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terug naar
de ijstijd

Grottenleeuwen
een nieuwe
dwergolifant
pleistocene kikkers
en padden

MUSEUM
min40celsius, een Nieuw geologisch
bezoekerscentrum voor de
Achterhoek
Na meer dan 40 jaar verzamelen van fossielen, ijstijdzoogdieren en
prehistorische werktuigen in de Achterhoek en omgeving werd de
collectie te groot en verdween, door gebrek aan ruimte, in kisten. Zo nu
en dan werden enkele vondsten uitgeleend aan musea.

E

en groot deel van de collectie
is verzameld bij zandwinlocaties de Omsteg en Azewijnse
Broek bij Gendringen. Deze
zandwinlocaties zijn in exploitatie bij
de firma Netterden Zand en Grind. Dit
bedrijf doet bijzonder veel aan natuurontwikkeling rondom haar zandwinlocaties en wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit gecombineerd
met mijn ambitie om de Achterhoek te
verrijken met een regionaal museum
was het begin van Min40celsius, beleef
de ijstijden. Begin februari werd op nog
geen kilometer afstand van zandwinning Azewijnse Broek een geschikt
gebouw gevonden.

[52]

Wat is er te zien
De bezoeker wordt meegenomen in
het bijzondere verhaal van de aarde en
het landschap van de Achterhoek. Een
landschap dat is gevormd door plaattektoniek, rivieren, landijs en zandstormen. Waar ooit in de zee haaien en
koralen leefden. En even later op de
mammoetsteppe de wolharige mammoet en wolharige neushoorn graasden
of waar hyena’s en neanderthalers op
zoek waren naar voedsel.
Basis van de expositie is de collectie
fossielen, ijstijdzoogdieren en artefacten van de auteur. Het grootste deel is
verzameld bij bekende zandwinningen
bij Gendringen.

Verder zijn er veel vondsten van
andere verdwenen en bestaande
zandwinningen en(steen-)groeven in de
regio en Duitse grenstreek. De collectie
is aangevuld met mooie of bijzondere
regionale vondsten beschikbaar gesteld
door collega verzamelaars en geeft
een beeld van de hoge natuurwaarde
rondom zandwinning Azewijnse Broek.
Het bezoekerscentrum organiseert
zoekexcursies naar zandwinning Azewijnse Broek. Kinderen kunnen in de
expositieruimte zelf graven naar mammoetbotten. Rondom de zandwinning
zijn twee vrij toegankelijke wandelroutes aangelegd om de bezoeker te laten
genieten van de bijzondere natuurontwikkeling rondom de zandwinning.

MUSEUM

Website: min40celsius.nl
Adres: Hoofdstraat 14, 7076 BB
Varsselder
Openingstijden: Vanaf 2015 elke
woensdag- en zondagmiddag van
13:30 tot 17:00 uur. (actuele openingstijden op de website)
Prijs: 3 euro (vanaf 6 jaar)

auteur
René van uum

CRANIUM

December 2014

