichting Staringmonument en andere
belangstellenden.

Een bezoek aan het Geologie Mu-
seum Losser is goed te combineren met
een bezoek aan een van de andere geo-
logische bezienswaardigheden in dit
geologisch rĳke gebied, zoals (op
afspraak) een bezoek aan de Staring-
groeve. Museum Natura Docet in
Denekamp is natuurlĳk ook vlakbĳ. Er
is stof genoeg voor een meerdaags ver-
blĳf in deze prachtige, inspirerende en
geologisch bĳzonder rĳke omgeving;
de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren
deed dat in 2014 tĳdens de excursie
(Janssen Groesbeek & Gilein, 2014).
Zoals wethouder en eerste locoburge-
meester van Losser, de heer Harry
Nĳhuis, bĳ de openingshandeling van
het Geologie Museum Losser sprak:
“De schatkamer van Twente is weer
een parel rĳker.”

Dank aan Heiner Becker en Jan van
de Steeg (beiden Stichting Staring-
monument) voor het nalezen van deze
tekst en aan Amber van de Steeg voor
de foto’s.
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Vitrine met pleistocene zoogdierresten in het Geologie Museum Losser.

www.geologiemuseumlosser.nl

Adres: Roberinkstraat 3,

7581 AE Losser

Open:

woensdag 09:00 - 12:00u

elke laatste zaterdag van de maand

12:00 - 16:00u

Toegang: gratis


