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Een ontsluiting in Holocene Schelde-afzettingen te Esquelmes (Doornik)

door D. Nolf Brugge.

Résumé

Coupe d’un affleurement dans quelques dépôts holocènes de l’Escaut. La stratifi-

cation présente un aspect très varié, dû aux variations de courant rapide et

lent, alternant avec des dépôts tourbeux qui se sont déposés dans des méandres

ou chenaux recoupés.

Momenteel is te Esquolmos, langs de weg Kortrijk— Doornik een interessante ont-

sluiting in Holoccnc scheldoafzettingen toegankelijk, ter gelegenheid van kana-

liseringsw«rkzaamhcdon aan de Schelde. Op de onderzochte plaats wordt oen nieuw

kanaalgedeolte gegraven, ten oosten van de huidige Scheldehedding.

Do ontsluiting is plaatselijk rijk aan zoetwatormollusken. Hot is mooilijk oen
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Hieronder wordt hot profiel hij B opge-

geven, en een tekening A - B, daar op

deze plaats vrijwel alle lagen voorkomen,

die in de ontsluiting zichtbaar zijn.

Dit profiel mag echter, zoals reeds gezegd

niet veralgemeend worden voor do hele

ontsluiting. Zo bestaat bijvoorbeeld in do

omgeving van D het hele profiel uitslui-

tend uit veen, terwijl bij C het grootste

gedeelte uit gestratifieerd zand met nn-

kele plantenresten bestaat.

algemeen profiel te geven, wegens het erg

heterogeen karakter van de ontsluiting

(Typisch voor fluviaticle afzettingen).
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PROFIEL BIJ B

0,00 - 2,00 m (i) lichtbruine tot roestbruine, zeer zandige leem met plantenres-

ten, wortolgangen en zoetwatermolluskcn.

2,00 - 2,80 m (li) grijsbruine tot donkerbruine vcnige leem tot veen mot vrij

veel zoetwatermolluskcn» Juist boven do basis op 2,70 m merkelijk

rijker aan zoetwatermolluskcn. Plaatselijk aan de basis ook vuur-

stenen,

2,80 - 3,20 m (lil) matig grof, grijs, iets roestig zand met enkele zoetwater-

mollusken.

3,20 - 4,60 m (IV) lichtgrijs tot wit, matig grof tot matig fijn zand met vrij

wat plantenresten. Plaatselijk steentjes,

4,60 - 5,10 m (V) matig grof tot grof witgrijs gostratifioerd zand, plaatselijk

roestig,

5,10 - 5,30 m (Vl) grof, hoekig grind met stonen tot 15 h 20 om, hoofdzakelijk

kolchkalk en vuurstenen.

5,30 - 5,50 m (VII) matig grof tot grof witgrijs gostratifioerd zand, iets roes-

tig.

INTERPRETATIE:

Dc snollo on onregelmatige laagwissoling is te wijten aan veranderingen in de

stroomsnelheid, stagnatie in dode armen c.d.

I Sohelde-oever.

II Voonafzctting, vermoedelijk in dode arm of vrijwel stilstaand moerassig ge-

deelte.

III Zandafzettingen in matig snelle stroming.

17 Oevorafzetting, of afzetting in traagstromend, ondiep gedeelte.

V idem als III

VI Kortstondige periode van zoor snelle stroming. Het voorkomen van grote hoekige

on zeer weinig gerolde stenen, alsook do aard van het materiaal (kolonkalk en

vuurstenen uit het krijt) wijst erop dat het materiaal uit de onmiddellijke om-

geving werd getransporteerd.

VII idem als III


