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BLAD 26vl nr 69 ; 41 H nr 163 en 164 ; 56 1-T nr 137 tot 139. 

GEOLOGISCH PROFIEL VOLGENS DE MERIDIAAN 047G 

TUSSEN MOERBEKE EN WETTEREN 

De verschillende boringen die hierna beschreven zijn, werden 

uitgevoerd door de firma M. BEHIELS van Wetteren, voor rekening van 

de Geologische Dienst. 

De monsters werden om de 0.50 m met een pulsboor genomen. Op 

enkele plaatsen werden ook steekmonsters genomen. 

Om het algemeem geologisch profiel op te rnaken hebben wij ook 

rekening gehouden met de andere gegevens van de archieven van de 

Geologische Dienst. 

Het samenvattend stratigrafisch profiel die eruit kan afgeleid 

worden, geeft een volled.ig beeld van de samenstelling van het tertia.ir 

(tot ~an de ieperiaanse k~ei) van de onderzochte streek. 

De belangrijkste feiten die te voorschijn komen zijn de volgende : 

1) Ret Pleistoceen van de z.g. "Vlaamse vallei" is hier bijna uitsluitend 

uit zandig materiaal samengesteld. 

2) Het zand- en kleicomplex die de overgang vormt tussen het '~officieel" 

Bartoniaan van de belgische geologische kaart en het Rupeliaan, en 

vraarvan rrij de samenstelling elders bekend gemaakt hebben ( +) is 

hier ook aanwezig. 

(+)·M. GULINCK:- Le passage du Bartonian au Rupelien dans la region 

Boom-Malines- Bull. Soc. Belge Geole t LXXIV, 1965. 



3) Ret voorkomen van nummulieten in dit complex : 

Indien men de normeu van deze stratigrafische schaal toepast, moe

ten die nummulieten in het Tongeriaan geplaatst vTorden .. 

Aan deze nummulieten die ook in andere boringen van het Land 

van Haas gevonden werden, is tot nu toe, nooit een verdiende aan

dacht geschonken geweest. Zij zullen later aan een grondig onderzoek 

onderworpen vrorden. 
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MOERBEK£ 

( 8/ad 26W N'69) 

slerk humeus 

heferomorf zand 

l-am. grof zand 
keil:jes 
wat schelpqrvis 
f /ijn :zand 

1. grof zand met 
2 . 
+- k e1en, planJ-enr-es I: en 

glauconierrijk f groj zand 

fijn glavc. zand 

si] reus z;md 
glimmer-houdend 

Jijn, licht kleihovd. z;;nd 

Nummuliefen 

fijn z:md !:. si!feus 

PL£/STOCEEN 

TONGER/AAN 

glauconiel-rijk zand, falrijke nummvliefen 

'11/mmer-ijk !:: kleihoud silt 
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MOERBEK£ II 

{8/ad 47W N'163 ) 

fijn, iel:s leemh. zand 
l<a 1 k r[jk 

donkergrijs id. 

ram. fijn zand 
hel:ero morf zand 

grover zand 

fam. grof, ids leemhovd. 
grindachhg zand, t-alrijke 
verspoelde nvmmvl/eten 
id kleihovdend 

fijn, hchc kleih. zand 
/d . .,. f;;lrijke nvmmulief-en 

z. fUn groen zand 

! siltriJ.ke klei 

fol: kl ei hovd silt 

PLEISTOCEEN 

TONGERIAAN 
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LOKEREN- STAAK T£ 

( 8/ad: 41 ~ 164) 

iefs !eemh. z;;;nd 

fljn kalkh. zd 

minde-r j1jn 

tam. j1jn- wat schelpgruis 
groj zand 

grindachtig zand 

qlauc. vaste kle/ 

sill:eus zand- geen kalk 

M.Gulinc.k 1~66 

PL£/STOCEEN 
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LOKEREN HEIHEND£ 

( Blad: Wetteren 56W 13 7) 

Eam. fijn 
fijn ver-dnld schelpengrvis 

f fU·n 
heferom. zand 

grof zand 

grind 

zware klel met vermicu/al:ies (chondri res) 

A musium cornevm 

kall<njk£> t sdthovdende klei 
mef grof glauconiet 

±silt, kalkrijk zand; I d. 
N. wemm. overv oe rg 

zands t. 
jijn zand met N variolarivs! Ostrea cymb. 

Solarium N 
z:~ndsteen Peel-e'? pleb. 

Lunvldes 
id. Echinieden 

PLEISTOCEEN 

Klei van As.se 

BARTOON 

Zand v. Wemmel 

LED/A AN 

zdsf: enkele gero/de N scabra zelfde fauna 
z;;ndst. schelpen hdnjke N. Jaevigatus {sc;;bra) 
z.Jijn zand rNvm. variol., wat 9rof kwarfs N. l:1evif 



OVERMERE 

(8/ad: Wetteren 56w138) 

fl)n, leemh. zand 

fi.Jn kalkrljk zand 

hvmeus, ze~nd en leem 
hel-eromorf : humeus z:md 

qrore srukken {ediaanse kalkzdndsc. 
beenderen, haaitanden, Dil:rupa, Solarium 

diverse nvm mu lie fen 
z.Jijn kslkr~·k zdnd N. variolarivs- grof kwarfs 

qeen kalk f']n gr!jsgroen zand 
enkele ligniefbrokjes 

Jijn groen zand, glimmerh. 
ligniteuse sl:ippell:jes 

fijn kalkrijk z;;nd 
wal: sche!pengruis 

id. geen kal k 

Jijn groenachtig, ka/kr!Jk zand 

z. fijn, silteus, kalkrijk zand 
glimmerh. 

harde grijze klei- tvbvlal:ies fijn zwart z:and 
enkele f'Jne zandin(erc.alafies 

harde schi I ferach l:ige kl ei 

M.G~.~linck 1966 

KWARTAIR 

LEDIAAN 

PAN/5ELJAAN 

Pid 

Pic 

Pim 



+3 
KALKEN 

(8/ad: Wetteren 56w139) 

ram. grof 

bleek grijsgroenachhg kwarrsig z.and 

PLEISTOCEEN f1jner 
f f1jn, heteromorf. 

:tgrof zand 
hour, C orbula, haait:mden1 Solarium Nysli, Nvmmuliefen 

;yn bleek, grijsgroen zand 1. ·1.. b k1. 
1gmt evze .ro ,..en 

fijn homogeen zand- geen kalk Pid 

lignirevze silf. Jdei, hovthrokken 
fi)n sdl:h. hvmeus zand 

!: sil th. fij'n zand 

kalkhoud. 

PAN15ELIAAN 

Pic 

grijze harde klei, p!aatselijk met zand vermengd 

Pim 

z. kleine kegelvormiget indrvkken 

M. ~ .... linc:l< 1966 

I'" 



50 

GO 

SAMENVATTEND PROFIEL N-Z VOLGENS HET MER/DIAAN 0t;.t,7' 

TUSSEN MOERBEKE EN WETTEREN. 
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