
Selfie met….: Het Pomonapad 

LEIDEN  - In Leiden staat een T-rex. 
Een van de bekendste dino’s staat 
in Nederland en heeft de naam Trix 
gekregen. Een beetje bizar is dat wel. 
De tyrannosaurus liep tijdens het 
Krijt namelijk alleen in Noord-Ame-
rika rond. Trix trekt niet alleen toe-
risten aan, maar is dus ook zelf een 
toerist! De grote dame is sowieso 
een echte globetrotter. Tussen 2017 
en 2019 maakte de dino een postume 
reis door heel Europa. Op 26 oktober 
is ‘T.rex’ het dagonderwerp van Lei-
den2022. Bojana Jokanovich van de 
Leidse Amateur Fotografen Vereni-
ging maakte daarom deze foto van 
paleontoloog prof. dr. Anne Schulp. 

WAT DOET EEN PALEONTOLOOG?  “Als 
paleontoloog probeer ik, aan de 
hand van fossielen, beter in beeld 
te krijgen hoe door de miljoenen 
jaren heen het leven geëvolueerd 
is en in mijn geval gaat dat dan 

vooral om de dieren uit de dino-
tijd.”
HOE ZIET JE WERKDAG ERUIT?  “Heel 
afwisselend. Soms veldwerk, 
soms in het lab; ik geef college, 
overleg met studenten en achter 
het beeldscherm. Dinosaurussen 
leefden van pakweg 230 miljoen 
jaar geleden tot 66 miljoen jaar 
geleden. Je moet dus zoeken in 
gesteentelagen van díe ouderdom, 

die gevormd zijn op een manier 
dat botten bewaard kunnen blij-
ven. Voor landdieren als dino’s zijn 
dat vooral gesteenten die in rivier-
systemen gevormd zijn.”
WAT WAS JE BIJZONDERSTE VONDST? 
“Twee grote vleeseters, de grote 
mosasaurus Prognathodon satu-
rator, die in 1998 bij Maastricht 
ontdekt is, en Trix, de Tyrannosau-
rus rex die we in 2013 in Montana 

opgroeven.”
WAAROM WORDEN DINORESTEN VAAK 
ALS LOSSE DELEN GEVONDEN? “Een 
dooie dinosaurus betekent eten 
voor een heleboel andere dieren. 
En die zullen de botjes niet netjes 
bijelkaar laten liggen: het wordt al 
snel een rommeltje. Als de rivier 

er dan ook nog een flinke lading 
zand of modder overheen spoelt, 
krijgen die losse, afgekloven bot-
ten ook nog wel een zetje.”
GAAN WE NOG VEEL VINDEN IN DE 
TOEKOMST? “Er blijven fossielen 
tevoorschijn komen. We zijn nog 
láng niet klaar!”. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Prof. Schulp  “T. rex was een vleeseter, ruim 6000 kilo zwaar, 11 meter van kop 
tot staart en gewapend met een bek met tanden” (Foto: Bojana Jokanovich).

LEIDEN - Leiden is de mooiste stad van 
de wereld. Leidenaar, stadsgids en 
historicus Joost Bleijie gaat op zoek 
naar de mooiste plekken in de stad 
en de mooiste verhalen die achter de 
Leidse plekken, personen, gebeur-
tenissen of producten schuil gaan. 
Uiteraard maakt hij een Selfie op 
deze plek. Deze keer in Selfie met….: 
Het Pomonapad.

Vraag een willekeurige Leidenaar 
iets over Pomona en hij of zij zal 
de schouders ophalen. “Pomona?”, 
zal de reactie zijn waarna met de 
lippen een vragend uitdrukking 
gemaakt wordt. Eerlijk, Pomona 
deed bij mij ook niet direct een bel 
rinkelen. Een blik op de stadskaart 
van Leiden leert dat er een Pomo-
napad is. En dus stapte ik op een 
kille woensdagochtend op de fiets 
om naar het pad, liggend tussen de 
Wassenaarseweg en de Rijnsbur-
gersweg te gaan. Wie weet zou ik 
daar een verduidelijking krijgen 
over wat Pomona met de geschie-
denis van Leiden te maken heeft. 
De geschiedenis van dit deel van 
Nederland dat als ‘woest en ledig’ 
te boek stond en toen er nog nau-
welijks een sterveling te vinden 
was in wat nu Leiden is.
Vlak voordat ik het Pomonapad 
vanaf de Nachtegaallaan op ga, 
stap ik van mijn fiets af. Het Pomo-
napad is een pad voor voetgangers 
dus fietsen is uit den boze. Ik wan-
del het beboste pad op. Aan de ene 

kan zie ik door de struiken het 
revalidatiecentrum van Basalt, 
aan de andere kant zie ik de con-
touren van een woonwijkje. Ik kijk 
naar het schelpenpad onder mij en 
naar de begroeiing om mij heen. 
Hier moet het dus geweest zijn. 
Hier liggen de resten van de vroeg-
ste bewoning van Leiden. “De oud-

ste sporen van bewoning op Leids 
grondgebied zijn gevonden tussen 
de Rijnsburger- en Wassenaarse-
weg”, zo valt te lezen in de inlei-
dende tekst van de Historische 
Canon van Leiden uit 2008, er aan 

toevoegend: “Op de oude strand-
wal van Pomona stond een akker-
bouwcomplex uit de late steentijd 
(2000 v. Chr).” Van een strandwal 
is niets meer te zien, laat staan 
van een akkerbouwcomplex. Het 

is een wandelpad zoals je ze veel 
meer in Leiden tegenkomt.
In 2003 is er, vanwege de verbou-
wing van de verder gelegen Mytyl-
school inventariserend veldon-
derzoek gedaan door het bureau 
Monumentzorg en Archeologie 
van de Gemeente Leiden. Er zijn 
twee gaten geboord waarna men 
keek wat de archeologische waar-
de van de grond is. Zowel de zan-
dafzetting als de resten die gevon-
den werden, duiden op bewoning. 
Hele vroege bewoning wel te 
verstaan. Er zijn fragmentjes aar-
dewerk en een spinklosje van aar-
dewerk gevonden. Maar de kans is 
gering dat deze bewoners zich op 
een of andere manier al Leidenaar 
voelden. Het waren waarschijnlijk 
akkerbouwers die in een afgelegen 
gebied woonden en werkten. Men-
sen die vochten tegen het steeds 
terugkerende water van de Rijn en 
de Noordzee, maar die ook van de 
vruchtbare rivierklei dat de con-
stante overstromingen achterliet 
gebruik maakten om gewassen te 
verbouwen. Wie weet gebruikten 
ze de hoger gelegen strandwal ook 
wel als bescherming. Hoger gele-
gen delen overstroomden minder 
vaak. Het zou tot de 8e eeuw na 
Christus duren voordat er bewo-
ning begon op de plek wat nu Lei-
den is. Bewoning aan de zuidkant 
van de Rijn waar de Vliet en de 
Mare in de Rijn stromen, het hui-
dige centrum van de stad. x

Joost Bleijie staat op een oude strandwal waar 2000 jaar voor onze jaartelling 
een akkerbouwcomplex stond dat Pomona als naam droeg (Foto: pr). 
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN – Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


