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Mollusken uit twee miocene ontsluitingen bij

“Nieuw-Wassink” (Brinkheurne, Winterswijk)

Serge van Schooten

Het sediment is zandiger dan bij Nieuw-Wassink en bevat nogal wat gïauco-
niet. Het pyrietgehalte is lager. Fossielen zijn alleen te vinden in de

lagere gedeelten van het profiel. Door een onbekende oorzaak zijn de hogere
gedeelten geheel of bijna fossielloos. Dit is waarschijnlijk de reden waar-

om er hier tot nu toe eigenlijk nauwelijks is verzameld. De fossielen kun-

nen het best gevonden worden bij laag water in het meest stroomafwaarts

gelegen gedeelte van de ontsluiting, in de bodem van de beek. In de litera-

tuur heb ik de volgende vermeldingen van deze ontsluiting gevonden: van den

Bosch, 1970: p. 22; van den Bosch, Cadée 7 Janssen, 1975: aanduiding op

kaartje (fig. 4, hier afgebeeld als fig. 1); Janse & Janssen, 1983: p. 108.

Voor een onderzoekje naar de fossielinhoud heb ik in april 1990 van zowel

deze ontsluiting als van Nieuw-Wassink een monster genomen.
Beide monsters wogen gedroogd elk ongeveer 18 kg. Na het zeven heb ik van

het materiaal boven de 1 mm alle niet-versleten karakteristieke delen van

mollusken uitgezocht. Vervolgens heb ik deze geteld waarbij 1 klep van een

bivalve voor exemplaar telt. Het resultaat is te zien in tabel 1. De nieu-

we ontsluiting duid ik hier aan met "Nieuw-Wassink 2".

Naast de bovengenoemde monsters is er ook een hoeveelheid materiaal verza-

meld waaruit enkele soorten tevoorschijn kwamen, die niet op de lijst van

Janse & Janssen voorkomen. Het gaat om de volgende soorten:

Calliostoma (Ampullotrochus) serratocostatum muelleri (von Koenen, 1882)
Solariorbis hosiusi (A.W.Janssen, 1967)
Architectonica (Architectonica) briarti (von Koenen, 1882)
Arcisa (hemiarca) lanceolata (Brocchi, 1814)
Ancilla (Baryspira) obsoleta (Brocchi, 1814)
Latirus (Pseudolatirus) rothi (Beyrich, 1856)
Vexillum (Uromitra) gliberti Anderson, 1964

Fusiturris aquensis (Grateloup, 1832)

Aphai' torna ronaldi A.W.Janssen, 1972

Pleurotomoides luisae (von Koenen, 1872)

Spirulirotra hoernesi von Koenen, 1867

In de bedding en oevers van de Slingebeek bij de buurtschap Brinkheurne

bij Winterswijk is op verschillende plaatsen miocene klei ontsloten. In de

loop van de tijd zijn hier veel fossielen verzameld. De mollusken zijn kort

geleden uitgebreid onderzocht (Janse & Janssen, 1983). Het toen onderzochte

materiaal was afkomstig van twee locaties, namelijk de voormalige ontslui-

ting Stemerdinkbrug, het dichtst bij boerderij Stemerdink, en de ontslui-

ting Nieuw-Wassink, verder stroomafwaarts. Naast deze twee ontsluitingen
is er vlak bij Nieuw.Wassink nog een, waarvan echter nauwelijks fossielen

bekend zijn.

Deze ontsluiting ligt enkele tientallen meters stroomopwaarts vanaf de ont-

sluiting Nieuw-Wassink. Over een afstand van ongeveer 40 meter is in de

steile rechteroever de Laag van Stemerdink ontsloten. De klei is hier en

daar bedekt met uit de bovenliggende kwartaire afzettingen afkomstige stenen.
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Voor het interpreteren van de gegevens uit mijn tabel heb ik voornamelijk
het werk van de Vogel gebruikt (de Vogel, 1970/71), met name de gegevens

van boring 41E.4-387-Stemerdink, die zich ongeveer 150 meter ten noordoos-

ten van de ontsluiting Nieuw-Wassink 2 bevindt. Precieze vergelijking met

de gegevens uit de tabel van de Vogel (boring 41E.4-387) is wat moeilijk,
mede doordat de door mij gevonden percentages van enkele soorten nogal sterk

afwijken van zijn gegevens. Toch lijkt mij een vergelijking wel mogelijk.
Deze is volgens mij ongeveer als volgt:

Nieuw-Wassink : komt overeen met diepte 7.00- 8.00 m

Nieuw-Wassink 2: komt overeen met diepte 10.00-11.00 m

Dat de ontsluiting van Nieuw-Wassink 2 iets ouder is dan Nieuw-Wassink was

al wel duidelijk door het zandiger karakter van het sediment (Janse &

Janssen, 1983; p. 108). Dit wordt nu bevestigd door de molluskeninhoud.

Dat de ontsluiting biostratigrafisch nog tot de Limopsis-aurita Acme-Zone

behoort, lijkt mij ook duidelijk: Limopsis aurita is nog steeds veel alge-

mener dan Spisula sp. en typische Spisula sp. Acme-zone-soorten komen niet

of nauwelijks voor.
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Tabel 1.

Percentages van mollusken uit monsters van de ontsluitingen Nieuw-Wassink

(NW) en Nieuw-Wassink 2 (NW2); datum monstername: 26 april 1990.

NW NW2

1

Drooggewicht monster 18 kg 18 kg
Aantal getelde exemplaren 256.5 356.5

1 exempla, :.r+ ,..% 0.4 0.3

Nuculana westendorp! 2.3 0.7

Portlandia pygmaea 0.8 1.0

Yoldia glaberrima 3.5 1.0

Bathyarca pectunculoides - 0.3

Scapharca diluvii
- 0.1

Limopsis aurita 17.5 23.0

Limopsis anomala 5.1 2.9

Limopsis lamellata 1.2 2.8

Korobkovia woodi
— 0.1

Cavilucina droueti — 0.3

Cyclocardia sp. 10.9 2.2

Astarte convexior 14.0 5.0

Astarte radiata — 0.6

Goodallia angulata - 1.4

Parvicardium straeleni 2.1 2.7

Laevicardium subturgidum - 0.6

Spisula aff. subtruncata - 5.8

Macoma elliptica 0.4 0.1

Abra lehmanni 2.5 1.1

Glossus lunulatus 0.2 0.6

Venus mule ilamella — 1.7

Corbula gibba 8.0 15.8

Hiatella arctica
- 0.4

Panopea meynardi 0.2
—

Thracia sp. - 0.1

Cuspidaria sp. 1 - 0.3

Cuspidaria sp. 3
- 0.1

Lentigodentalium pseudomutabile 3.1 2.2

Laevidentalium sp. 1.6 —

Turritella subangulata 0.4 2.2

Bittium spina - 3.4

Ceritiella genei — 0.3

Aporrhais alata 5.8 4.5

Calyptraea chinensis 0.8 0.3

Naticidae sp. 2.3 1.1

Semicassis bicoronata
_ 0.3

Scalaspira festiva 0.8 -

Hinia (Hinia) sp. 0.8 0.6

Streptochetus sexcostatus 0.4 1.1

Babylonella fusiformis - 0.3

Fusiturris flexiplicata - 0.8

? Unedogemraula boreoturricula 0.4 -

Gemmula zimmermanni 1.9 2.0

Bathytoma jugleri 0.4 0.3

Asthenotoma pannoides - 0.3
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figuur 1. Ligging van de ontsluitingen. A = Stemerdinkbrug; B =

Nieuw-Wassink; C = Nieuw-Wassink 2, (Overgenomen uit van

den Bosch et al., 1975, met uitzondering van de aanduidin-

gen A,B en C).

Asthenotoma pannus - 0.3

Crassispira borealis 0.4 -

Magnella andersoni 0.4 -

Boreodrilla hosiusi 0.4 0.6

Splendrillia selenkae - 0.3

Conus antediluvianus — 0.3

Turbonilla koeneniana 0.4 —

Turbonilla sp. 0.4 0.3

Ringicula buccinea 10.5 8.1


