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AUTOSNEL WEG BRUSSEL-LUIK. 

Boringen en Geologisch Profiel. 

================================ 
door R. PAEPE. 

INLEIDI NG. 
----~----------

Het trajekt van de autosnelweg Brussel-Luik loopt op het kaartblad 

Leuven van West naar Oost achtereenvolgens over de gemeenten Heverlee, 

Oud-Heverlee en Haasrode. 

Door de N. V. PENETRA werden 58 boringen uitgevoerd doch 

slecht s weinige erva.11. bereiken meer dan 15 m diepte. Deze zijn dan nog 

uitsluitend in de "tertiaire" ruggen met dun kwartair uitgevoerd zodat de 

verkenning van de valle.ten, waaronder de Dijle, praktisch onbeduidend is. 

Bijkomende gegevens verstrekt door boringen aan de verkeersuit

wisselaars werden enkel gebruikt daar waar ze het profiel van het door

l.opend trace konden aanvullen. Enkele boringen van het Archie£ van de 

Aardkundige Dienst van Belgi~ werden eveneens benut. 

BESCHRIJVING DER BORINGEN. 

BORING nr S. 94 (300 IVc). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 38 m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-4 

5-10 

Bruine leem, geen kalk. 

Idem, kalkhoudend. 

Diepte 
ni. 

2,00 

5,00 



-:2-

Beschrijving en aardkundige verklaring - R. PAEPE : 3. 10. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 95 (301 IVc). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van hetmaaiveld : 30m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-4 Bruine leem, geen kalk. 

5-8 Geelbruin zandleem, geen kalk, 

9-10 Geelachtig zandige leem, kalkhoudend. 

Diepte 
m. 

2,00 

4,00 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklai'ing- R. PAEPE 3. 10. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 5, 00 r:h, 

BORING~ S. 96 (302 IV c) 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 26m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1.-2 Grijsbruine, gevlek;te leem met roestvlekken, geen ~ 

kalk. 

3 Donkerbruine, lemige klei, 

4 Zwart veen. 

5-8 . Blauwgrijze, iets zandige leem, geen kalk. 

9-10 Grijs zandige leem, kalkhoudend. 

Die pte 
r.ri • 

1,00 

1,50 

2,00 

4,00 

1 0, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. P.A,.EPE - 30 .. 9. 1966. 

Kwartair ( Holoceen : 0; 00 -~ 4, 00 m 

( Pleist6ceen': 4,00- 10,00 m. 

BORING nr S. 97 (303 "YIIa) 

Boringsmethode : droog,_ 

Hoogte van het maaiveld : 25m. 



Volg
nummer. 

- 3 -

Aard d~.r gro1_1dlagen. Diepte 
m. 

1-2 Zwart veen. 1, 00 

3 Grijze, humeuze, kleii'ge leem. 1, 50 

4 Grijze, zandife leem~ geen kalk. 2, 00 

5-6 Grijze, zandige leem, licht kalkhoudend. 3, 00 

7-10 Grijs, lemig, kalkhoudend zand met keitjes aan de 
basis. 5, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Kwartair (Holoceen) : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING n1r S. 98 (304 VIIa). 

Boringsmethode : droog. · 
.• 

Hoogte van het maaiveld : 25 m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-4 

5-6 

7-8 

Zwart veen. 

Blauwgrijze leem, kalkhoudend. 

Grijs, grof, leemhoudend zand met grind. 

Diepte 
m. 

'. "'~ ·~ 

2,00 

3, o·o 
4,00 

Beschrijving en aardku,ndig_e verklaring ·: R. PAEPE - 30. 9. 1966~ 

Kwartair (Holoceen) : 0, 00 - 4, 00 m. 

BORING nr S. 99 (305 VIla). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 25 m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1 · Bruine, kleii'ge fHeem. 

2-6 Grijsbruine, venige leem. 

7-10 Zwart veen. 

Diepte 
m. 

0,50 

3,00 

5,00 

Beschrijving en aa,rdkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Kwartair (Holoceen) : 0, 00 - 5, 00 m. 
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BORING nr S. · 100 (306 VIIa}.. 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 25m 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-3 Grijsbruine plastische klei, geen kalk. 

4 Idem, r.net venige resten. 

5-10 Veen. 

Diepte 
m. 

1,50 

2,00 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring - R. PAEPE ~-30, 9. 1966. 

Kwartair (Holoceen) : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 101 (301 'VIIa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 25m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-3 Bruine leem, kalkhoudend, 

4-7 Bruingrijze leem, geen kalk, .gley. 

8 Idem, kalkhoudend. 

9-10 Zwart, venige leem. 

.'Die.pte 
m. 

1, 50 

3,50 

4,00 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 10. 19 66 

Kwartair (Hol9ceen) : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 102 (308 VIIa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 25m. 

Volg- Aard der grondlagen. · 
nummer. 

1 

2-4 

5-10 

Bruine kleii'ge leem,' geen kalk. 

Bruingrijze, kreH'ge leem, geen kalk. 

Zwart veen. 

Diepte 
m. 

0,50 

2,00 

5,00 

Beschrijving en aardkunilige verklaring : R. PAEPE - 3. ro. 1966. 

Kwartair (Holoceen) : 0, 00 - 5, 00 m. 
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BORING nr S. 103 (309 :V.IIa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaive1d : 25 m. 

Vo1g- Aard der grond1agen. 
nummer. ·· 

1-2 

3-6 

7-10 

Bruine 1eem, geen ka1k, roe stvlekken. 

Bruingrijze 1eem, geen kalk, g1eyv1ekken. 

Idem, met venig e bijmenging. 

Diepte. 
m. 

1' 00 

3,00 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verk1aring : R. PAEPE - 3. 10. 1966. 

Kwartair (Ho1oceen) : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 104 (31 0 VIla) 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaive1d : 25 m. 

Vo1g- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1"' 3 Bruingrijze, iets zandige 1eem, gley en roe stvlekken. 

4-8 Grijze leem, geen ka1k. 

9-10 Bruingrijze 1eem met zandige 1enzen. 

Beschrijving en aardkundige verk1aring : R. PAEPE - 3. 10. 1966 

Kwartair (Ho1oceen): 0,00- 5,00 m. 

Vo1g-
nummer. 

1 

2-7 

8-10 

BORING nr S. 105 (311 VIIa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld 25m. 

Aard der grondlagen. 

Grijsbruine zandleem,. geen<kalk. 

Grijze leem, geen kalk. 

Donkergrijze iets zandi ge leem, met venige resten, 
licht ka1khoudend. 

Diepte 
M. 

1,50 

4,00 

5,00 

Diepte 
m. 

0, 50 

3,50 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 3. 10. 1966. 

Kwartair (Ho1oceen) : 0, 00 - 5, 00 m. 
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BORING nr S. 106 (312 VIla). 

Boringsmethi:de : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 25m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 

Terrigeen veen. 

Donkergrijs, sterk lemig zand met keitjes en venige 
bijmenging, geen kalk. 

Groen grof zand, iets klei:l'g met keitjes, geen kalk. 

Idem, veenhoudend. 

Diepte 
m. 

1, 50 

2 .. 50 

4,00 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 3. 10. 1966 

Kwartair (Holoceen) : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 107 (313 VIIa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 32, 50 m 

Volg- Aard der grondlagen, 
nummer. 

1-2 

3 

4-10 

Bruinachtig iets leemhoudend zand met zandsteen
fr agmenten, 

Groen, grof zand met zandstenen; grof glauconiet
houdend. 

Groen, grof, sterk heteromorf zand, grof glauconiet
houdend. 

D1epte 
m. 

1, 00 

1, 50 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklad.ng : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m 

.Brus seliaan : 1, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 108 (314 VIIa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 35, 7 5 m. 

Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-3 

4-7 

Bruin, lemig zand, geen kalk. 

Geel groenachtig, len1ig zand, glauconiethoudend, 

Dlepte 
m. 

1, 50 

3,50 



8-.2 

10 

11 
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Groenachtig, leemhoudend z.and met grove kwarts
korrels, geen I\alk. 

~ 

Groen zand, glauconiethoudend en met zandstenen, 
veel grove kwarts. 

Groen, gro£ zand, :met grove glauconiet en veel gro
ve kwa:rts. 

12-24 Groen, g:rof zand, gro£ glauconiethoudend. 

4,50 

5,00 

5, '50 

6, 50-12, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 3, 50 m 

Brusseliaan : 3, 50 - 12,00 m. 

BORING nr S. 109 (315 VIIb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 37m. 

Aard der grondlagen. 
nummer. 

Diepte 
m. 

1 Bruinz zandleem. 0, 50 

2 Bruin, lemig zand met gerolde 'silexkeien en zand-
sterien. 1,00 

3 Geelgroenachtig tamelijk fijn, iets leemhoudend zand 
met zandsteenfragmenten. 1, 50 

4-6 Groenacltig, lemig zand, licht gl auconiethoudend·. 3, 00 

7 Idem, met zandstenen. 3, 50 

8-9 Groen ,grof zand, met grove kwarts, grove glauconiet, 
en zandsteenfragmi:mteri, 4, 50 

10-24 Groen, gro£ zand, met grove kwarts, phtanietrestjes, 
silexstukje s en grove glauconiet, 12, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring ·: R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m 
Brusseliaan : 1, 00 - 12,00 ni. 
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BORING nr S. IIO (316 \nib). 

Boringsmethode : droqg. 

Hoogte van het maaiveld : 42, 50 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1 Geelbruine, zeer zandige leem. 

2-3 Groenachtig, leemhoudend zand met zandsteen op 
1, 50, glauconiethoudend. 

4-13 Idem, met zandsteen op 6, 50 m, glauconiethoudend. 

14-20 Groenachtig, glauconiethoudend zand. 

Diepte 
m. 

0,50 

1' 50 

. 6, 50 

1 0, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 0, 50 m 

Brusseliaan: 0,50- 10,00 m. 

BORING nr S. 111 (317 VIIb). 

Boringsmethode ; dro,og. 

Hoogt~ v~n het maaiveld : 48 m,. 

Aard der grondlagen. 
nummer. 

1 

l-20 

Bruin, leemhoudend zand, geen kalk. 

Groenachtig, glauconiethoudend zand. 

Diepte 
m. 

0,50 

1 o; oo 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartair ·: 0, 00 - 0, 50 m 

Brusseliaan : 0, 50 - 10,00 m. 

BORING nr S. ll2 (318 VIIb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 50, 50 m. 

Aard der grondlagen. 
nummer. 

1 

2 

3-8 

9 

Bruine, iets zandige leem. 

Groenach"ttg, lemig zan d. 

Groen, glauconiethoudend, lemig zand. 

Idem, met zandstenen. 

Diepte 
m. 

0,50 

1,00 
"" 

4,00 

4,50 
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10-13 Groen, glauconiethoudend, lemig zand. 

14 Idem, met zandstenen. 

15-20 Groen, glauconiethoudend, lemig zand met zandste
nen op 9, 50 m. 

6,50 

7,00 

1 0;00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m 

Brusseliaan : 1, 00 - 10,00 m. 

BORING nr S, 113 (319 VIIb), 

Boringsmethode : droog, 

Hoogte van het maaiveld : 53, 50 rn. 

Aard der grondlagen, 
nummer. 

1 Bruine leem, 

2-4 Groen, glauconiethoudend zand, 

5-6 Idem, met zandstenen, 

7- 12 Groen, glauconiethoudend zand, 

13-14 Idem, met zandstenen, 

Diepte 
m 

0,50 

2,00 

3,00 

6,00 

7,00 

15-20 Groen, g1auconiethoudend zand met zachte zandstenen, 10, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30, 9. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 0, 50 m 

Brusseliaan : 0, 50 - 10,00 m. 

BORING nr S. 114 (320 VIIb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 56,25 m. 

Aard der grond1agen. 
nummer. 

1-2 

3-7 

8-10 

Bruine;!' zandige leem. 

Geelachtig, tamelijk grof zand, geen kalk. 

Roodbruin, 1/2 grof zand, 

Diepte 
m. 

l, 00 

3,50 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966, 

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m 
Brus seliaan : 1, 00 - 5, 00 1n. 
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BORING nr S. 115 (3~1 VIIb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 58, 25 m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-2 

3 

4 

5-10 

Grijsbruine leem, geen kalk. 

Geel, tamelijk grof zand met grove kwartskorrels, 
geen kalk. 

Geel, fijn heteromorf zand, geen kalk. 

Geel, tamelijk grof, licht glauconiethoudend zand. 

Diepte 
m. 

1, 00 

1, 50 

2,00 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1.966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m 

Brusseliaan: 1,00- 5,00 m. 

BORING nr S. 116 ( 322 VIIIa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 55 m. 

Aard der grondlagen. · Diepte 
nummer. m. 

1-2 

3-4 

5-20 

Grijsbruine leem. 1, 00 

Geelbruinacht ig, lemig, tamelijk grof zand, licht 
glauconiethoudend. 2, 00 

Grijsgeel, 1/2 grof zand, geen kalk, licht glauconiet-
houdend. ·1 0, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30, 9., 1966., 

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m 

Volg-

Brusseliaan : 1, 00 - 10,00 m. 

BORING nr S. 117 (323 VIIIa), 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 49 m. 

Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-3 

4-10 

Bruin zandleem, geen kalk. 

Geelbruin, 1/2 grofl.eemhoudend zand, geen kalk. 

Diepte 
m, . 

1,50 

5,00 
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Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 118 (324 VIIIa). 

Boring smethode : dro9g. 

Hoogte van het maaiveld : 4 7, 50 m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-2 

3-5 

6-10 

Bruin, kleii'g zandleem. 

Geelbruin, zandig zandleem, geen kalk. 

Bruine leem, geen kalk. 

Diepte 
m .. 

1, 00 

2,50 

5,00 

Beschrijving en aa:rdkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartair : Holoceen : 0, 00 - 2, 50 m 

Pleistoceen : 2, 50 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 119 (325 VIIIa)__. 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 46, 50 m. 

Aard der grondlagen. 
numrner~ 

1 

2-3 

4-10 

Bruine, zandige leem, geen kalk. 

Geelbruin, leemhoudend, 1/2 grof zand. 

Bruine leem. 

r.-

·' 

Diepte 
m. 

0,.50 

1,50 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30, 9, 1966. 

Kwartair : Holoceen : 0, 00 - 1, 50 m 
.• 

Pleistoceen : 1, 50 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 120 (326 VIIIa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het rhaaiveld ·: 46 m. 

Volg- Aard der grondlagen. Diepte · 
nummer. m. 

1-2 Bruine leem, geen kalk. 1,00 



3-4 

5 

6-10 
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Geelbruin, .leemhoudend gro£ zand, geen kalk. 

Idem, met grint (silex). 

Donkergroen, glauconiethoudend, tamelijk gro£, 
leemhoudend zand, geen kalk. 

2,00 

2,50 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verkla:JZing : R., PAEPE - 30. 9. 1966 .. 

Volg-

Kwartair : Holoceen : 0" 00 - 2, 50 m 

Pleistoceen : 2, 50 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 121 (327 VIlla). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 50 .m. 

Aard dergrondlagen. Diepte 
nummer. m. 

1 

2 

3-9 

10 

Geelbruine leem, geen kalk. 

Bruin, leernhoudende zand. 

Groenachtig, tamelijk grof zand, glauconiethoudend, 
zandstenen en lemige lensjes. 

Geel, fijn zan d. 

0,50 

1, 00 

4,50 

. 5, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m 

Brus seliaan : 1, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S .. 122 (328 VIIIa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het 1naaiveld : 52,,. 25 m. 

Aard der .grondlagen. Diepte 
nummer. m. 

1-2 

3-7 

8-10 

Bruine leem, geen kalk.. 1, 00 

Geelbruin, lemige z~nd~ gee!l.~alk, kleine zandsteen- ..•.. 
brokjes. 3, 50 

Groenachtig, lemig zand, glauconiet, enkele grove 
kwartskorrels' en zandstenen, 5, 00 

Beschr~jving en aardkundige verklaring : ·R;'·PAEPE - 30. '9. 1966.···· 

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m ·· · 
Brus seliaan : 1, 00 - 5, 00 m. 



Volg-
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BORING nr S. 123 (329 VIIIa.). 
~ 

Boringsrnethode : droog_. 

Hoogte van het maaiveld : 53,75 ~-· 

Aard der grondlagen. 
nurnrner. 

Diepte 
.rn. 

1-2 Bruine leem, geen kalk.. 1, 00 

3-10 · Groenachtig,. lernig zand, met zandstenen, glauconiet-
houdend. 5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m 

Brus seliaan : I. 00 - 5, 00 rn. 

BORING nr S. 124 (330 VIIIa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het rnaaiveld : 54 m. 

Aard der grondlagen. 
nurnrner. 

1-2 

3-10 

Bruine leem, geen kalk. 

Groenachtig, leemhoudend_ zand, glauconiethoudend 
met zandstenen. ' 

Diepte 
m. 

1,00 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m· 

Brus seliaan : 1, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S~ 125"(331 VIIIa). 

Boring smetho'l.e : droog. 

(:~ Hoogte van het maaiveld: 54., 75 m. 

Volg
numm.er. 

Aard de.~. grondlagen. 

1-3 Bruine leern, geen kalk, iets zandiger aan de basis. 

4-10 .Grijsbruine leem, geen kalk. 

Diepte 
m. 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966; 

Kwartair : 0, 00 - 5, 00 m. 



Volg-
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BORING nr S. 126 (332 ·vliib) 

Boringsmethode : droog, 

Hoogte van het maaiveld : 55. 25 m. 

Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-2 

3-5 

6-10 

Bruine leem, geen kalk. 

Bruin zandleem, geen kalk. 

Bruine, zandige leem, geen kalk. 

Diepte 
m. 

1,00 

2,50 

5,00 

. Beschrijving en aa~cijl;undige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

~;· Kwartair : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 127 (333 VIIIb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld.: 54,75 m. 

Volg
nummer. 

.. ' 

Aard der grondlagen. Diepte 
m. 

1-2 

3-4 

5-8 

Bruine kleii'ge zandleem, geen kalk. 1, 00 

Bruine zandleem, geen kalk,,. 2, 00 

Bruin, lemig zand, geen kalk, iets k1eihoudend, met 
zandstenen op · 4~ 00 m. 4, 00 

9-10 Geelbruin, iets leemhoudend zand, kalkrijk, met zand-
stenen op' 5, OOm. 5, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966 .. 

Volg-

Kwartair : 2, 00 m 

Brusseliaan : 2, 00 - 5, OO,m. 

BORING nr S. 128 (334 VIIIb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 55,25 m. , 

Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-2 Bruine leem, geen kalk, 

Diepte 
m. 

1,00 

3-9 Groenachtig, lemig, glaucOniethoudend zand, geen kalk. 4, 50 

10 Idem, met zachte zandstenen. 5, 00 
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Beschrijving en aardkundige verkla:dng : R. PAEPE.- 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 n:1 

Brusseliaan : 1, 00 .,.. 5, 00 m. 

BORING nr S; 129 (335 VIIIb). 

Borin.gsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 57, 75 m. 

Aard der grondlagen.. 
nummer. 

1-2 

3 

4 

5-8 

9-10 

Bruine, kleii"ge zandleem. 

Groenachtig, glauconiethoudend, ·lemig zand, kalk- · 
houdend. 

Zandstenen. 

Groen, glaucon.iethoudend, lemig zand kalk. 

Idem, kleihoudend. 

·• 

Diepte 
m. 

1' 00 

1,50 

2,00 

2,50 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 ..;. 1,00 m 

Brus seliaan : 1, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. '130··(3~6 VIIIb). 

&:rings·methode : dl;'oog. 

Hoogte van het maaiveld : 58, 7 5 m. 

Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-2 

3 

4-10 

Bruine, kleii"ge zandleem. 

Groenachtig, lemig zand, glauconiethoude*. 
•. 

Bleek groenachtig, glauconiethoudend, lemig zand, 
met zandstenen, -kalkrijk. 

Diepte 
m. 

1,00 

1, 50 

5,00 

Besch:rijving en aardkundig_e verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966! 

Kwartair : 0 ,'00 - 1, 00 m 

Brus seliaan 1, 00 - 5, o·o m. 
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BORING nr S. 131 (337 VIIIb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 60, 50 m. 

Volg- Aa.rd der _grondlagen. 
nummer. 

1-10 Bruin za.ndleem, geen kalk. 

Diepte 
: ' :p:l. 

0, 50 - 5, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 132 (338 VIIIb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 65 m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-4 Bruine leem , geen kalk. 

5 Groenachtig, zandige leem. 

6-.2, Bleekgroen., sterklemig zand, geen: kalk~ 

10-20 Bruin, lemig zand, geen. kalk, met wat grovere 
kwart skor r el s ... 

Diepte 
m. 

2,00 

2,50 

4,50 

1 0; (Yf) 

Beschrijving en aar·dkundige verklarin.g -= R. PAEPE - 30. 9. 1966. 

Volg-

Kwartai!l;,-: 0. oo - 2, 50 m 

Tongeriaan : 2, 50 - 4, 50 in 

Brusseliaan : 4, 50 - 10, 00 ih. 

BORING nr S. 133 (339 IXa) 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maa.iveld : 70 m. 

Aard der grondlagen. 
numnier. 

1-2 Geelachtig, fijn, iets kleihoudend zand (klei':l.ge lenzen), 
geen kalk. 

·3-6 Groengrijs, kleii'g silt, geE'm ka.lk. 

7-8 _ Groengrijs, kleil'g zand: 

9-.lQ Groengrijs, kleii'g silt.·· 

Diepte 
m. 

1 ,, 00 

3,00 

4~00 

5,50 
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12- 15 Groenachtig, kleiachtig zand, glauconiethoudend, 
geen kalk. 

16-17 Idem, n1inder kleihoudend. 

18-20 GroE::ngeelachtig, kleihoudend, glauconiethoudend zand, 

7,50 

8,50 

geen~alk. 1 OJ 00 

21-23 Groenachtig, lemig zand met kleii'ge lenzen. glauco- 11;50 · · 
niethoudend. 

24-26 -Bruinroo<].achtig__.. iets kleii'g zand met limoniet zand:
stenen. 13,00 

27-30 Idem. 

31-32 Idem, minder kleii'g. 

14,00-15, 00 

16,, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 3. 10. I966. 

Volg-

Tongeriaan : 0, 00 - II, 50 m 

Brusseliaan: 11,50- ·I6, 00 m. 

BORING nr S. I34 (340 IXa) 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 70 m. 

Aard der grondlagen. 
nummer. 

I-3 Grijsbruin zandleem, geen kalk. 

4-5 Geelbruin zandleem, geen kalk. 

6 Ideni, doch ve~l zandiger. 

7-8 Geelbruine leeril, geen kalk. 

9-1 0 Geelbruinachtig, zandige leem, kalkhoudend. 

11-12 Grijsbruine leem, geen ka~, gevlekt. 

13 Grijsbruin zandleem, g~en kalk. 

14 Gerolde silexkeien en zand"stenen in zandige matrix~ 

15 Groenachtig, lemig zand metkleii'ge lenzen, licht 
glauconiethoudend. 

16.., 22 Groenachtig, iets kleihoudend fijn za:rid, geen kalk. 

23- 32 Geelroodachtig, lemig zand, gee~ kalk. 

Diepte. 
m. 

J,50 

2,50 

3,00 

4,00 

5,.00 

6,00 

6' 50 

7,00 

7 .,so 
. ' 

11,.00 

16,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 3. 10. ]:;~66. 
Kwartair (Pleistoceen) : 0, 00 - 7, oe m 
Tongeriaan : 7, o_o - 11, 00 ·m 
Brusseliaan : 1I, 00 - 16, 00 m. 

-~ 
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BORING nr S. 135 (34.1 IXa). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 69, 25 m. 

Volg- Aard der grondlagen. Diepte. ~'it:· 
nummer. m. 

1-2 

3-4 

5-8 

Bru~, kleitg zandleem, geen kalk. 

Geel.g:xoenachtig, kleii'g silt, iets zandiger bovenaan. 

Bleekgrijsg:rom, zeer fijn zand. 

1,00 

2,00 

4,00 

9 Roe stig, zeer fijn, kleihoudend, licht glauconiethoudend 
zand. 4,50 

10-13 Bleek grijsgr.oen, zeer !ijn, licht kleihoudend zand. 6, 50 

14 

15 

16-19 

20-21 

22 

23-24 

25-32 

Bleek grijsgroen, zeer fijn zand, :oestvlekjes. 7, 00 

Bruinachtig, zeer fijn, licht glauco?-iethoudend zand. 7, 50 

Idem, maar iets minder fijn . 9, 50 

Bruinachtig sterk heteromorf zand (zeer fijn zand met 
grove kwarts). 10, 50 

Licht bruinachtig, heteromorf zand. 11, 00 

Bruinachtig, zeer fijn. zan d. 12, 00 

Bruingeelachtig, 1/2 grof zand, geen kalk. 16, 00 

Be:schrijviri.g en aardkundige verklaring; R. PAEPE - 3. 10. 1966. 

·Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m 

Tongeriaan : 1, 00 - 7, 00 m 

Brusseliaan : 7, 00 - 16,00 m. 

BORING nr S; 136 (342 IXa). • y 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 67 m. 

Volg- Aard der grondlagen. Diepte 
nummer. m. 

1-2 

3 

4-6 

7-13 

Bruine leem, geen kalk. 1, 00 

Bruin zandleem, iets kleihoudend. 1, 50 

Geelgroenachtig, kleii'g zand met kleii'ge lenzen en gro-
te gerolde silexkeien. 3, 00 

Bleek groengrij s, kleia.chtig zand, geen kalk. 6, 50 
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14-17 Roodbruinachtig, kleii'g zand met kleine limoniet-
fragmenten, geen kalk. 8, 50 

18- 32 Groe!lachtig, tamelijk fijn iets kleihoudend en glauco-
niethoudend zand. 16,00 

Bes.~_h_r_ijving en aardkundige verklaring_ : R~. PAEPE - 6. 10. 1966. ,, 

Kwartair (Pleistoceen) : 0, 00 - 1, 50 m 

Tongeriaan : 1, 50 ~- 6, 50 m 

Brusseliaan : 6, 50 - 16,00 m . 

. BORING nr. S. 137 {343 IXa). 

Borings.methpde : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 64,25 m. 

Volg- Aard der grop.dlagen. Diepte 
nummer. ·m. 

1-2 Bruine leem, geen kalk. 1, 00 

3 Bleek bruin, zandleem, geen kalk. 1,50 

4 _ Groenachtig, klei_i~ ~and, met sil(:Olxkeitje s. 2, ,00 

5 Roodbruinachtig, kleii'g .. zandleem, geen kalk. 2, 50 

6-9 Groengeelachtig, lemig, fijn zand, iets kleihoud€md en 
glauconiethoudend. 4, 50 

10-12 Bleek groenachtig, gr6£, mergelachtig zand met grote 
mergel:zan:dstenen. 6, 00 

13-20 Bleek groenachtig, .iets'kleii'g'zaU:d, met grove kwarts
korrels, zeer ka:lkrijk, glauconiethou-
dend. 10,.00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 6. 10. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 2, 50 m 

Tongeriaan : 2, 50 - 4, 50 m 

Brusseliaan : 4, 50 - 10; 00 m 



Volg-
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BORING nr S. 138 (344 IXa). 

Borings:methode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 61,50 m 

Aard der grondlagen. 
numme:r. 

Diepte 
m. 

1-4 Bruine leem, geen kalk. 2, 00 

5-8 Bruinachtig, klei:tg,grof zand, met enkele silexkeitjes. 4, 00 

9-10 Gro£ ,grint, gerolde silexkeien en kleine limoniet 
zandsteentje s. 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 6. 10. 1966 .. 

Kwartair : 0, 00 - 4, 00 m. 

BORING nr S. 139 (345 IXa}. 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte vim het maaiveld : 59:,50 m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nun1mer. 

1-3 

4 

5-8 

9-10 

Bruine leem, geen· kalk. 

Idem, met silexkeien. 

Roodbruinachtig, iets kleii'g, grof zand met talrijke 
silexkeien en zandstenen. 

Groen, glauconiethoudend, grof zand met aan de top 
enkele s:nexkeitjes. 

Diepte 
m. 

1,50 

2,00 

4,00 

5,.00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 6. 10. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 2, 00 m 

Brusseliaan : 2, 00 - 5, 00 m. · · 

BORING nr S~ 140 ( 346 IX a); . 

B6ringsmethode : droog:· 

Hoogte vari het maaiveld : 65 'm. 

Aard der grondlagen: ·. 
nummer. 

1-2 

3-7 

Donkerbruin zandleem, · geen kalk. 

Groen glauconiethoudend, tamelijk gr'6f, heteromorf 
zand,. xnet kleii'ge lenzen, geen kalk. 

Diepte 
m;· 

1, 00 

3,50 
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8-16 8,00 

Besch:rijving en aardkundige verkla:ring : R. PAEPE - 6. 10. 1966. 

Volg-

Kwartai:r : 0, Ob - 1, 00 m 

Brusselia.an : 1, 00 - 8, 00 m. 

BORING nr S. 141 (347 IXa). 

Bo:ringsmethode : d:roog. 

Hoogte van het maaiveld : 70 m. 

Aa:rd de:r grondlagen. 
nummer. 

Diepte 
m. 

1 

2-7 

8-10 

Geelb:ruine klei, geen kalk. 0, 50 

Geelachtig, klei!'g silt, ge.en ka.lk. 3, 50 

G:roengrijsachtig, klei:tg za.nd, licht glauconiethoudend, 
geen kalk. 5, 00 

11 Geelb:ruin, zeer kleii'g .zand, geen kalk. 5, "50 

12-15 Bleek geelgrijs, lemig fijn, glauconiethoudend zand, 
met grove kwa:rtsko:r:rels, kleii'ge len
zen. 

16-20 Groenachtig, g:rof heteromorf zand, met grove glau
conietko:rr els, 

21-32 G:roenachtig, tamelijk grof, kleihoudend zand, glau
coniethoudend. 

7,50 

10,00 

16,00 

Beschrijving en aardkundige v-erklaring : R. PAEPE - 6. 10. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 0, 50 m 

Tongeriaan : 0, 50 - 7, 50 m 

Brus seliaan : 7, .50 - 16, 00 m. 

BORING nr S. 142 ( 348 IX a). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 63, 7 5 m. · 

Aard de:r grond1agen. 
nurnrner. 

1 Bruine leem, geen kalk. 

2-3 Bruine, iets zandige leem, geen kalk. 

4-5 Bleek bruine zandleem, geen kalk. 

·• ·. 

Diepte 
m. 

0,50 

1,50 

2,50 
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6-8 Geelbruine leem, geen kalk.· 4, 00 

9 Bruinrood, grof .heteromorf, kleii'g zand. 4, 50 

10 Groenachtig, grof, glauconiethoudend zand, met kleit-
ge lenzen. 5, 00 

11-12 Gro£ grind (gerolde silexkeien) in grof zandige, glauco-
niethoude:nde matrix. 6, 00 

13-25 G::oen, glauconiethoudend, grof zand met kleitge len-
zen. 

26-27 Idem, iets kleii'ger. 

28:-29 Idem, met zandsteenfragmenten. 

12,50 

13,50 

14,50 

30-32 Groen, grof, glauconiethoudend, zand met kleii'ge len
zen, sporadische silexkeien en zandsteen-
fragmenten. 16,00 

Beschrijvip.g en.aardkundige verklaring _: R. PAEPE - 6. 10. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 4, 00 m 

Brusseliaan : 4, 00 - 16,00 m. 

BORING nr S. 143 (349 IXb) 

Boringsmeth()de ; droog: 

Hoogte van het maaiveld : 57, 50 m. 

· Aard der grondlagen. Diepte 
nummer. m. 
--~-

1-2 

3 

4 

5 

6 

7-16 

Bruine leem, geen k.alk. 

Geelbruin zand, met ge:rolde· silexkeien. 

Geelbru:i.n. zandleem, geen kalk. 

Geel, lemig zand, geen kalk. 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

Idern, met gro£ grind {silex en limoni.etzandsteen). 3, 00 

Groenachtig, .glauconiethoudend zand, 1/2 grof, hete-
romor£. 8, 00 

Beschrijving en aardkunclige verkbtr:lng : R. PAEPE - 6. 10. 1966. 
' 

Kwartair : 0, 00 - 3, 00 m 

Brusseliaan : 3, 00 - 8, 00 m. 
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BORING nr S. 144 (350 IX b). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maa.iveld : 54,25 m. 

Vo1g- Aard der gro:Q.dla.gen. Diepte 
nummer. m. 

1-4 Bruine leem, met enkele keien aan de basis, geen 
kalk. 2, 00 

5-10 Groenachtig, grof, glauconiethoud.end zan d., met enke-
le klei:l:ge lensjes. 5, 00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 6. 10.1 966. 

Vo1g-

Kwartair : 0, 00 - 2, 00 m 

Brus seliaan : 2, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 145 (351 IXb). 

Bo:dngsmethode : d.roog. 

Hoogte van het maaiveld : .52, 75 m. 

Aard der · grondlagen. 
nummer. 

1-2 

3-10 

Bruine leem, geen kalk. 

Donk.ergroen, grof, glauconiethoudend zand. 

Diepte 
m. 

1,00 

5,00 

Beschrijving en aardkunili.ge verklaring : R. PAEPE - 6. 10. 1966. 

· Kwartair : 0, 00 - 1, 00 'm 

. Brusseliaan : 1, 00 - s; 00 m. 

BORING nr S. 146 (352 IXb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maa.iveld : 51 m. 

Volg- Aard der grondla.gen. 
nummer. 

1-2 

3 

4-10 

B:ruine leem, geen kalk. 

Bruinrood, kleihoudend zand {sile~eitjes)/' 

Bleekgroen, zeer fijn, glauconiethoud.end zand. 
,, 

Diepte 
m. 

1,00 

1, 50 

5,00 

Beschrijving en aa.rdkundige verklaring : R. PAEPE - 6. 10. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m. 



Volg-
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Brusseliaan : 1, 00 - 1, 50 m 

Ieperiaan : 1, 50 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 147 (353 IXb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 50 m 

Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-2 

3 

4 

5 

6-10 

Bruine leem, geen kalk. 

Geelachtig zand, geen kalk. 

Geelb ruin, kleitg zandleem,. geen kalk. 

Bleek grijze leem. 

Grijsachtig, fijn zand, geen kalk. 

Diepte 
m. 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 6. 10. 1966. 

Volg-

Kwartair : 0, 00 - 2, 50 m 

Ieperiaan : 2, 50 - 5, 00 m 

BORING nr S. 14_8 (3'54 IXb). 

Boringsmathode : droog. ' 

Hoogte van het maaiveld : 4 7, 25 m. 

Aard der grohdla.gen. 
nummer. 

1-2 

3 

4-10 

Grijsbruine leem, geen kalk. 

Grijsbruine, lemig za.nd, geen kalk. 

Grijsbruin, iets lemig zand,- met sporadische silex
keitjes. 

Diepte 
m. 

1, 00 

1,50 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verkla:ring : R. PAEPE ... 6. 10. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 5, 00 m. 

;BORING nr S. 149 (355 IXb). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogtevcl.n het maaiveld : 46, 25 m. 
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Volg
nummer. 

Aard der grondlagen. 

1-2 

3 

4-5 

6-7 

8-10 

Bruin zandleem, geen kalk. 

G:rijze, klei:l.'ge leem, met vegetatieresten. 

Geel, heteromorf, grof zan d. 

Ontbreekt. 

Geel, grof, heteromo:d zand. 

Diepte 
m. 

1, 00 

1,50 

2,50 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verkla'ring : R. PAEPE - 6. 10. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 150 (356 IXb}. 

Boringsmethode : d:roog. 

Hoogte van het maaiveld : 55 m. 

Volg- Aard der grondlagen. 
nummer. 

1-5 

6-10 

Grijsbruin zandleem. 

Donkergrijsbruin, zeer lemig, fijn zand. 

Diepte 
m. 

2,50 

5,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 6. 10. 1966. 

Kwartair : 0, 00 - 5, 00 m. 

BORING nr S. 151 (357 IXd). 

Boringsmethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 60, 50 m 

Volg- Aard de:r grondlagen. 
nummer. 

1 

2 

3-6 

Bruine leem met keitjes. 

Bruinrood, grof zand met- talrijke gerolde silexkeitjes. 

, Geelachtig, lernig zand, kalkrijk .. 

Diepte 
m. 

0,50' 

1, 00 

3, 00 ' 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 6. 10.1966. 
"i 

Kwartair : 0, 00 - 1, 00 m 

Brus seliaan : 1, 00 - 3, 00 m. 
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BORING nr S. 152 (358 IXd). 

Boring smethode : droog. 

Hoogte van het maaiveld : 60, 75 m. 

Volg- Aard der grondlagen. Diepte. 
nummer. m. 

1-2 Geen stalen. 1, 00 

3-6 Geelachtig, 1/2 gro£ zand, glauconie~houdend en 
kalkrijk. 3, 00 

7-20 · Geen stalen. 4, 50 -· 10,00 

Beschrijving en aardkundige verklaring : R. PAEPE - 6. 10. 19'66. 

Brusseliaan : 0, 00 - 10,00 m. 

* 
* * 

KOMMENTAAR BIJ DE GEOLOGISCHE PROFIELEN. 

Om materi~le redenen werdtm een westelijk en oostelijk geologis<h 

profiel getekend op schaal 1:10. 000. 

Het westelijk profiel vangt aan in de pleistocene en holocene sedi

menten van de Dijle, terwijl verder oostelijk hoofdzakelijk het Brusse

liaan wordt weergegeven. Enkel in de bciringen 238 en 205 van het Ar

chie£ van de Aardkundige Dienst wbrdt het Ieperiaan aangegeven. In het 

oostelijk profiel treedt boven het Brusseliaan, op de plaats van de Galge

berg en de Kraaiberg, Tongeriaan op. Nog verder oostwaa:t:"ts treedt' 

langs de Bierbeekse beek het Ieperiaan, weer op. Samen met de profielen 

van het kaartblad Erps-Kwerps, 89 W (R. Paepe, P. P. 6, 1970) bekomt 

men aldus de volledige overgang van Ieperiaan tot Diestiaan rekening hou

dende met de bestaande stratigrafische hiaten in dit gebied. 
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TERTIAIR. 

OLIGOCEEN. 

Tongeriaan. 

Onder de hoogste toppen van het profiel, de Galgeberg en de Kraal

berg, wordt het Tongeriaan aangetroffen, telkens rustend op Brusseliaan. 

Het bestaat uit een bleekgroen fijn silteus zand dat absoluut kalk-

vrij is. 

EOCEEN. 

Brusseliaan. 

Nabij de Dijle vallei wordt eerst gro£ groen kalkloos zand en dan 

groenachtig glauconiethoudend fijn zand, met zandsteen- en mergelachti

ge niveaux aangetroffen. Het zet zich ten Oosten voort tot bij de kam van 

het Heverlee bos waar tenslotte in deze hogere topografische positie, 

weer een gro£, geel faci~s wordt aangeboord aan beide zijden van de 

Jacht. Meer oostwaarts wordt het fijner en kalkhoudend terwijl tevens 

zandsteenbanken optreden. Van boringS. 127 tot en met boringS. 131 

blijft het facies fijn. Maar het bovenste gedeelte is ontkalkt. Onder de 

Galgeberg waar het Brusseliaan onder het Tongeriaan ligt, is er weer 

een faciesverandering die gekenmerkt wordt door het optreden van bruin 

lemig zand die verder geleidelijk roodachtig wordt. Ook limonietzand

steenbanken kunnen nu op verschillende diepten aangetroffen worden. De 

rode kleur wijst op een verweringshorizont rijk aan Fe-bestanddelen. In 

de depressie tussen de Galgeberg en de Kraaiberg, onmiddellijk onder 

het Kwartair, vertoont het Brusseliaan een kalkrijk en grof facies. Dit 

wordt verder oostwaarts zeer mergelachtig en ook wat grover. Tenslot

te wordt het geleidelijk een grof kalkloos zand dat nog verder oostwaarts, 

onder de Kraaiberg zelf, op het contact met het Ieperi aan enkele zand

steenconcreties inhoudt. Ten Oosten van de Bierbeekse Beek is het fa

cies dan wee!' fijn en kalkrijk. 
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Ieperiaan. 

Het Ieperiaan komt voor als een bleek groen, zeer fijn, glauconiet

houdend zand (Y d), en wordt op geringe diepte aangetroffen aan de west

zijde van de Bierbeekse valleibeek. 

Kwartair. 

Buiten de valleien vormen de Kwartaire afzettingen een dunne dek

laag, vooral in het westelijk profiel. Zij bestaan uit bruine zandige leem 

dat aan de basis zandiger wordt. In de opgehangen valleien warrin wei

nig of geen alluvium voorkomt, wordt dit leemdek veel dikker, zonder dat 

de samenstelling verandert. Aan de basis ervan wordt soms een grind

laag genoteerd die vooral uit vuursteenkeiE:m bestaat. Het geheel van de

ze afzettingen wordt tot de Weichsel- Wtirm ( Laatste Glaciatie} periode 

van het Pleistoceen gerekend. 

1n de vallei van de Dijle bleven de boringen meestal beperkt tot 

de alluviale (holocene) afzettingen .. Deze bestaan hoofdzakelijk uit van 

boven naar onder : grijsbruine klei, veen, grijze zandige leern, en grijs 

lemig zand met keitjes .. Enkel in boring S. 96 wordt, tot een diepte van 

10 m onder dit alluvium, het Pleistoceen (grijs, zandige leem) aangetro£

fen; vermoedelijk komt dit eveneens elders onder het alluvium van de 

Dijle voor, zoals men kan afleiden uit boring 238 van het Archie£ van de 

Aardkundige Dienst, waar het Ieperiaan op ongeveer + 15 m absoluut peil 

optreedt. 

============== 
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