Woud van 1,2 miljoen jaar oud gevonden in Leersum

vondst van een oerbos
land van zeezand en polders
hoe zou je vermoeden
dat onder je bodem
een oerbos lag
van haagbeuk en linde
bomen van een miljoen
jaar geleden laten zich vinden
in de ziel van fossielen
stuifmeelkorrels laten
hen dateren
verbaasd lezen we het bericht
over warmere tijden
vóór de stormgetijden der zee
en vóór de droom der rivieren
land van zeezand en polders
hoe kon je vermoeden
dat je te lezen bent
als een handschrift
uit een klooster
dat ten dele is afgebrand
we verbazen ons over de aarde
vermoeden miljoenen dieren
dieren van het woud en vroegere
rivieren die de regen vergaarden
van een warmere tijd
Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society
Bij Leersum is een oerbos van 1,2 miljoen jaar oud gevonden. Staatsbosbeheer stuitte bij een boring
op 29 meter diepte op een laag fossiel hout.
(Novum) - Bij Leersum zijn de resten van een oerbos van 1,2 miljoen jaar oud gevonden.
Staatsbosbeheer stuitte bij een boring op 29 meter diepte op een laag fossiel hout van twintig
centimeter dik. TNO heeft de laag onderzocht.
De ontdekking van het fossiel werd begin vorig jaar bij toeval gedaan toen Staatsbosbeheer naast het
kantoor in Leersum een brandput sloeg die 62 meter diep moest worden. Toen een laag fossiel hout
tevoorschijn kwam wekte dat verbazing en werd contact gezocht met TNO.
Het onderzoeksinstituut was op dat moment al bezig met een groot onderzoek naar de bodem in
Nederland. Stuifmeelkorrels laten volgens de onderzoekers zien dat het bos zeker 1,2 miljoen jaar oud
is. Het was volgens de onderzoekers destijds warmer dan nu.
Dat is af te leiden uit de bomen die er toen stonden, zoals de hemlockspar, de haagbeuk en de linde.
Die zijn kenmerkend voor een wat warmer klimaat. http://beta.nieuws.nl.msn.com/home/woud-van-12miljoen-jaar-oud-gevonden-in-leersum www.6miljardmensen.be

2011: Internationaal jaar van de bossen
Onder het motto ‘Forests for People’, riep de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties 2011 uit als het
internationaal jaar van de bossen en roept ze mondiaal op tot actie.
De VN benadrukt daarbij het vitaal belang van bossen voor de
overleving en het welzijn van de mensheid. Meer info
Dichtbundel Johan de Boose 'Geheimen van Grzimek'
(Meulenhoff/Manteau) is genomineerd voor de Herman de
Coninckprijs 2011.De winnaar wordt bekendgemaakt op
Gedichtendag op 27 januari in de Arenbergschouwburg
Antwerpen. Er is ook een publieksprijs. U kunt stemmen op uw
favoriete gedicht. U bent natuurlijk vrij om te beslissen op wie u
stemt, maar als u mijn gedicht wilt laten winnen, kunt u uw stem
uitbrengen op www.boek.be , doorklikken naar Herman de
Coninckprijs. U vindt ook alle gegevens op de website van Canvas,
Cobra en Radio 1. U kunt boekencheque van 25 euro winnen.
Stemmen kan tot en met 21 januari middernacht.

