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ABSTRACT
The author deals with large variations in microfauna between two subsiding lower
cretaceous beds in the eastern Netherlands (Lower Barremien and Upper Hauterivian). The fossilcontent of B 91 is presented.
Zoals reeds in Grondboor en Hamer febr. 1977 door schrijver vermeld werd zijn
bepaalde lagen van de bovenhauterive klei bijzonder opvallend door de rijke
microfauna. Gezien het feit dat we hier spreken over een wat kalkhoudend kleipakket is een verschil in rijkdom t.o.v. de zandige wat dieper liggende lagen van
de Losserse zandsteen niet verwonderlijk. Wel echter bestaat een opmerkelijk
verschil tussen deze laag en de direct daarboven liggende wat jongere Onderbarrêmeklei, deze laatste heeft een bijzonder arme en slecht ontwikkelde microfauna.
Het was schrijver mogelijk een vergelijking te maken tussen vele monsters uit
boringen en ontsluitingen bij Losser, Glanerbrug, ten zuiden van Enschede en
Alstatte. Zowel Bovenhauterive klei als O n d e r b a r r ê m e klei liggen vrijwel in dit
gehele gebied discordant op oudere afzettingen, beide formaties zouden dus wat
leefmilieu goed te vergelijken moeten zijn, het tegendeel is echter waar. Jammer
is dat we in het Bovenhauterive niet beschikken over behoorlijke ontsluitingen
zodat we over de macrofauna geen oordeel durven geven. In het O n d e r b a r r ê m e
beschikken we over de goede ontsluiting van groeve Hündfeld III in Broek direct
aan onze landsgrens en een groeve bij Ochtrup.
De conclusies die we wel over de macrofauna kunnen trekken zijn de volgende
summiere feiten:
ONDERBARRÊME
De donkere kleilagen bevatten enkele belemnietenbrokjes, in geoden een enkele
onduidelijke schelprest en wat meestal gepyritiseerd hout. Ammonieten werden
door schr. nooit waargenomen, wel eens wat gepyritiseerd ammonietenbroedsel.
De algemene indruk is, dat het hier een afzetting uit een tamelijk a n a ë r o o b zeebekken betreft. De mikrofauna is gering in aantal en soorten. Om indertijd de
ouderdom van de lagen van groeve Hündfeld III (Onder Barrême) te kunnen
vaststellen moesten meerdere grote kleimonsters worden uitgewassen. We hadden misschien mogen verwachten dat meer noordelijk bij Losser, dus meer richting, diepste gedeelte bekken gunstiger omstandigheden zouden hebben geheerst,
doch dit was niet het geval, de klei van Glanerbrug en Losser onderscheidt zich
in niets.
In de toelichting bij de geologische kaart blad Ochtrup lezen we de zelfde conclusies.

BOVEN HAUTERIVE
Waarneming uitsluitend uit boormonsters (de ontsluiting in de Glanerbeek waar
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Hofker indertijd zijn waarnemingen deed is al tientallen jaren verdwenen).
Lithologisch bekeken valt in de eerste plaats een behoorlijk kalkgehalte duidelijk
op, verder onderscheidt deze klei zich door van donkergrijs tot soms bijna wit
te verweren.
Behalve enkele kleine stukjes belemniet en wat houtresten valt er over macrofossielen weinig te zeggen deze zouden dus wel aanwezig kunnen zijn. Klei-ijzergeoden komen wel voor. Kleine pyrietpijpjes worden veelvuldig gevonden, dit
conform onze waarnemingen in de Barrême klei.
Reeds meerdere malen bleek ons dat deze kleilaag door haar bijzondere mooie
microfauna zeer bruikbaar was als gidshorizon bij ons veldwerk.
Oktober 1976 verrichte schrijver een aantal boringen in een afgezakte schol liggende tussen de anticlinaal van Gronau en het Albgebied bij Glanerbrug (hierover wordt later gepubliceerd) waarvan de boring B 91 wel een bijzonder rijke
microfauna opleverde, zo mooi dat wij deze hier even apart willen vermelden.
Andere wat zuidelijker gelegen boringen troffen het vrijwel steriele Onderbarrême aan.
Een verklaring voor de waargenomen verschijnselen in een zeker 200 k m groot
gebied wagen wij niet te geven hoewel we mogen aannemen dat het vrij hoge kalkgehalte een belangrijke rol speelt. Tot slot een woord van dank aan de heren
Anderson en Letsch voor de determinatie van de microfauna.
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M I C R O F A U N A Boring B 91 Kremersveenweg op 3,5 a 4 m. diepte
Ostracoden
Orthonotacythere (acrocythere) hauteriviana Bartenstein
Paracypris acuta (Cornuel)
Orthonotacythere inversa Kaye
Dolocytheridea hilseana (Roemer) zeer rijk
Foraminiferen
Ammobaculites sp. ? A.subcretaceus Cushman en Alexander
Ammodiscus sp.
Conorbis sp. mogelijk Conorbis valendisensis Bartenstein en Brand
Dentalina communis d'Orbigny
Epistomina caracolla caracolla (Roemer)
Frondicularia concinna Koch
Haplophragmium aequale (Roemer)
Haplophragmoides sp.
Lenticulina (Vaginulinopsis) humilis humilis (Reuss)
Lenticulina (Marginulinopsis) robusta (Reuss)
Lenticulina sp. veel voorkomend
Lenticulina (Planularia) tricarinelle (Reuss)
Marginulina pyramidalis (Koch)
Nodosaria sp.
Pyrulina sp. mogelijk Pyrulina cf. gutta d'Orbigny
Reophax scorpiurus Montfort veel voorkomend
Saracenaria bronnii (Roemer)
Vaginulina Kochii (Roemer)
Deze associatie laat alleen de determinatie 'Hauterive' toe zonder van 'boven' te kunnen spreken.
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