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Ecn Paniscliaan-ontsluiling op het strand van Wcnduinc '? 
door W. DE BREUCK en G. DE MOOH (Cent) 

UN AFFLEUilEMENT PANISI~LIEN SUR L'P:STRAN J\ Wt•:NDUJNV:? 

Resume. - En 188G E. Delvaux signalail \'existence d\tn :lfTI<·ttn•n~t· nt de g ri•s pani
se lien sur l 'es lran it Wenduine entre lcs borncs K45 <'l K·Hi. Ccllc observation, qui n'a 
pas ele coniirrnee par apres (A. Rcnicr, 1920), perrnctlr:1it de suppuscr l'cxislcnce d'un 
re lief de cotes developJJ<~ a la surface des form:llions t:elli:lircs. pcrpcndiculaircmcnt 
it la cote . .Parcil l'(,'lid aurail eu des conseq uences considi·rahlcs sur la sc·dimcntntion 
el In morphog(>ni.·sc qunlcrnnirc et :1cluellc. 11 aurail. (•galt•mcnl. influcnel, In distribu
tion des caux douccs cl. saumfilres dans le sous-sol de la plain<' cill.ii.•rc. 

Un fon1ge execul.e i1 cent metres de l'endroil indiqu(, par K De lvaux a traverse 
27 metres de sedimcnls quatcrnaires avant d'altcindrc le suhs lr:ll. 1<-rl.i"irc 1 Plc-d) 
a - 22 N.O. Il parait done peu probable que Delvnux se S0mil lroliVP 011 pr<'-sc ncc d'un 
afTieurement de gres paniselien. 
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Fig. I. -·-· ,.\ : tJilt.-.luitin.~ Llll P:lni .., cli:~:ln t .:llHI'..f, ·l ·n \td _l!~" ll" 1". . ll\ ·1.\ ':\1 J.\. 
llB): hnrin,!.! \·an lwt Cc nt rUill \ftnr 11 \dtu.t!n'l ll.\..!i"th ()IJdtl"/.nlk . 

In 18RG wen! door E. Delvaux ecn nota (OF:LvAux, E., lRXG, p. 287-
288) gepubliceerd waarin een onls luiling V<lll Paniseliaan-veldslecn op 
het strand le Wenduine (fig. 1) beschreven werd: «A mi-chemin de 
Wenduyne et de Blankenberghe, precisement a l'endroit Olt de nombreux 
brise-lames rapproches marquent le point de noi.re littoral ol.t la mer 
exerce avec la plus redoutable energie son action denudalrice, nous ne 
tardons pas a relever la presence d\m afTleurcment paniselien dont nous 
signalons pour la premiere fois !'existence aux geologucs. A egalc distance 
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de la htisse de ba~ :'e mer et. du pied des dunes, vcrs la cote 1, le flot de
couvrait. , lors de notre passage, sur une surface de 70 a 80 metres carres 
environ, un bane eontinu de psammite greseux, sensiblement horizontal, 
bien qu'o!Trant de nombreuscs incgalitcs de relief. Ce banc, en place, 
etait recouvert d'un certain nombre de blocs remanies du meme psam
mite, ... ». 

De bewering van DRLVJ\UX werd reeds in twijfel getrokken door 
A. RENIER (RENIEH, A ., 1!120), die deze ontsluiting niet terugvond. Het 
was echt.er niel. uit.gcslot.en clat. de Paniseliaan-ontsluiting door de evolutie 
van h et strand naderhand aan direkt.e waarneming onttrokken was 
geworden . 

De vraag is belangrijk, omdat de aanwezigheid van Tertiair in situ 
op het s trand de verklaring van de geologische opbouw, de morfogenese 
en de hycl rogeologie van het oostelijk kustgebied in een heel bijzonder 
licht zou stellen. Inderdaad zou dit voor gevolg hebben dat de lokalisatie 
en de genese van de huidige duinengordel, althans voor een gedeelte, 
belnvloed kon zijn door een voorafbestaand relief. Gelet op de geome
trische kenmerken en de lithologische opbouw van de tertiaire sedimen
len , waarvan het oppervlak waarschijnlijk een bedolven fluviatiel erosie
relief vonnt., zou men kunnen besluiten dat het tertiaire oppervlak een 
cues tarelief verloont. Volgens de strekking van de tertiaire le~gen, zou 
cleze Paniscliaan-cuesta loodrecht op de huidige kustlijn verlopen. Een 
dergelijke cuest.e~ zou zeker een grote rol gespeeld hebben tijdens de 
kwartaire geschieden is van de kustvlakte en zich laten gevoelen hebben 
tot in de meest recente afzettingsperioden. De verziltingsverschijnselen 
in het: kustgebiecl zouden hierdoor zeker bei:nvloecl zijn . 

Zowel uit morfogenetisch als uit hydrogeologisch standpunt bleek de 
waarneming van DELVJ\UX zo belangrijk clat de juistheid ervan diende 
nagegaan le worden. 

Te dien einde werd een boring uitgevoerd op honderd meter van 
de plaats die door DELVJ\UX beschreven werd (fig . 1). De plaats door 
DELVJ\UX aangewezen valt immers onder de hoogwaterlijn, zodat de 
boring meer naar de duinvoet moest worden opgeschoven. 

Na enkele aanvankelijke moeilijkheden were! de boring definitief 
aangevat op 22 septcmber en voortgeze t op 25 en 26 september 1966. 
Zij were! zonder inspoeling uitgevoerd en volledig verbuisd met voer
buizen van 111 mm binnendiarneter. Naar gelang de aard van het aan
geboorde mat.eriaal werd achtereenvolgens gebruik gemaakt van de 
spiraalboor, diameter 150 mm (van 0 tot 8,50 m), de moclderbus, diameter 
95 mm (van 8,50 tot 27,00 m), de spiraalboor, diameter 90 mm (van 27,00 
tot 27,30 m) en ten slotte de modclerbus, diameter 95 mm (van 27,30 tot 
27,50 m). De booropening bevond zich op het peil +5 O .P. 

Het boorprofiel kan als volgt warden beschreven (fig. 2) . 
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Monsfet· Bcschrijving 
Ill'. 

1-4 Blcckgrijs, tniddeltn:1f.ig z<~ml met enkele 
schelpsf.ukkcn en cen weinig glaukoniet 

5 Bleekgrijs, middelnwtig zand .met enkele 
schelpstukken, schelpgruis en een weinig 
glaukoniet 

(i-7 Grijs, tniddeltnaf.ig zand ntcl vclclslcenstuk
kcn, silcxslukjes en veenreslen 

8 Donkergrijs, middelmat.ig zand met veen
houclendc kleibrokken en enkele schelp
sf.ukkcn 

9 Donkergrijze, zamlige !dei met zandlensjes; 
bevat enkele schelpfragmenten 

10-14 Donkergrijze, weinig zandhoudende, zware 
ldei met enkele zandnestjes en schclpfrag
tnenf.jcs 

15-Hi Donkergrijze, humeuze !dei met enkele 
zandige lensjes, schelpfragmenten en veen
brokken 

17 Veen 

18 Veen met houtresten 

19 Veen met gcrolcle zandsteenfragmenten en 
silexstukjes 

20 Grijze, zandige klei met veenrestjes 

21-2:3 Grijze, slappe, zandhoudende lichte klei 
24-27 Bleekgrijs, Jijn zand met een weinig schelp

gruis en soms ook kleinootjes 

28 Bleekgrijs, fijn zand met een weinig schelp
gruis en enkele plant.enrestjes 

2fl-:30 Bleekgrijs, fijn zand met een weinig schelp
gruis, enkcle plantenresljes en klcinooljes 

31-34 Grijs, middehnalig fijn, glaukoniethoudend 
zand met talrijke schelpen (Cardium, 
Oslrca en gerolde Cardita); soms komen 
e11kP ic si lexstukjes en k lcikeien voor, als
ook lenzen met schelpgruis 

35 Grijs, middelmatig, glaukoniethoudend 
zand met schelpgruis en schelpfragmenten, 
enkele silexslukjes en dunne, venige lens
jes ( delritisch veen ?) 

36 Grijs, middelmatig, glaukonielhoudend 
zand met schelpgruis en schelpfragmenten, 
enkele silexstukjes en laagjes kleiig veen 

Diep le (in m) 
van tot 

0 - 1,50 

1,50 1,75 

1,75 2,40 

2,40 2,70 

2,70 3,00 

3,00 - 4,50 

4,50-
5,00 
5,50 

6,50-
6,60 
6,80-

9,00 

10,70 

5,00 
5,50 
6,50 

6,60 
6,80 
9,00 

10,70 

11,40 

11,40 - 11,80 

11,80 - 13,50 

13,50 - 13,80 

13,80 - 14,00 

I 
l 

l 
j 

:n -4o 

41-4!) 

50-5] 

52-54 

55-(i(i 

67-6U 

70-74 

75-7G 

77-79 

80 

81 

c;rijs, tniddclmafig, glaukonid.houdend 
zand met schelpgru is, schelpfr:lgntcttlen, 
planfcngruis en soms ook schelpcn (Car
dium , gcroldc Cardita) 
Grijs, midclelmalig, g laukonidhoudcncl 
zand met schelpen (Carclium en gerolcle 
Cardita), schelpfragmentcn, planlenrcstcn, 
silex- en veldsteenkeien (tot 4 cm dia
meter) 
Grij s, middelmatig zand met zcer vcel 
schelpgruis, enkele sche lpfragtncnfen en 
ecn weinig planlengruis 
Grijs, middelmatig, glaukoniefhoudend 
zand met fijn schclpgruis, enkclc schelp
fragmenlen, wat plantengruis en soms ook 
kleinootjes 

Groengrijs, middelmalig lol. tnicltlcltnaf.ig 
[ij n , glaukoniet.houdend zand tnct schclp
gruis en enkele schelpen (Cardium, Maco
ma) en kleibrokjes 
Grij s, middelmalig zand met vcel. schelp
stukjes en enkele sil exslukjes onderaan 

Grijs, middelmatig tot midclehnatig grof 
zand met kwartskorrels, silexf ragmen ten 
en zandsleenstukjes; beval zeer veel schelp
gruis en schelpen (Cardium; gero lde Car
dita, Turritella en Ostrea); oncleraan een 
stuk verveend hout 

Groengrijs, middelmaf.ig grof, g laukoniel
houdend zand met veel schelpfragment.cn 
en schelpen (Cardium, Mytilus; Ostrea) en 
kwarfskorrcls, silexfragtncnf.Pn (I <: tn) e11 
veldsleenstuk ken 

Groengrijs, fijn tot middelmatig fijn, glau
koniethoudend zand, met fijn schelpgruis, 
onderaan ook gehele schelpcn en verder 
fr;tgnH·nf.cn veldsleen, sf.ukjes silex l'l' 

kwartskorrels 
Grij sgroene, zandige, zware k lei met zand
lensjes en stukjes veldsteen 
Groen, middelrnalig fijn lot fijn zand mef. 
velclsleenstukken 

,,.,., 
c.,,,,) 

14,00 -- 1(),20 

I fi,2.0 -- 18,00 

18,00 --- 18,80 

18,il0 - 20,00 

20,00 24,30 

24 ,:l() 25,20 

25 ,20 - 26,05 

2G,05 -- 2G,20 

2G,20 27,00 

27,00 27,30 

27,:30 27,50 

Dieper boren werd ten zeerste bemoei lijkt door de aanwezigheid van 
veldstenen, die eerst moeslen verbrijzeld worden. Men mag eehf.er aan-
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nemen dat. (Jp top van het Tertiair bereikt werd op 27 m dieptc, hetgeen 
volledig OVl'rcell~tPml. ll!CL ccn nabijgelcgen boring op Uitkerke. 

De kwartairc sediment.cn hcreikcn ccn dikte van 27 m en gaan tot 
het peil - 22. Bovenaan rusten rccente zandige s trandafzettingen (0-
:~.70 m) op maricnc Duinkcrken-klei (2,70-5,00 m). Onder de klei komt 
het su bboreale oppervlakteveen ( « Hollandveen », 5,00-6,80 m) voor. 
llierna be,gint de « Afzetling van Kales » van atlantische ouderclom: 
bovenaan hes t.aat zc uit een slappe, zandige lichte klei (6,80-9,00 m) die 
zandige r word!. naar onder toe (9,00-11,80 m); onderaan wordt de afzet
ting gevonncl door grover materiaal met schelpen, waaronder gerema
nieerde tertiaire schelpen voorkomen (11,80-13,80 m). Tussen 13,80 m en 
14,00 m komen veenhoudende laagjes voor, die als veen-op-grote-diepte 
van borealc ouderclmn kunnen aangezien worden. 

La,ger kom t midclelmatig zand voor met veel schelpgruis en schelp
f r;1gmenlcn en veebl plan tengruis. Daarenboven treden twee duidelijke 
nivcaus met silexen, veldsleenkeien en kwartskorrels op (16,20-18,00 m, 
~4.R0-21i,20 1n), w;wraan, in het licht van verder onderzoek, vermoedelijk 
een straligrafi~che betckenis zal kunnen worden gehecht. Het geheel van 
deze afzett.ingen (14,00-27,00 m) wordt thans als de assise van Oostende 
hesc·houwd allwcwcl cl<1t tot nog toe door geen gidsfossielen kon worden 
bevest igd. 

Vanaf 27 m werd het lertiaire substraat bereikt. Het aangeboorde 
Tcrliair bclwort stratigrafisch tot het Onder-Paniseliaan, Ple-d van de 
geologische kaart). Het is zo goed als uitgesloten dat honderd meter 
vnder datzclfdc Tertiair zou dagzomen. Moest dat toch het geval zijn, 
clan zouden die terliaire seclimenten niet meer tot het Onder-Paniseliaan 
kunnen gerekencl worden. Het blijkt dus dat DELVAUX geremanieerde 
z<1ndst.cnen als cen ont.sluiting van het Paniseliaan heeft aangezien. 
De1·gelijke geremanieerde grove elementen komen ook dieper in de 
holoccne afzet.t.ingen voor. Het is zeer weinig waarschijnlijk dat zij er 
door rcchtstreekse f1uvi<1tiele aanvoer uit het achterland, waar het Onder
Paniseliaan ontslolen is, znudcn a<1ngevoerd zijn. 
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