
 

Vroege Vogels in de klas 
Mergel en fossielen in Zuid-
Limburg 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Vlakbij Maastricht ligt de Enci-groeve. 
Miljoenen jaren geleden was hier een 
tropische binnenzee. Vanaf 1926 tot 2003 
werd het mergel of kalksteen afgegraven 
voor de cementindustrie. In de groeve zijn 
veel fossielen gevonden, waaronder 
skeletten van de Mosasaurus, een soort 
reuzenhagedis die in het warme water 
leefde.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Mergel, kalksteen, fossiel, Mosasaurus, 
Krijt  
 
Kerndoelen 
Aardrijkskunde, kerndoelen 29, 30, 31, 32.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Vroege Vogels in de klas‘. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, bijvoorbeeld: 
‘Boren naar geschiedenis’.   
 
Antwoorden 
1a. Als grondstof voor cement. 1b 1) 
tropische 2) skeletten 3) versteenden. 2a 
C. 2b Maastrichtien, laatste stukje uit de 
Krijt-periode. 2c Een kamoester en een 
zee-egel. 3a Versteende resten van 
oeroude planten of dieren. 3b Als planten 
of dieren bedekt worden door een laag 
waar geen lucht bij kan verstenen ze en 
blijf je de afdruk zien. 4a De mosasaurus. 
4b Het was een soort reuzenhagedis die 
in de warme zee leefde en wel 15 meter 
lang was. 4c Genoemd naar het Latijnse 
woord voor Maas: Mosa. 5 Het is een 
natuurgebied geworden. 6 Eigen 
antwoord, skeletten staan in New York en 
Londen en in Naturalis (Trix). 

Kijkvragen 
 
1a Waar werd het mergel of kalksteen uit 
de Enci-groeve voor gebruikt? 
b Hoe is dit kalksteen ontstaan? Vul de 
goede woorden in. 
Miljoenen jaren geleden was op deze plek 
een [1] zee. De [2] van de gestorven dieren 
die hier leefden zakten naar de bodem. Ze 
[3] en vormden zo een laag kalksteen.  
 

 
 
2a In welke periode ontstond het 
kalksteen?  
A 100 miljoen jaar geleden 
B 30 miljoen jaar geleden 
C 70 miljoen jaar geleden 
b Hoe heet deze periode volgens 
paleontoloog John Jagt?  
c Hoe wordt op de mergelwanden 
aangetoond dat er vroeger op deze plek een 
tropische zee was? 
 
3a Wat zijn fossielen? 
b Hoe ontstaan ze? 
 
4a Van welk groot dier werden in deze 
groeve skeletten gevonden? 
b Omschrijf dit dier. 
c Hoe komt dit dier aan zijn naam? 
 
5 Welke functie heeft de Enci-groeve nu? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 In dezelfde periode leefde in Noord-
Amerika de bekendste dinosaurus: de 
Tyrannosaurus Rex. Zoek meer informatie 
over de T-Rex en zoek op waar je een skelet 
van deze dinosaurus kunt zien. 
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