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Geslaagde excursie naar het Eoceen van vlaanderen

Onder het Kwartair kwamen eerst de Zanden van Wemmel, die hier tamelijk klei-

houdend zijn. Onder het basisgrind van de Zanden van Wemmel liggen hier de

Zanden van Oedelem, die bekend zijn om hun rijke mollusken-fauna. Helaas ein-

digde een aantal spuitboringen bij de Bergbeek op een verharding aan de basis

van de Zanden van Wemmel.

De heer Van Nieulande demonstreerde een door hem gekonstrueerde grondboor, die

in kleiig sediment goed voldeed, maar in watervoerend zand, net als een Edel-

manboor, geen sediment naai' boven bracht.

Een spuitboring, iets verder van de Bergbeek af,met water uit een put, leverde

wel het gewenste resultaat. Het was mogelijk de Zanden van Oedelem te bemonste-

ren door het weer naar boven stromende water en sediment uit te zeven. Het vrij

grote aantal deelnemers maakte de spoeling echter wel wat dun. Bij de tweede

spuitboring trad er een watertekort op, zodat deze voortijdig moest worden

gestopt.

Mont des Récollets

's Middags om 14.00 uur waren de deelnemers weer bijeen op de markt van Kassei

(Frankrijk). Na een plezierig verblijf daar werd een bezoek gebracht aan de

Mont des Récollets. De heer Nolf had voor een toelating voor deze verlaten

groeve gezorgd. Hij toonde diverse stratigrafische niveaus.

Er werd een ontsluiting gegraven in de Zanden van Lede en hieruit werden een

interessante molluskenfauna (steenkernen) en een schildpadfragment verzameld.

Het lukte ook een niveau met Campanile gigantea (Reuze cerithium) te ontsluiten.

Vier steenkernen konden worden verzameld, maar deze vereisen nog wel een zorg-

vuldige preparering.

Op een andere plaats was de beroemde 'Bande Noire' aan de basis van de Klei van

Kassei te zien. Deze 'Bande Noire', een sterk glauconiethoudend zand van onge-

veer 15 cm dikte, trok vooral de belangstelling van de visspecialisten.

De hierboven liggende Klei van Kassei en Zand van Kassei waren ook ontsloten,

evenals het kontakt klei-zand. Deze afzettingen bevatten, afgezien van micro-

fossielen, weinig fossielen.

De top van de Mont des Récollets wordt gevormd door de Zanden van Diest (Mioceen)

die hier sterk zijn verhard tot een roestbruine, harde zandsteen. Deze zandsteen

is in veel gebouwen en plaveisel terug te vinden. Ook de uitzichttoren op de top

is van deze steen gebouwd. Met enige moeite biedt deze uitzichttoren een fraai

uitzicht over het Vlaamse heuvelland en de stad Kassei.

De fossielhoudende Formatie van Brussel, die in het profiel van de Mont des

Récollets aanwezig is, kon in zo'n korte tijd niet worden ontsloten.

Vervolgens werd langs de weg N 348 bij de Mont des Récollets een fraaie ontslui-

ting bezocht in de Zanden van Aalter. Veel slecht gekonserveerde schelpen zijn
daarin te zien. Aan de hand van aanwijzingen van de heer Nolf werden in dit

sediment enkele zeer fraai gekonserveerde haaietanden aangetroffen.

Het was het laatste excursiepunt van deze zaterdag. Om de teleurstelling over

Deelnemers aan deze excursie die op 23 en 24- juni werd gehouden: T. Bor, M.C.

Cadêe, P.A.M. Gaemers, W. en W.J. Groeneveld, C.v. Hartman, V.W.M. van Hinsbergh,
D.C. Hovestadt-Euler, J.J. de Klerk, J.M. Moraal, F. van Nieulande, L.C.

Putter, J.G. Kutten, G.J. Weitje, A. Wielis en gezin en twee introducés.

De deelnemers kwamen op zaterdagmorgen om 10,00 uur bijeen op het marktplein

van Oedelem. Dr. D. Nolf van het Geologisch Instituut van de Rijksuniversiteit

Gent leidde die dag de excursie. Op het eerste excursiepunt aan de Bergbeek, aan

de voet van de heuvels van Oedelem gaf hij een zeer interessante uiteenzetting
over de geologie van dit gebied en de geologie van het Eoceen van West-België.

Hij verluchtte zijn betoog met een stratigrafische tabel en een aantal gekonstru-

eerde profielen. Vervolgens demonstreerde hij de eocene afzettingen in de onder-

grond door middel van een aantal spuitboringen.
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de opbrengst van de Zanden van Oedelem te verzachten, stelde de heer Nolf een

grote hoeveelheid gruis uit deze afzetting beschikbaar aan de excursiedeel-

nemers. Onder de bezielende leiding van onze geologisch sekretaris
,

de heer

J.J. de Klerk;, werd deze enorme hoeveelheid gruis (j+ 200 kg?) onder de excursie-

deelnemers verdeeld.

Zandgroeve Ampe
Voor de zondag stond de klei- en zandgroeve Ampe te Egem op het programma.
In deze uitgestrekte groeve gingen de excursiedeelnemers ( velen waren al met

deze lokatie bekend) hun eigen gang. Daardoor zijn mij niet alle aktiviteiten

bekend.

Het ontsloten profiel omvat Zanden van Mons en Pevele, met daarop de Panisel

formatie.

Vooral de Zanden van Mons en Pevele trokken veel belangstelling. Aan de basis

zijn vele vis re sten, vooral kleine haaietandjes, te verzamelen.

De top van de Zanden van Mons en Pevele bevat veel mollusca en vooral veel

Nummulieten (Nummulites planulatus). De mollusca zijn hier fraai gekonserveerd,

maar breken zeer gemakkelijk, zodat thuis veel prepareerwerk is vereist. In die

top komen ook fraaie haaietanden voor.

De Paniselformatie begint met een zandsteenbank waarin veel fraaie afdrukken

van mollusca te vinden zijn. Er werd onder andere een grote Murex gevonden.

De hierboven liggende Paniselklei kreeg weinig aandacht. Hierin schijnen trouwens

ook goed gekonserveerde mollusca voor te komen, maar dan toch zeker niet alge-

meen.

De excursie werd vrij plotseling door een enorme regenbui beëindigd. Toen het

weer droog was, waren bijna alle deelnemers huiswaarts gekeerd.

De excursiedeelnemers kunnen terugzien op een geslaagde excursie!

Graag wil ik dr. D. Nolf bedanken voor zijn rondleiding en uitleg. Dit namens

alle deelnemers.

M.C. Cadée


