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Verslag van de Pinksterexcursie van de W.T.K.G. op 1 - 3 juli 1968 naar het

Eoceen van Vlaanderen

A.W.Janssen

Deelnemers: M•C• Caddo, N. Gaillez, R, E» Hamstra, A.W«Janssen, F»J»Janssen,

raej» J. Koremarrs, E» Kruissink, T. P, J» van der Slikke, W. Ver-

barg, en excursielcider M. Vervoonon0

Op zaterdag 1 September werd de ontsluiting te Moldert bezocht, waarovor do heer

Omdat aan deze excursie slechts één autobezitter deelnam, moesten helaas meer-

dere personen die geen eigen vervoer hadden, worden teleurgesteld. Het lijkt

aanbevelenswaardig in komende jaren de excursie niet op het Pinksterweekend te

houden.

Onder de zeer deskundige leiding van de hoer M. Vervoenen, bijgestaan door de

heer N. Gaillez hebben de deelnemers aan deze excursie een goede gelegenheid

gehad kennis te maken met het Ledien. Op verschillende plaatsen was het moge-

lijk rijke fossielhoudende lagen te bemonsteren, waarvan dan ook druk gebruik

werd gemaakt.
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Vervocnen al eerder in de Mededelingen publiceerde. Het Ledien lijkt onder de

kalkzandsteehbank wat uitgeloogd te zijn, want behalve soorten als Ostrea on

Chlamys werden slechts weinig mollusken aangetroffen. Een zeor interessanto

vondst, die zelfs de heer Vervoenen niet eerder deed was een stuk drijfhout,

geheel doorboord door Teredo. Van dit stuk was het hout geheel verdwenen

en nog slechts te herkennen door de donkere kleur van het zand. Doorgespooldc

monsters van dit drijfhout bloken zeer talrijke kalkbuizen te bevatten. Later

werden hiortussen door schrijver dezes talrijke palotten aangetroffen. Uit het

Eoceen van Belgis is alleen oen Bankia-soort bekend, waartoe deze vondst, go-

zien do typische Teredo-paletten zeker niet behoort.

In de gesteentelaag werd naarstig naar schelpafdrukken en kernen gezocht, maar

de fraaie Nautilus of lamarcki werd niet gevonden, afgezien van enkele kleine

fragmenten. Fraaie exemplaren van deze inktvis zagen we 's-avonds in de col-

lectio van do hoor Vervoencn. Dat do meest eenvoudige wijze van verzamelen in

de collectie van een ander is, werd weer "bewezen toen door do heer Vervoonen

oen flink aantal fraaie fossielen van verschillende vindplaatsen werd uitge-

deeld.

De zondag word "besteed met een kort "bezoek aan de ontsluiting te Bamhrugge, een

vindplaats waar enkele van do deelnemers al vroeger hadden verzameld. Het Be-

dien is hier iets "beter geconserveerd en "bevat, "behalve Anisomyaria, ook ande-

re mollusca. Opvallend zijn hier vooral de mandihula van Belosepia. In het

Lodion komon hier talrijke oonoreties voor, dio ook fossielen "bevatten, In het

basisconglomeraat van het Ledien worden nog vrij veel interessante visresten

verzameld.

Als tweede ontsluiting werd die dag Balegem bezocht. Dit bleek een uitermate

rijko vindplaats te zijn, In de basislaag van het Ledien ("Laekenien") werden

buitengewoon veel visresten gevonden (vooral van haaien en roggen), Het Ledien

bleek hier zeer goed geconserveerd te zijn in vergelijking met eerder bozochte

vindplaatsen. Ieder verzamelde dan ook een groot monster uit deze laag, Opval -

lond in deze laag waren vooral Nucula wemmelensis, oen Solariella-soort en

Clavagella coronata. Deze laatste tweekleppige schelp is door de zeer grote

brookbaarheid niet compleet te verzamelen, maar fragmenten van do vertakte

buisjos zijn in het gruis niet zeldzaam. Een uitgezocht monster bleek na sor-

teren (zeer globaal) eon ta chtig verschillende soorten te bevatten. Dat de

la.ag ook hier min of meer is uitgeloogd blijkt uit het voorkomen van oporcula

van Gastropoda die zelf niet aangotroffon werden (Natica en cf Lacuna).

Maandag werd eon bezoek gebracht aan de ontsluiting van Oosterzelc, Hier i3 een

fraai profiel van het Bruxellion ontsloten, waarop Ledion, Het Bruxellien bevat
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geen fossielen en is duidelijk kris-kras gelaagd, wat aanleiding gaf tot de

veronderstelling dat hot wellicht oen duinafzetting zou zijn (althans eolisoh).

Hier en daar zijn laagjes met houtskool aanwezig.

Van een inwoner van het dorp Oosterzele werd een hijzonder fraaie steenkern

van een zeer grote gastropode (vermoedelijk Cerithium giganteum) gekregen,

welke nu in het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam wordt bewaard.

Op de terugweg bezochten de Hollandse deelnemers nog de middeloligocene ont-

sluitingte Niel (septari'énklei) ,
waarin zoals gebruikelijk weer enkele interes-

sante vondsten werden gedaan.

Dit korte verslag mag niet worden besloten zonder een woord van bijzondere dank

aan de heer en vooral ook aan mevrouw Vervoenen te Aalst, voor hun buitengewone

gastvrijheid en de zeer plezierige ontvangst. Wij komen graag terug !!


