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H. J. Veenstra en M. H. Huizinga
Op 21 maart 1964 vonden wij boven in de zandgroeve Vessels te
Werpeloh (Hümmling, W.Duitsland) een groot blok stollingsgesteente (0.3 x 0.5 x 0.7 m3), dat wij aanvankelijk voor een nordmarkiet hielden maar dat daarvan door het hoge kwartsgehalte sterk
afweek. )
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Het laagpakket in de bewuste groeve bestaat uit een minstens
10 meter dikke serie fluvioglaciale zanden, met herhaalde r o l steenlagen (waarin tot 20 cm dikke rolstenen), afgedekt door een
onregelmatige keileeralaag, die maximaal een paar meter dik i s .
Uit de hoge ligging van het zwerfblok en de grootte van de stenen
in de ondergrond is het wel duidelijk dat de gevonden zwerfsteen
uit het bedekkende keileem afkomstig i s .
Macroscopisch heeft het gesteente het volgende beeld: samenstelling 20$ kwarts, 70% veldspaat en 5% amfibool of augiet;
structuur enigszins porfierisch met enige veldspaateerstelingen
tot 2 cm lengte, en grijze i n s l u i t s e l s .
Qua structuur en samenstelling l i j k t het gesteente
op een ekeriet uit Sagen (Laugenthal), no. 168 van de
Br^g'ger (1906) uit het Oslogebied, zich bevindend in
gisch Instituut te Groningen. Ditzelfde stuk wordt ook
van het Keienboek (5e druk) onder d. vermeld.
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Onder de naam ekeriet kunnen we diverse alkaligranieten en
kwartssyenieten samenbrengen, die geen plagioklaas bevatten. Kenmerkend i s het hoge gehalte aan Na-K-veldspaat, terwijl onder de
donkere mineralen voornamelijk Na-amfibolen (arfvedsoniet en r i e beckiet) en Na-pyroxeen (segirien) voorkomen. De kwarts is voor
een groot deel idiomorf. De procentuele samenstelling van de
mineralen kan sterk wisselen, zodat het aantal v a r i ë t e i t e n van
ekeriet groot i s .
Een voorbeeld hiervan geeft tabel 25 in Barth (19^5) waaruit
blijkt dat het kwartsgehalte van de door hem onderzochte ekerieten
kan variëren van 4,6 tot 36,3%t terwijl het percentage van de Naamfibolen en Na-pyroxenen tussen 1,8 and 10,5% l i g t .
Voor zover bekend is in Nederland nog nooit een typische ekeriet gevonden, maar in de Hümmling zijn ze allerminst zeldzaam.
Ook andere Noorse gesteenten zijn in de rolsteenlagen gevonden,
waarop Schuddebeurs (1959) reeds de aandacht vestigde.
Wij konden o.a.de volgende gesteenten verzamelen: rhombenporfier,
laurvikiet, lestivariet, grorudiet, nordmarkiet, pulaskiet, foyaiet, laurdaliet en essexiet-porfiriet.

1) Het restant van deze zwerfsteen i s - na een onderduikperiode op de excursie van de Ned.Geol.Ver. op 24 mei onder de l i e f hebbers verdeeld.
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Het gelukte één onzer (Huizinga) om in het eerste half jaar
van 196k reeds 9 verschillende typen ekeriet i n de Hümmling te
verzamelen* Hiervan bevat er één naast veldspaateerstelingen ook
een rhombenporfier-insluitsel.
We zien dis dat op korte afstand van onze grens een zwerfsteengezelschap optreedt, dat geheel verschilt van dat in Drente of
Groningen. Te pogen dit probleem op te lossen l i j k t ons een u i t daging aan elke stenenverzamelaar.
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