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Boring IJsselmuiden -1,

een WTKG-projekt.

Pieter+A.M. Gaemers.

Ruud Wermuth en ik hebben het eerste deel tot het zetten van de eerste be-

manteling (casing) op 365 m onder draaitafel (- R.T.; rotary table) continu

gemonsterd, met dien verstande, dat ik vanaf ongeveer 160 m - R.T. op de

boring aanwezig was, zodat ik (vrijwel) het gehele mariene trajekt heb kun-

nen monsteren. Tot en met de eerste sterk kleiige lagen in het Mioceen is

er ook steeds iemand van de waterwinning bij het monsteren betrokken ge-

weest, wat in ploegendienst gebeurde. Het tweede gedeelte, onder de eerste

bemanteling, werd geheel in ploegendiensten van 12 uur gedaan, zodat Ruud

Wermuth en ik toen gelukkig wel aan slaap toegekomen zijn. Diverse RGD-ers,

voor wie het de eerste keer was dat ze op een dergelijke boring werkten,

hebben ons heel goed geholpen, De kou, wind, regen, sneeuw, het sjouwen
met de zware zakken, en niet in het minst de onderbrekingen door storingen,

deden ons allerlei ontberingen lijden, zodat we tenslotte intens blij wa-

ren, dat de klus erop zat en dat hij naar tevredenheid en zonder ongelukken

geklaard was.

Boring IJsselmuiden-1 werd in opdracht van de British Petroleum Exploratie

Maatschappij Nederland b.v. (B.P.) door de duitse firma Deutag uitgevoerd.
De boring ligt ten noordwesten van de bebouwde kom van Wezep. De coördina-

ten van de lokatie zijn: x = 194.627.15 en y = 500.411.22 (volgens het

nieuwe coördinatenstelsel). De boring is dusdanig gunstig gelegen, dat er

een voor het zuidelijke Noordzeebekken redelijk complete mariene opeen-

volging van het Kaenozoicum aanwezig is. In de tabel wordt de voorlopige

litho- en chronostratigrafische interpretatie gegeven. Deze berust voor-

namelijk op de registratie van de gammastra1ing in het boorgat, die verge-

leken is met die van andere boringen waarvan de stratigrafie reeds bekend

is. Ook is rekening gehouden met een midden-eocene datering met behulp van

nummulieten (door Exlog voor B.P. en door R.-J. van Leeuwen van de RGD), en

met enkele 1ithologische waarnemingen. Uit de gedetailleerde bestudering
van fauna en lithologie zal moeten blijken, waar en in hoeverre deze in-

terpretatie veranderd zal moeten worden. Ook zullen sommige gedeelten ver-

der onderverdeeld kunnen worden.

Naast drie series kleine monsters die door de firma Exlog genomen werden,

werden er door ons tegelijkertijd twee series monsters genomen: een serie

kleine monsters die voornamelijk voor de lithologie en het foraminiferen-

en nannoplanktononderzoek op de RGD bestemd waren, en een serie grote

monsters die vooral bedoeld zijn voor het onderzoek aan grotere fossielen.

Aan het begin van dit jaar, om precies te zijn van 10 tot 19 januari 1986,

deed zich de mogelijkheid voor om het mariene Kaenozoicum van een explora-

tieboring ten zuidwesten van Zwolle te bemonsteren. De heer Ruud Wermuth

van de afdeling Toepassingen van de Rijks Geologische Dienst (RGD) te Haar-

lem had van de regionale waterwinningmaatschappij het verzoek gekregen om

het jong-neogene watervoerende pakket te bemonsteren en te beschrijven.

Hij vertelde mij over deze boring toen ik tijdelijk werkzaam was voor de

redaktie van de RGD, en we waren al gauw zo enthousiast over deze mogelijk-
heid materiaal te verzamelen, dat we het hele Kaenozoicum aan wilden pak-

ken. De hoofden van de (hoofd)afdelingen waaronder wij werk(t)en, Dr E.

Dele, Dr D. J. Beets en Dr E. F. J. de Mulder, waren zo vriendelijk ons

toestemming voor deze onderneming te geven, die uiteindelijk heel wat meer

tijd kostte dan gepland was door diverse tegenslagen tijdens het boren.
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Zoals de ervaring heeft geleerd, Is de studie van de microfossielen alleen,

in diverse trajekten zeker niet voldoende om een goed inzicht te krijgen

in de stratigrafie van het mariene Kaenozoicum in Noordwest-Europa. Er

werden in totaal 165 grote monsters genomen met een gezamenlijk gewicht

van iets meer dan 2100 kg. De meeste van deze monsters beslaan een diepte-

interval van een halve buislengte, wat meestal neerkomt op S 5 m.

De huidige capaciteit voor de monsterverwerking op de RGD in Haarlem

en ook op het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie (RGM) in Leiden

is veel te klein gebleken. Het gevaar bestond dat de grote monsters

eindeloos zouden blijven liggen en zouden verweren. Daarom heb ik de

RGD voorgesteld om deze monsters van boring IJsselmuiden-1 in WTKG-

verband te bewerken, waarbij de deelnemers een groot deel van de uit-

gepikte fossielen voor hun eigen collectie mogen houden. Daar staat

dan tegenover, dat de gegevens ter beschikking zullen komen van de

RGD en British Petroleum. Het is heel plezierig, dat een zestiental

WTKG-leden bereid gevonden is om de monsters te zeven en uit te pikken;

negen specialisten van diverse fossielgroepen zijn bereid materiaal te

determineren (zie bijgevoegde lijst). Een klein deel is van ieder groot

monster afgehaald en gedroogd, en zal als archiefmonster in de RGM-

boormonstercollectie opgenomen worden. Aan de hand van deze deelmonsters

zal ook een 1ithologische beschrijving gemaakt worden. Het is de bedoe-

ling dat ook de residuen die doorzocht zijn in de RGM-collectie worden

opgenomen. Uiteindelijk zal ook een deel van de uitgepikte fossielen

zijn bestemming vinden in de RGM-collectie.

Het gewicht van de ruwe monsters is tot op een halve kg nauwkeurig be-

paald en de residuen zullen tot op circa 10 gram nauwkeurig gewogen

worden. Dit om een globale indruk van de fossiel rijkdom te geven.

Daarbij wordt gestreefd naar het gebruik van een standaardmaaswijdte

van 0,3 mm bij het zeven. Fijner zeven is uiteraard toegestaan, maar

de fraktie grover dan 0,3 mm moet dan apart gewogen worden.

Veel deelnemers hebben al positief gereageerd op mijn voorstel om tel-

lingen te verrichten. Van ieder monster worden eerst tot 200 telbare

exemplaren van mollusken uitgepikt en daarbij ook alle resten van niet-

mollusken die men tegenkomt bij het uitpikken, totdat het aantal van

200 telbare mol 1usken(fragmenten) bereikt is. Wanneer er minder dan 200

telbare mol 1usken(fragmenten) aanwezig zijn, wordt het hele monster ge-

teld. Op deze wijze kunnen kwantitatieve resultaten van alle monsters

vergeleken worden.

Inmiddels zijn enkele monsters al uitgepikt, deels met teleurstellende,

deels met zeer goede resultaten. Enkele monsters van het Boven-01igoceen
die door Anton Janse uitgezocht zijn, hebben helaas geen of zeer weinig
fossielen in situ opgeleverd; de fossielen die hij tot nu toe vond, zijn
vooral afkomstig uit het Midden-Mioceen en ook wel uit jongere lagen.
André Jansen en Cor Karnekamp hebben drie pliocene monsters uitgezocht
die zeer rijke fauna's bevatten. Ze bevatten onder andere zeer veel oto-

lieten (het kunnen er honderden zijn). Twee van deze monsters bevatten

vele exemplaren van Gadichthys longcambridgei n. sp., het gidsfossiel
van otolietenzone 18 dat kenmerkend is voor het Zand van Luchtbal in

Antwerpen en de Coralline Crag in Engeland. Het derde monster bevat een

otolietenassociatie kenmerkend voor otolietenzone 19 die het jongere
Plioceen karakteriseert. Onder de mollusken- en visresten van deze plio-

cene monsters bevinden zich diverse soorten die nog niet of slecht bekend

zijn uit het Noordzeebekken of waarvan de stratigrafische verbreiding nog

onvoldoende bekend was. Dit is hoopgevend voor veel andere monsters. Dat

het de moeite loont om ook de fijnere frakties uit te zoeken, blijkt on-
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der andere uit het voorkomen van fraaie foraminiferen, kleine mollusken

en kleine otolieten. Het Plioceen is bijvoorbeeld rijk aan (zeer) kleine

otolieten van zeegrondeltjes die een afgerond vierkantig tot rond model

hebben en in eerste instantie niet erg opvallen.

Op de WTKG-vergadering van 8 november jongstleden is op initiatief van

het bestuur besloten om op de najaarsvergadering van 1 987 een lezingen-

dag over de resultaten van boring IJsselmuiden-1 te houden. Ik juich

dit initiatief van harte toe, maar dit betekent wel, dat voor het be-

werken van monsters en fauna's wat minder tijd is dan ik oorspronkelijk
heb voorgesteld. Het lijkt mij nuttig dat de deelnemers aan dit projekt

op de komende winter- en voorjaarsvergadering op een minder formele wij-
ze ook al bijeenkomen om de voortgang te bespreken en materiaal uit te

wisselen. Ik zou tenslotte willen voorstellen om enkele weken vóór de

volgende najaarsvergadering een speciale bijeenkomst met alle deelnemers

te houden om de problemen op het gebied van determinaties, contaminatie

en ouderdomsbepalingen te bespreken om met zijn allen zo goed mogelijk

beslagen ten ijs te komen op de lezingendag.
Rest mij nog om de Rijks Geologische Dienst en British Petroleum harte-

lijk dank te zeggen voor de mogelijkheid die zij hebben gegeven om bo-

ring IJsselmuiden-1 op grootscheepse wijze te bemonsteren.
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Voorlopige stratigrafische interpretatie van boring IJsselmuiden-1

1ithologische eenheden/ouderdom diepten

Formatie van Maassluis (marien Pleistoceen) 167 " 189 m

Formatie van Oosterhout (marien Plioceen) 189 ■ ca. 330 m

marien Mio- of Plioceen ca. 330 - 358 m

Formatie van Breda (Mioceen)

Afzetting van Delden (Syltien) 358 - 379 m

Afzetting van Zenderen (Gramien) 379 “ 397 m

Afzetting van Eibergen (Langenfeldien) 397 - 1*23,5 rn

Afzetting van Aalten (Reinbekien/Oxlundien) 1*23,5 “ 1*1*6 m

ouder Mioceen ? (Behrendorfien ?) 1*1*6 - 1*50,5 m

Formatie van Veldhoven (Boven-01igoceen, Chattien) 1*50,5 ~ 511,5 m

Formatie van de Rupel (Midden-01igoceen, Rupelien)

Afzetting van Winterswijk ? 511,5 ~ 523,5 m

Afzetting van Woold 523,5 • 582 m

Afzetting van Kotten 582 - 601,5 m

Afzetting van Ratum 601,5 “ 615,5 m

marien 0nder-01 igoceen (Latdorfien) 615,5 ■ 61*1* m

Formatie van Dongen (Eoceen)

Afzetting van Asse (Boven-Eoceen ?) 61*1* - 676 m

afzetting met hoge gamma-straling 676 - 687,5 m

Afzetting van Brussel (Midden-Eoceen) 687,5 ~ 760 m

Afzetting van leper (Onder-Eoceen) 760 - 861 m

Basale Afzettingen van Dongen met tuffieten

(grensbereik Boven-Paleoceen/Onder-Eoceen) 861 - 906 m

Formatie van Landen (Paleoceen) 906 - 925 rn

Mesozoicum 925 ~ 938,3 m

N.B. Alle diepten zijn in meters beneden draaitafel.

De draaitafel bevond zich 5.6 m boven maaiveld.

Maaiveld is 0,82 m + N.A.P,
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Lijst van deelnemers aan projekt IJsselmuiden-1

Projektleider: P. A. M. Gaemers, Leiden

Lithologische beschrijving: M. van den Bosch, Leiden

Bewerkers van de monsters:

T. J. Bor, Sliedrecht

H. C. J. Bosch, Hilversum

R. H. de Bruyne, Amsterdam

A. W. Burger, Heerhugowaard

M. C. Cadée, Leiden

N. Dekker, Venlo

P. A. M. Gaemers, Leiden

W. J. Groeneveld, Santpoort-Noord
D. C. Hovestadt, Terneuzen

J. W. M. Jagt, Venlo-Blerick

A. C. Janse, Brielle

A. F. J. Jansen, Bovenkarspel
C. Karnekamp, Diemen

T. P. Keukelaar-Van den Berge, WiIhelminadorp (Goes)

J. van der Voort, Ostercappeln (BRD)

F. P. Wesselingh, Heemstede

Specialisten voor fossielgroepen:
Foraminifera: C, King, Watford, Engeland

Bryozoa: G. C. Cadée, Den Burg, Texel

Pteropoda: A. W. Janssen, Alphen aan den Rijn

(ook hulp bij determinatie van andere mollusken)

Echinodermata: J. W. M. Jagt, Venlo-Blerick

Elasmobranchii: M. van den Bosch, Leiden; T. J. Bor,

Sliedrecht; en D. C. Hovestadt, Terneuzen

Teleostei (vnl. otolieten): P. A. M. Gaemers, Leiden

Zaden (Plio- Pleistoceen): W. J. Kuijper, Noordwijk

Er zijn nog geen specialisten voor groepen als Ostracoda,

Cirripedia, Crustacea, Vermes.


