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Dit is de honderdste nieuwsbrief sinds in 2006 besloten is om een en ander vast
te leggen van het geen op de avonden van de groep wordt besproken.
De avond zelf begon met een gedicht gemaakt door Angelieke waarin de
coördinator in het zonnetje werd gezet en de overhandiging van een schaal met
uitlopende narcissen omringd door 7 kleine paashaasjes die aandachtig letten op
een wat grotere haas in het midden. Een fraaie symboliek.
Het thema voor deze avond is oölieten en aanverwante gesteenten.
Als eerste een aanverwant gesteente: de pisoliet van Dalarna, waarvan een
zwerfsteen kon worden getoond uit Neuenkirchen en een tussen Mora en
Älvdalen gevonden exemplaar.
Daar bevindt zich het oorsprongsgebied van dit gesteente.
Zo’n pisoliet is een vulkanisch sedimentair gesteente met kogelvormige of
afgeplatte insluitsels (pisolietbolletjes). De matrix en de bolletjes bestaan uit het
zelfde vulkanische gruis. De pisolietbolletjes zijn ontstaan op een moment dat
het door de vulkaan uitgestoten materiaal aan de lucht werd blootgesteld.
Zwerfstenen tonen aan de buitenkant een licht getint gesteente met een dichte
grondmassa waarin de pisolietbolletjes van 2 tot 5 (maximaal 10) millimeter.
Alle met een tot 1 mm brede donkere rand, deze is fijner, glasachtiger dan de
kern vandaar het verschil in kleur. Zie het boek van Zandstra.

Pisoliet van Dalarna
Afmetingen: 45 bij 50 mm
Vp: Neuenkirchen, BRD
Coll: J.Dreef, voorheen
R.v.d.Vlekkert

Oölieten zijn gesteenten die concentrisch gelaagde bolletjes bevatten, oöieden
genaamd. Uiterlijk lijkt het wat op viskuit. De meest voorkomende zijn
kalkoölieten, gesteenten die zijn opgebouwd uit kalkoöieden. Deze kunnen in
situ verkiezelen maar dat kan ook secundair gebeuren als zwerfsteen in een
kwartsrijk sediment.

Jaap liet oöiedenzand zien van de bovenste sole van de groeve Wotan, gevormd
in een soms opdrogende plas waar veel kalkstof in waaide.
Een grove recente oöliet stamt uit de strook grond tussen de groeve van Pelm
en de weg ten noorden van de spoorlijn bij Gerolstein. Daar loopt kalkrijk water
langs de helling naar beneden waarbij het in de berm in plassen water tot
vorming van een recente oölietformatie komt.
Rogenstein is een oöliet uit de onder-bontzandsteen van het oostelijk deel van
Neder-Saksen. Dit is een echte kuitsteen bestaande uit veelal fikse bolletjes met
een diameter tot wel 3 mm. Wat hoger in de formatie komen ook stromatolieten
voor vaak gepaard gaande met wat kleinere bolletjes.
Behalve de ronde bolletjes komen zeldzaam ook kegelstructuren, oöiedentweelingen en afgeplatte oöieden voor.
Over uit ontstaan van de bolletjes bestaan 2 opvattingen:
1. Anorganisch door kristallisatie in een oververzadigde oplossing van
calciet in water om in het water aanwezige korreltjes. De bolletjes
bevatten behalve calciet kleimineralen en silicaten. Elke calcietlaag is
door een kleilaagje gescheiden van de volgende laag.
2. Organisch: door primitieve blauwalgen die op de wijze van stromatolieten
rond een in het water aanwezig korreltje een oncoliet structuur bouwen.
Hierop wijzen ook de in de hogere lagen voorkomende stromatolieten. Zie
Geologie und Paläontologie: Niedersachsen zwischen Harz und Heide,
(blz 22/23).
De uit het siluur stammende oöliet van Gotland kent ook fijne en grovere
bolletjes, Waarbij ook bij de grovere bolletjes aan cyanobacteriën wordt
gedacht.

Rogensteinconglomeraat met
stromatoliet (oncoliet) vorming
Tijdvak: Onder-bontzandsteen
Formaat: 10 * 6 cm
Vp: Lindenberg BRD 1992
Coll: J.Dreef, voorheen Annyta
Vlasveld

Verder aandacht voor de minette, een oölitsch ijzererts uit Noordoost-Frankrijk,
dat vroeger werd gewonnen voor de snel roestende Franse auto’s uit die tijd.
Dit erts stamt uit de midden-jura (Dogger).
Tegenwoordig wordt een hoogwaardiger ijzererts geïmporteerd en is het roest
probleem voorbij. Wel heeft het tot een hoge werkloosheid geleid in dit
voormalige mijnbouwgebied. Oölitisch ijzererts komt ook in de Eifel voor en is
daar van onder-devonische ouderdom. Ze werd in het verleden gewonnen.
In Junckerath is een museum dat aan deze teloor gegane ijzerwinning en
ijzergieterij is gewijd.
Een andere bijzondere oöliet is de chamosiet, een groenige oöliet met een vondst
uit het oostelijk grind.
Het kleurgevende mineraal chamosiet behoort tot de chlorietgroep Deze groep
dat heeft een ingewikkelde chemische formule waarin de hoeveelheden ijzer,
mangaan en aluminium variëren. Zo onderscheidt chamosiet zich door een wat
hoger ijzergehalte.
De kalk- en verkiezelde kalkoölieten in het zuidelijk grind zijn afkomstig uit
Noord-Frankrijk, omgeving Verdun. Ze zijn van jura ouderdom. Jaap toonde een
in situ gevonden kalkoöliet, afkomstig van een ontsluiting 22 km noordoost van
Rethel.
Verkiezelde kalkoölieten zijn meestal vrij klein, het grootste exemplaar uit de
collectie bedraag 11 bij 6,5 bij 5 cm en is in 1984 gevonden in Arcen.
In Apeldoorn vond Jaap een klein secundair rood gekleurd verkiezeld oölietje.
De aanvoer van dit materiaal gebeurde via de Maas, maar omdat deze vroeger
bij Maastricht afboog naar de Rijn komen in de Rijngroeves benoorden Keulen
(verkiezelde) kalkoölieten voor. Vooral als er diep wordt gezogen uit lagen die
afgedekt waren door een flinke kleilaag kunnen er oölieten in kalkconservatie
worden gevonden. Jaap toonde een fraai exemplaar gevonden bij Kalkar in
1992.

Kiezeloöliet
Lengte: 7 cm
Tijdvak: jura
Vindplaats: Emst
Collectie: J.Dreef

Ook in het oostelijk grind kunnen verkiezelde kalkoölieten worden gevonden.
Oölieten in kalkconservatie zijn er naar mijn weten nog nooit in aangetroffen.
Krul vermeldt oölieten van jura ouderdom uit het Duitse achterland.
Als laatste groep: oölitische jaspis annex sferolitische jaspis.

Oölitische ijzerkiezel, geslepen
Vp: Wemb BRD
Formaat: 4 bij 2 cm
Ouderdom: devoon
Collectie J.Dreef, voorheen Rob
van de Vlekkert

De naam jaspis wordt hier gebruikt voor rode ijzerkiezel. IJzerkiezels ontstaan
door onderzees vulkanisme en stammen voor wat het rijngrind betreft uit het
Lahn-Dill gebied. Rieks van der Straaten heeft in 2007 een lezenswaard artikel
geschreven over oölitische jaspis en hoe deze ontstaan zouden kunnen zijn.
Hierbij spelen hydrothermale circulatie en exhalatie van de vulkanische en
sedimentaire afzettingen een belangrijke rol.
Een van zijn conclusies is dat de bolletjes kunnen ontstaan door het
uitkristalliseren van chalcedoon rond kristallisatiekernen in de primaire
kiezelgel.

Opmerking: groeien deze chalcedoonbolletjes radiaalstralig uit dan worden ze
sferolieten genoemd.
De oöieden en sferolieten in ons collectiemateriaal hebben diverse kleuren, wit
groen, rood, witte kern en rood omhulsel, rode kern wit omhulsel, rode kern
grijs omhulsel, rode kern omgeven door een witte ring die weer wordt omgeven
door een rode ring met als vierde opnieuw een witte ring.
Soms zijn een of meer oöieden ingebed in grotere bolvormige structuren.
Ook de grootte van de oöieden varieert van kleiner dan 1 m tot wel 3 mm
diameter.

Oölitische ijzerkiezel
Afmetingen: 13 * 5 * 5 cm
Vp: Azewijn 1988
Tijdvak: devoon
Collectie: J.Dreef
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