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Stemerdink en ”de Vlijt”

VERSLAG NAJAARSEXCURSIE 6 EN 7 OKTOBER 1984

Lenard Vaessen

Deelnemers: M.C.Cvan Aart*, T.Bor, H.C.J.Bosch*, A.W.Burger en echtgenote,

M.C.Cadée, N.Dekker*, W.Groeneveld*, P.Hessel en gezin, B.van der Hoek en

echtgenote, J.Jagt, A.C.Janse*, M.Janse-Breeveld*, F.P.T.Maatman*,

J.P.Niesen en introducé, H.W.Nijhuis*, J.C.Nijhuis-Geldhof*, A.Pierik,

P.G.Roest en introducé, P.Roth*, L.M.B.Vaessen* en N.M.de Vos.

Deze najaarsexcursie naar Stemerdink en "de Vlijt" bij Winterswijk kan

het best gekarakteriseerd worden als het modder-weekeinde.

Een gedeelte van de excursiegangers was vrijdagavond al aangekomen en had

de tent opgeslagen op kamping Renskers in Brinkheurne. Sommigen deden dit

in de stromende regen, anderen in het stikke donker. Voor de echte WTKG-er

levert dit geen enkel probleem. Een opmerkelijk feit was wel dat de gemid-

delde leeftijd van de kampeerders rond de 50 lag! Waar waren de jongeren?!

Zaterdagochtend, regen, regen en nog eens regen. Toch waren er nog 16 per-

sonen present toen om 10 uur de graafmachine het weiland van Hesselink

verliet. Dit weiland ligt direkt ten noord-oosten van de brug over de

Slinge in Stemerdink, Brinkheurne, Winterswijk (kaartblad 41E, coord.:

x 249.050, y 441.550). Het gegraven gat was ongeveer 5 meter lang, 2 meter
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Adri Burger maakte het profiel op en schreef er het volgende over:

Als deelnemer aan de verzamelaktie had ik de gelegenheid het pleistocene

deel van het profiel te bestuderen. Vooral het al of niet voorkomen van

glacigene afzettingen uit het Saalien (i.c. keileem) was van belang.
De iithologische opbouw is als volgt (opgenomen in de noordoosthoek van

de put; de diepten in meters beneden maaiveld, wat ter plaatse ongeveer

37 meter + N.A.P. is):

0.00 - 0.30 Zand, matig grof, donkergrijsbruin, humeus (bodem)

0.30 - 0.60 Zand, matig grof, lichtbruingrijs, bont

0.60 - 1.00 Zand, zeer grof, bruingeel, met veel kwartsrijk grind, en

stenen

1.00 - 1.20 Leem, fijn siltig, lichtgrijs met bruine aders.

De top hiervan is kryoturbaat vervormd. In de pockets

bevindt zich: zand, matig grof, lichtgrijs, grindig

1.20 - 1.80 Klei, siltig, donkergrijsbruin tot bruingroen, sterk door-

worteld. Vanaf ca. 1.50 zeer weinig schelpresten

Bij dit profiel zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen:

De top van de "Laag van Stemerdink" (1.20 - 1.80) is vlak en helt enigs-

zins naar het zuiden (richting Slinge). Ontkalking heeft plaatsgevonden

over een bereik van ongeveer 30 cm, langs wortels iets dieper. De geringe

ontkalkingsdiepte in combinatie met een sterke doorworteling mag pleiten

voor een zeer jong erosievlak, waarbij gezien het bovenliggende pakket

gedacht wordt aan het Weichselien.

Dit houdt in dat het glaciale niveau uit het Saalien is opgeruimd. Ook

in de vorm van een residu van "noordelijke" zwerfstenen is hiervan in de

breed en 2 meter diep.

fig. 1 Schematische weergave van de oostwand van de tijdelijke

ontsluiting bij Stemerdink
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put niets terug te vinden. De doorworteling heeft dan naar alle waarschijn-

lijkheid zijn oorsprong in het Eemien.

De siltige leem (1.00 - 1.20) welke zich boven dit erosievlak bevindt,

heeft de habitus van een onder zeer koude omstandigheden ontstane afzet-

ting (zogenaamde "pleniglaciale leem"). De bovenzijde van de leem is tame-

lijk sterk kryoturbaat verstoord. Dat wil zeggen dat door opdooien van de

bovenlaag van een permanent bevroren ondergrond, deze door oververzadiging

met water is gaan bewegen als gevolg van geringe verschillen in oppervlak-

tebelasting.

Er is geen enkele aanleiding om een ouder glaciaal dan het Weichselien

voor deze afzetting in aanmerking te laten komen, waaruit overeenkomstige

lemen van meerdere locaties bekend zijn.

Het lichtgrijze grindige zand dat na de leem werd afgezet, werd ook onder

koude omstandigheden gesedimenteerd, daar dit mee is gekryoturbeerd. Het

grind bevat grote stukken Bontzandsteen en Malmkwartsiet, welke opgenomen

zijn uit veel oudere "oostelijke" zanden (Formatie van Enschede?).

Het pakket zanden gelegen tussen maaiveld en 1.00 is aan de basis sterk

erosief en zal in verband moeten worden gebracht met de Slinge. Het grind
is kwartsrijk en bevat eveneens nogal wat Bontzandsteen en zwarte lydiet.

Deze afzetting snijdt vanaf ongeveer halverwege de oostwand van de put
alle eerdere pleistocene sedimenten af, maar laat voor zover zichtbaar de

top van de miocene klei ongemoeid.
Gezien de grofheid van het materiaal wordt nog gedacht aan een (Laat-?)

Weichselien ouderdom. Een deel van dit pakket kan raogelijk nog uit het

Holoceen dateren.

In de nomenclatuur van de Rijks Geologische Dienst kan het ontsloten

profiel als volgt worden benoemd:

0.00 - 1.20 Formatie van Twente

1.20 - 1.80 Formatie van Breda

Er is hier wat meer aandacht besteed aan de bovenste meter omdat de

meeste excursiegangers dit ter plaatse nauwelijks hebben gedaan. De be-

langstelling ging uiteraard uit naar alles wat beneden de 1.50 meter zat.

Deze miocene klei is reeds eerder uitgebreid beschreven in Scripta Geolo-

gica 29 en onlangs in Mededelingen WTKG vol20, nr 3.

De omstandigheden waaronder verzameld moest worden waren verre van ideaal.

Door de extreme regenval gedurende de maand september was de zandlaag
boven de leem zo sterk watervoerend dat het gat vandaaruit gestaag volliep
met water. Daar kwam gedurende de ochtend ook nog een flinke portie vers

hemelwater bij. Dit leverde een beeld van in regenpak gestoken figuren
die probeerden grote plasticzakken te vullen met glibberige klei, die uit

de bodem van de put werd gestoken. Naar mate de ochtend vorderde moest de

klei steeds meer van onder het wateroppervlak worden uitgestoken. Bij het

transport van de volle zakken vanuit de put naar de auto's werden de

meest vreemde kapriolen uitgehaald om in evenwicht te blijven als bleek

dat een laars stevig vast zat in de zuigende blubber. De aanvankelijk
frisse kleuren blauw, oranje, lichtgroen en geel van de regenpakken ver-

anderden al vlug in egaal grijs-groen.

Sommigen lieten zien dat ze de typisch nederlandse kunst van dijken bou-

wen zo goed verstonden dat ze hun putje voor langere tijd droog wisten

te houden. Ook al probeerden wat jaloerse medegravers de dijken stiekem

te ondergraven. Ze hadden daarbij echter wel het geluk dat er in de wand

van hun putje geen "bron" aanwezig was, die de zaak van bovenaf verziekte.

Over de hoeveelheid aan fossiel materiaal in de hier aangetroffen "Afzet-
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tingen van Stemerdink" is in ongeslibde toestand moeilijk iets te zeggen.

Wel passeerden redelijk verpreude koralen de schop en zag ik dat er een

redelijk groot exemplaar van wat leek op Orthosurcula steinvorthi (von

Koenen, 1872), in redelijke staat, uit de prut werd getrokken. Dit exem-

plaar zag ik in november tijdens de vergadering van uit de verte nog een

keer toen het van eigenaar verwisselde. Je hebt van die WTKG-ers die niet

aan mollusken doen! (En van die redakteuren, die te veel zien!).

De portie klei die ik mee naar huis heb gesleept is nog niet gezeefd. Toen

het spul eindelijk droog was viel de vorst in. Van anderen hoorde ik ech-

ter dat er redelijk wat materiaal uit was gekomen.
Door het erbarmelijke weer gedurende de ochtend en de als maar steigende
waterstand in de put hielden erg veel deelnemers het erg snel voor gezien

en gingen naar huis. De doorbijters zagen het tegen 1 uur opklaren. Alhoe-

wel het de rest van de middag droog bleef hielden ook de meest fanatieken

er tegen drie uur mee op. Waarschijnlijk kwam dit doordat de put nergens

meer begaanbaar was.

Vanwege de bodemtoestand van het weiland werd in overleg met de eigenaar
besloten het gat open te laten tot drogere tijden. Deze braken echter pas

in november aan, de put stond toen al tot de rand toe vol. Ik vermoed

dat op dit moment (januari) de koeien er op aan het schaatsen zijn.

”DE VLIJT”

De personen welke met een
* zijn gemerkt in de deelnemerslijst bleven in

Winterswijk en namen deel aan de excursie op zondag naar "de Vlijt". Hier

hebben we eerst de groeve afgesnuffeld die momenteel nog in exploitatie
is. Hier is de Formatie van Brinkheurne, Rupelien, Oligoceen, ontsloten.

De opbrengst van het snuffelwerk viel niet tegen, een aantal haaietanden

(vergeef me dat ik de soorten niet kan opnoemen, er waren geen experts

voorhanden) en diverse mollusken, o.a, Nuculana deshayesiana (Nyst, 1835),

Thyasira nysti (Philippi, 1846), Euspira sp., Epalxis (Bathytoma) crenata

(Nyst, 1845), Turricula (Surcula) regularis (de Koninck, 1838, Aquilofusus

multisulcatus (Nyst, 1845) werden opgeraapt.

Vervolgens werd het oude groevecomplex net ten zuiden van de vuilnisbelt

bezocht. In de zuidoost hoek van deze deels onder water staande put is de

wand nog redelijk toegankelijk. Hier is de overgang te zien van de "Afzet-

tingen van Woold", Formatie van Brinkheurne (een licht groengrijze, wat

fijnzandige klei) naar de erboven liggende "Afzettingen van Winterswijk",
Rupelien (een donker groengrijze, harde, zware klei).
In de basislaag van de "Afzettingen van Winterswijk" werd gedurende enkele

uren ijverig gehakt. Zo nu en dan werd een mollusk gelokaliseerd die dik-

wijls fraai gepyrietiseerd was. Enkele enthousiastelingen hadden nog niet

genoeg klei en vulden nog wat zakken; "om de gaatjes te vullen" zoals ie-

mand opmerkte.

Tijdens de hele "Vlijtexcursie" bleef het zowaar droog. Tegen 2 uur had

iedereen genoeg klei gezien en werd de excursie ontbonden.

Rest mij nog
Anton Janse te bedanken voor de keurige organisatie van het

geheel en alle deelnemers voor hun aanwezigheid.
Tot Pasen.
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