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2. Beschrijving van de boringen 

Op enke1e uitzonderingen na zijn de monsters beschreven 

onmidde11ijk na de ontname. 

Bij de geo1ogische interpretatie van de tertiaire een

heden is gebruik gemaakt van de 1egende van qe Geo1ogische 

Kaart van Be1gie van 1892 (LEGENDE, 1892). 

BORING 221 HB1 (+ 7,23)x 

I 

- Donkerbruin fijn zand met vee1 p1anten-

worte1s 

- B1eekgrijs fijn zand 

- B1eekgrijs 1icht k1eihoudend midde1matig 

zand met roestv1ekken 

- B1eekgrijs fijn zand met zandige k1ei-

1aagjes en enke1e sche1pfragmenten (1 mm) 

- B1eekgrijs k1eiig fijn zand met k1ei-

1aagjes, enke1e sche1pfragmenten (1 mm) 

en roestv1ekken 

- Donkergroene g1auconiethoudende zandige 

k1ei met g1auconiethoudende zandlaagjes 

- Grijs k1eiig fijn zand 

- Donkergrijs 1icht glauconiethoudend 

k1eiig fijn zand met kleibrokjes 

- Donkergroen kleiig fijn zand met glim

mers (1 mm) 

Die pte 
van 

0,00 

0,40 

0,90 

1,30 

2,20 

3,10 

3,30 

A11e pei1en zijn uitgedrukt in meter t.o.v. het 

referentiev1ak TAW. 

(m) 
tot 

0,40 

0,90 

1,30 

2,50 

3,00 

3,10 

3,30 

4, 20 

·-:::·. -... 
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2. Beschrijving van de boringen 

Op enke1e uitzonderingen na zijn de monsters beschreven 

onmidde11ijk na de ontname. 

Bij de geo1ogische interpretatie van de tertiaire een

heden is gebruik gemaakt van de 1egende van de Geo1ogische 

Kaart van Be1gie van 1892 (LEGENDE, 1892). 

BORING 221 HB1 (+ 7,23)* 

I 

- Donkerbruin fijn zand met vee1 p1anten-

worte1s 

- B1eekgrijs fijn zand 

- Bleekgrijs 1icht k1eihoudend middelmatig 

zand met roestvlekken 

- B1eekgrijs fijn zand met zandige k1ei

laagjes en enkele schelpfragmenten (1 mm) 

- Bleekgrijs k1eiig fijn zand met k1ei-

1aagjes, enkele sche1pfragmenten (1 mm) 

en roestv1ekken 

- Donkergroene g1auconiethoudende zandige 

k1ei met glauconiethoudende zand1aagjes 

- Grijs k1eiig fijn zand 

- Donkergrijs licht g1auconiethoudend 

kleiig fijn zand met kleibrokjes 

- Donkergroen k1eiig fijn zand met glim

mers (1 mm) 

Die pte 
van 

0,00 

0,40 

0, 90 

1,30 

2,20 

2,50 

3,00 

3,10 

3,30 

Alle peilen zijn uitgedrukt in meter t.o.v. bet 

referentievlak TAW. 

(m) 
tot 

0,40 

0,90 

1,30 

2150 

3,00 

3,10 

3,30 

4, 20 
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Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring : 

Kwartair 

Tertiair Panise1iaan (P1c) 

van 0,00 tot 3,30 m 

van 3,30 tot 4,20 m 

BORING 221 HB2 (+ 7,25) 

- Bruin fijn en midde1matig zand 

- Donkergrijze k1ei met p1antenresten; 

op 1,30 m enke1e sche1pfragmenten 

- B1auwgrijze k1ei met zand1ensjes en 

enke1e sche1pfragmenten 

- Bruingrijze k1ei met zand1ensjes en 

enke1e sche1pfragmenten 

- Grijze k1ei met zand1ensjes, enke1e 

grinte1ementen (2-3 mm) en roestv1ekken 

Grijs k1eiig fijn zand met een weinig 

organisch materiaa1 en enke1e grint

e1ementen (3 mm) 

- B1eekgrijsbeige 1icht! 1eemhoudend ffjn 

zand; op 3,70 m enke1e grinte1ementen 

(3 mm) 

- Grijsbeige midde1matig zand met enke1e 

sche1pfragmenten (tot 3 mm) 

- Grijsbeige midde1matig zand met enke1e 

grinte1ementen (tot 3 mm); op 6,30 m 

enke1e zandige k1eibrokjes (1 mm) 

- Grijsbeige fijn zand met enke1e grint-

e1ementen 

- Groenachtig donkergrijs fijn zand 

- Groenachtig donkergrijs midde1matig zand 

- Groengrijs midde1matig en grof zand met 

sche1pfragmenten (tot 3 mm) 

Die pte 
van 

0,00 

1,00 

1,50 

1,70 

1,95 

2,20 

2,45 

5,10 

6,00 

6,90 

7, 90 

8,00 

8,20 

(m) 
tot 

1,00 

1,50 

1, 70 

1, 95 

2,20 

2,45 

5,10 

6,00 

6,90 

7, 90 

8,00 

8, 20 

8,50 
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- Donkergroengrijs midde1matig en grof zand 

Einde boring op harde 1aag (grint ?) 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Aanvu11ing 

Kwartair 

van 0,00 tot 1,00 m 

van 1,00 tot 9,50 m 

BORING 221 HB3 (+ 7,93) 

- Zwartbruin zand 

- B1eekbruin fijn zand met enke1e p1anten-

resten 

- Zwart zand met wisse1ende textuur; steen

fragmenten en p1antenresten 

- Donkergrijs zand met sche1pfragmenten en 

enke1e baksteenfragmenten 

Donkergrijs fijn zand; vanaf 3,20 m grijs 

fijn zand 

- B1eekb1auwgrijs fijn zand met k1eibrokjes 

tussen 3,60 en 3,80 m 

- Bruinachtiggrijs 1icht 1eemhoudend fijn 

zand met k1eibrokjes (10 mm) tussen 4,40 

en 5,10 m 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Aanvu11ing 

Kwartair 

van 0,00 tot 2,90 m 

van 2,90 tot 5,30 m 

8,50 

9,50 

Die pte 
van 

0,00 

0, 20 

1,00 

2,20 

2190 

3,40 

3,80 

9, 50 

(m} 
tot 

0,20 

1,00 

2,20 

2, 90 

3,40 

3,80 

5,30 
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BORING 221 HB4 (+ 7,01) 

- Zwartbruin zand met plantenresten 

- Bruin zand 

- Bruingeel zand met baksteenfragmenten 

- Blauwgrijze zandige klei met enkele 

grintelementen en plantenresten 

- Bleekgrijs licht kleihoudend fijn zand; 

op 2,00 m grintelementen (tot 30 rom) 

- Bleekgrijsbeige licht leemhoudend fijn 

zand met enkele schelpfragmentjes (2 rom) 

- Bleekgrijs middelmatig zand met enkele 

schelpfragmentjes (2 rom) en humusresten 

(tot 3 rom); op 4,00 m grintelementen 

(3-4 rom); op 4,30 men tussen 4,60 en 

5,60 m enkele kleibrokjes; op 6,00 m 

enkele grintelementen (hoekige glauco

nietzandsteen en silex - tot 5 mm) 

- Donkergrijs fijn zand; vanaf 7,20 m klei

brokken en leembrokken 

- Grijs licht leernhoudend fijn zand met 

schelpfragmenten (10 rom) en gerolde 

nummulieten (tot 5 mm); vanaf 8,40 m 

donkergrijs fijn zand met enkele humus

resten 

Groenachtig grijs lemig fijn zand met 

enkele fijne glimmers, schelpfragmenten 

(2 mm) en gerolde nummulieten (5 mm) 

- Donkergrijsgroene glauconiethoudende 

zandige leem met nummulieten, schelp

fragmenten (tot 3 rom) en enkele fijne 

glimmers 

Die pte (m) 
van tot 

0,00 0,40 

0,40 0,80 

0,80 1,20 

1, 20 1,80 

1,80 2,20 

2,20 3,80 

3,80 6,80 

6,80 7190 

7190 8,60 

8,60 9, 25 

9, 25 9,40 
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Vermoedelijke geologische verklaring 

Aanvulling 

Kwartair 

\ 
van 0,00 tot 1,20 m 

van·l,20 tot 9,40 m 

BORING 221 HBS (+ 8,21) 

- Bruin fijn zand met wortelresten 

- Geel fijn zand met baksteenfragmenten 

- Grijs fijn zand 

- Donkergrijs licht kleihoudend fijn zand 

- Lichtgrijs fijn zand 

- Blauwgrijze klei met roestvlekken 

- Bleekgrijs licht leemhoudend fijn zand 

- Donkergrijs licht leemhoudend fijn zand 

met enkele kleilamellen en weinig orga

nisch materiaal 

- Donkergroen glauconiethoudend kleiig 

fijn zand met grote gli~mers (1 mm) en 

brokken organisch materiaal (tot 30 mm) 

- Donkergroene glauconiethoudende zandige 

klei met roestvlekken, grote glimmers 

en organisch materiaal 

Vermoedelijke geologische ye.rklaring 

Die pte 
van 

0,00 

0,40 

0,60 

1,40 

1,80 

2,10 

2,30 

2,80 

3,00 

3,20 

Aanvulling 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

van 0,00 tot 0,60 m 

van 0,60 tot 3,00 m 

van 3,00 tot 3,40 m 

(m) 
tot 

0,40 

0,60 

1,40 

1,80 

2,10 

2,30 

2,80 

3,00 

3,20 

3,40 
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BORING 221 HB6 (+ 7,84) 

- Bruin fijn zand met worte1resten 

- Bruingee1 fijn zand 

- B1eekgrijs 1emig zand 

- Grijze zandige 1eem met zwarte 1enzen 

rijk aan organisch materiaa1 

- Grijsb1auw 1emig fijn zand met zwarte 

1enzen rijk aan organisch materiaa1 en 

ook roestv1ekken 

- B1eekgrijs fijn zand met enke1e sche1p

fragmenten (1 mm), nummulieten (1 mm)~ 

vanaf 1,50 m meerdere grintelementen 

(glauconietzandsteen - tot 30 rom) 

- Grijs fijn zand met glauconiethoudende 

lemige 1aagjes, enkele grintelementen en 

glimmers (1 mm)~ tussen 1,70 en 1,90 m 

groenge1e g1auconiethoudende zandige k1ei-

1ame11en 

Einde boring op grint,l.aag 

Vermoede1ijke geo1ogische verklaring 

Aanvu11ing van 0,00 tot 0,80 m 

Kwartair van 0,80 tot 2,00 m 

BORING 221 HB7 (+ 6,70) 

- Donkerbruin zand met plantenresten 

- Grijze k1ei met witgrijze ka1klenzen 

- Beige fijn zand met roestv1ekken 

- Grijze zandige k1ei met roestv1ekken en 

enke1e sche1pfragmenten 

- Donkergrijs 1emig fijn zand 

Die pte (m) 
van tot 

0,00 0,20 

0,20 0,80 

0,80 1,00 

1,00 1,20 

1, 20 

1,40 1,60 

1,60 2,00 

2,00 

Die pte (m) 
van tot 

0,00 0,70 

0,70 0,90 

o, 90 1,30 

1,30 1,70 

1,70 1,80 
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- Grijze plastiscreklei 

- Bleekgrijsbeige licht leemhoudend fijn 

zand: tussen 2,40 en 2,80 m kleibrokjes 

( 4 mm). 

- Grijsbeige lemig fijn zand 

- Grijze licht zandhoudende leem 

- Grijze zandige leem 

- Grijs lemig fijn zand: tussen 4,40 en 

5,90 m lenzen zandige k~ei: op 5,80 m 

gerolde nummulieten (~ mm): op 6,00 m 

grintelementen (hoekige glauconietzand

steen - tot 20 mm) 

- Grijsgroen glauconiethoudend kleiig fijn 

zand met glimmers (1 mm), enkele schelp

fragmenten (tot 3 mm) en nummulieten 

- Donkergrijsgroene glauconiethoudende 

zandige klei met glimmers (1 mm) 

Donkergrijsgroen glauconiethoudend kleiig 

fijn zand met glimmers (1 mm) 

- Donkergrijsbruine glauconiethoudende 

klei met enkele glauconiethoudende zand

laagjes 

Vermoedelijke geologische verklaring : 

1,80 

2,00 

~.so 

2, 90 

3,.30 

4,40 

7,40 

7, 90 

9,30 

9,60 

Aanvulling 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

van 0,00 tot 0,70 m 

van 0,70 tot 7,90 m 

van 7,90 tot 9,85 m 

2,00 

4,80 

2, 90 

3,30 

4,40 

7,40 

7190 

9,30 

9,60 

9,85 
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BORING 221 HB8 (+ 8,36) 

- Bruin fijn en midde).matig zand met planten

resten 

- Bleekbruin fijn en middelmatig zand met 

plantenwortels 

- Groenbruine zandige klei met roestvlekken 

- Groengele zandige klei met glimmers (1 mm) 

en grintelementen (halfafgeronde glauco

nietzandsteen - tot 50 mm) 

- B1eekgrijsgroene glauconiethoudende zan

dige klei met roestvlekken, glimmers en 

organische resten 

Einde boring op grintlaag 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair : van 0,00 tot 1,20 m 

BORING 221 HB9 (+ 8,52) 

- Bleekbruin fijn zand met plantenresten 

- Bruin licht leemhoudend fijn zand met 

roestvlekken 

- Grijs lemig fijn zand rqet roestvlekken 

- Grijs lemig fijn zand tot zandige leem 

Bleekgrijsbeige zandige leem 

- Bleekgrijs fijn zand; tot 3 m roestvlekken 

- Bleekgrijsbeige lemig fijn zand 

- Grijsgroene glauconiethoudende zandige 

klei met zandi9e laagjes, glimmers (1 mm) 

en grintelementen (silex en glauconiet

zandsteen - tot 15 mm) 

Einde boring op grintlaag 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 

0,20 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

0, 20 

0,60 

0,80 

1,00 

1, 20 

Diepte (m} 
van tot 

0,00 0,75 

0,75 

1, 25 

1~50 

2,00 

2,20 

4,95 

5,30 

6,30 

1, 25 

1,50 

2,00 

2,20 

4, 95 

5,30 

6,30 
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Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair : van 0,00 tot 6,30 m 

BORING 221 HBlO (+ 7,03) 

- Grijs lemig fijn zand 

- Grijsbruin fijn zand 

- Bleekgrijs licht lee~oudend fijn zand; 

vanaf 1,50 m organische resten 

- Bleekbruin licht leemhoudend fijn zand; 

vanaf 4,60 m enkele leemlaagjes 

- Groenbruin lemig fijn zand met kleibrok

ken, nummulieten (5 mm) en veel grint

elementen (hoekige glauconietzandsteen -

tot 30 mm - afg~ronde silex - tot 10 mm -

en silexsplijtstukken) 

Einde boring in grintlaag 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair : van 0,00 tot 5,80 m 

BORING 221 HBll (+ 6,45) 

- Donkerbruin fijn zand met worte1resten 

- Bruinoranje fijn zand met worte1resten 

- Grijs fijn en middelmatig zand met wortel-

resten 

- Blauwgrijs kleiig fijn zand met roestvlek

ken en grintelementen (10 mm) 

- Grijsgroene zqndige klei met grintelemen

ten (hoekige glauconietzandsteen - tot 

5 mm) 

Die pte 
van 

0,00 

0,75 

1,25 

2,00 

5,50 

5,80 

Die pte 
van 

o,oo 
0,20 

0, 60 

0,80 

1,00 

(m) 
tot 

0, 75 

1, 25 

2,00 

5,50 

5,80 

(m) 
tot 

0, 20 

0,60 

0,80 

1,00 

1, 20 
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- Donkergrijsgroen lemig fijn zand met 

schelpfragmenten, grintelementen (tot 

4 mm) en glimmers (1 mm): op 1,40 m 

lenzen bruin middelmatig zand met 

glimmers (1 mm): op 1,50 m veel grint

elementen (hoekige glauconietzandsteen 

-tot 5 mm): op 1,60 m organisch mate

riaal 

- Donkergrijsgroene glauconiethoudende 

zandige leem met schelpj~s, organische 

resten en glimmers: op 2,10 m enkele 

grintelementen (glauconietzandsteen -

tot 3 mm); op 2,30 m 9ehele schelpjes 

(tot 30 mm) en schelpfragmenten 

- Donkergrijsgroen glauconiethoudend lemig 

fijn zand met glimmers, schelpjes en 

schelpfragmenten (tot 3 mm) 

- Donkergrijze klei met glimmers: op 4,20 m 

glauconiethoudende zandlenzen met orga-

nische resten 

- Donkergroen glauconietrijk kleiig fijn 

zand me~ glimmers (0,5 mm} 

- Donkergroene glauconiethoudende zandige 

klei met glimmers 

- Donkergroen glauconiethoudend kleiig fijn 

zand met nummulieten (tot 5 mm), verweerde 

l, 20 

1,.90 

2,80 

4,40 

4,70 

schelpen en glimmers 5,20 

- Groen licht kleihoudend fijn zand met 

nummulieten, verweerde schelpen en glimmers 6,00 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Aanvulling 

Kwartair 

van 0,00 tot 0,20 m 

van 0,20 tot 3,90 m 

1, 90 

2,80 

3, 90 

4,40 

4,70 

5,20 

6,00 

6,40 
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Tertiair Paniseliaan (Plc) van 3, 90 tot 4,70 m 

Paniseliaan (Plm) ? van 4, 70 tot 5,20 m 

Ieperiaan (Yd) van 5,20 tot 6,40 m 

BORING 221 HB12 (+ 6,04) Diepte (m) 
van tot 

- Bruin fijn zand met veel wortelresten 
\ 

- Bleekgrijs fijn zand afwisselend met 

licht leemhoudende lamellen 

- Bleekgrijs middelmatig zand met enkele 

glauconietkorrels 

- Bleekgrijsbeige licht leernhoudend fijn 

zand; op 4,80 m enkele grintelementen 

(gerolde glauconietzandsteen - tot 20 mm) 

- Beige zandhoudende klei met enkele grint

elementen (glauconietzandsteen - tot 30 mm 

- gebroken silex en melkkwarts); op 5,20 m 

0,00 

0,20 

2,80 

2, 90 

lenzen blauwgrijze klei 4,90 

- Donkerbruingrijze klei met roestvlekken 5,20 

- Bruingrijze klei afwisselend met laagjes 

groen glauconiethoudend glimmerhoudend 

kleihoudend fijn zand; op 5,60 m melkkwarts-

rolkei (10 mm) 5,30 

- Groen en bruingrijs glauconiethoudend klei

houdend fijn zand met veel schelpfragmen-

ten, gehele schelpen en nummulieten 

- Donkergroen kleihoude.nd fijn ~and met 

fijne glimmers, veel schelpen en numrnu

lieten; de fossieleninhoud vermindert naar 

onder toe 

5,60 

6,50 

. 0,20 

2,80 

2, 90 

4, 90 

5,20 

5,30 

5,60 

6,50 

7,10 
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- Grijs licht leemhoudend fijn zand met 

schelpfragmenten (tot 4 mm) 

- Grijs licht glauconiethoudend kleihoudend 

fijn zand met grijze kleiige lenzen en 

veel nummulieten (tot 5 mm); vanaf 7,10 m 

enkele grintelementen (hoekige glauconiet

zandsteen en silex- 10 mm), meerdere 

schelpfragmenten, gehele schelpjes en 

nummulieten; vanaf 7,30 m meerdere grint

elementen (gerolde silex en melkkwarts -

tot 10 mm) 

- Donkergrijs middelmatig zand met nummu

lieten en schelpfragmenten (tot 4 mm); 

op 7,60 m grintelementen (tot 5 mm) 

- Donkergroengrijs middelmatig zand met 

schelpfragmenten (tot 3 mm) en een silex

rolkei (10 mm) 

Einde boring in grintlaag 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair : van 0,00 tot 8,60 m 

BORING 221 HB15 (+ 7,94) 

- Zwartbruin fijn zand met plantenresten 

- Bruin tot geelbruin fijn zand 

- Grijs fijn zand met roestvlekken 

- Grijs middelmatig zand 

- Grijze zandhoudende klei met roestvlekken 

- Grijsbruin middelmatig zand 

- Grijsbruin kleiig fijn zand met klei-

brokjes 

- Grijsbruin fijn zand 

6,00 

6,60 

7,40 

8,00 

8,60 

Die pte 
van 

0,00 

o, 20 

1,00 

1,40 

1,60 

2,20 

3, 90 

4,40 

6,60 

7,40 

8,00 

8,60 

(m) 
tot 

0,20 

1,00 

1,40 

1,60 

2,20 

3, 90 

4,40 

6,50 
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- Grijs 1icht 1eemhoudend fijn zand 

- Grijsb1auw 1icht 1eemhoudend fijn zand 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Kwartair : van 0,00 tot 9,60 m 

BORING 221 HB16 (+ 8,43) 

- Zwartbruin fijn zand 

- Bruin fijn zand 

- Grijsbruin fijn zand met roestv1ekken 

- Grijs fijn zand 

- B1auwgrijs fijn zand; vanaf 7,00 m 1eem-

brokjes 

- Donkergrijze 1eem 

- Donkergrijs 1icht 1eemhoudend fijn zand 

Vermoede1ijke ge91ogische verk1aring 

Kwartair : van 0,00 tot 10,00 m 

BORING 221 HB17 (+ 8,41) 

- Bruin fijn zand met p1antenresten 

- Gee1grijs fijn zand met roestv1ekken 

- Bruinbeige fijn zand met roestv1ekken 

- Bruinoranje 1eemhoudend fijn zand; tussen 

2,00 en 2,40 m grijsbeige 1eembrokjes 

- Bruinbeige 1emig fijn zand 

- Bruinbeige 1icht 1eernhoudend fijn zand 

- Grijsbeige 1icht 1eernhoudend fijn zand 

- Beige 1eemhoudend fijn zand 

- Beige 1icht 1eemhoudend fijn en midde1matig 

zand; op 8,30 m sche1pfragmenten en nummu-

1ieten (5 mm) 

6,50 

8,00 

Diepte 
van 

0,00 

0,20 

1,00 

2,00 

5,60 

8,40 

9,00 

Die pte 
van 

0,00 

0,90 

1,20 

1,60 

2,40 

3,10 

5,00 

5, 90 

8,20 

8,00 

9,60 

(m) 
tot 

0,20 

1,00 

2,00 

5,60 

8,40 

9,00 

10,00 

(m) 
tot 

0, 90 

1,20 

1,60 

2,40 

3,10 

5,00 

5, 90 

8,20 

10,50 
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Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Kwartair : van 0,00 tot 10,50 m 

BORING 221 HB18 (+ 7,30) 

- Grand met wisse1ende Fextuur 

- Grijze k1ei met enke1e grijze zand1enzen 

en roestv1ekken 

- Grijze zandhoudende k1ei met roestv1ekken 

- B1eekgrijs midde1matig zand; op 2,90 m 

een si1exkei (25 mm) 

- B1eekbruingee1 fijn zand met sche1p

fragmenten (tot 5 mm) 

- B1eekbruingee1 fijn zand met 1eembrokjes 

(5 mm) 

- Bruingee1 fijn zand 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Aanvu11ing 

Kwartair 

van 0,00 tot 1,30 m 

van 1,30 tot 8,55 m 

BORING 221 HB19 (+ 7,30) 

- Bruinzwart fijn zand met vee1 organisch 

materiaa1 

- Bruin fijn zand met baksteenfragmenten 

- Grijsbruin midde1matig zand 

- Bruingee1 fijn zand 

- Bruingee1 fijn zand met enke1e 1eembrokjes 

- Grijs 1eernhoudend fijn zand met enke1e 

grijze 1emiger 1aagjes 

Die pte (m) 
van tot 

0,00 1,30 

1,30 1,60 

1,60 2,00 

2,00 3,00 

3,00 4,50 

4,50 6,00 

6,00 8,55 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 0,15 

0,15 1,50 

1,50 2,00 

2,00 4, 7 5 

4, 7 5 8,00 

8,00 9,65 
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Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Aanvu11ing 

Kwartair 

van 0,00 tot 1,50 m 

van 1,50 tot 9,65 m 

BORING 221 HB20 (+ 9,72) 

- Zwart fijn zand met vee1 organisch 

materiaa1 

- Bruingrijs fijn zand met p1antenresten 

- Lichtgee1beige fijn zand. 

- Bruinoranje 1icht 1eemhoudend fijn zand 

met roestv1ekken 

- Bruinbeige 1eemhoudend fijn zand 

- Bruinoranje 1eemhoudend fijn zand met 

enke1e 1eembrokjes 

- Lichtgrijsbeige 1eemhoudend zeer fijn zand 

- Lichtbruinoranje 1eem 

- Groengrijs 1eemhoudend fijn zand met k1ei-

1aagjes 

- Groengrijs midde1matig zand met enke1e 

p1antenresten; op 10,00 m grijze zand

houdende 1eembrokken 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Kwartair : van 0,00 tot 10,20 m 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 0,20 

0,20 0,50 

0, 50 1,00 

1,00 2,60 

2,60 3,20 

3,20 5,00 

5,00 8,00 

8,00 8,10 

8,10 9,00 

9,00 10,20 
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BORING 221 HB21 (+ 10,25) 

- Donkerbruinzwa:r:-t fijn zand met baksteen-

fragmenten en worte1resten 

- Donkergrijs fijn zand 

- Bruingrijs fijn zand met roestv1ekken 

- Gee1beige fijn zand met roestv1ekken 

- Oranjebruin 1eemhoudend fijn zand met 

roestv1ekken en enke1e sche1pfragmenten 

(tot 5 mm); tussen 2,00 en 2,10 m grijze 

1eem met roestv1ekken 

- Lichtgrijze 1eem met roestv1ekken 

- Bruinoranje fijn zand 

- Bruinoranje 1icht 1eemhoudend fijn zand 

met enke1e 1emige 1aagjes 

- Bruinbeige 1eem met enke1e zandige laagjes 

- Beige lemig fijn zand; op 5,20 m grijs-

beige k1eibrokken 

- Zandig grint (hoekige g1auconietzandsteen 

- tot 30 mm) 

Einde boring in grint1aag 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Aanvu11ing 

Kwartair 

van 0,00 tot 0,20 m 

van 0,20 tot 5,70 m 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 

0,20 

0,40 

1,00 

1,40 

2,40 

2,50 

3,50 

3,70 

4,50 

,?,60 

5, 70 

0, 20 

0,40 

1,00 

1,40 

2,40 

2,50 

3,50 

3,70 

4, 50 

s,Go 

5,70 
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BORING 221 HB22 (+ 7,45) 

- Bruingrijs fijn zand met 1eembrokjes en 

organische resten 

- Zwartgrijs 1icht k1eihoudend fijn zand 

met baksteenfragmenten en organische 

res ten 

- B1auwgrijze k1ei met 1enzen grijs fijn 

zand 

- Grijs 1icht 1eernhoudend fijn zand; op 

1,40 m roestv1ekken 

- Grijsbruine zandige 1eem tot 1emig zand 

met roestv1ekken en organische resten 

(10-30 mm) 

- Oranjebeige 1emig fijn zand 

- Grijsbeige 1icht 1eemhoudend fijn zapd 

- Grijsgee1 fijn tot midd~1matig zand 

- Grijsbeige 1icht 1eemhoupend fijn zand met 

1eem- en k1eibrokjes 

- Grijsbeige 1icht 1eemhoudend fijn zand 

- Grijsbeige midde1matig zand met enke1e 

sche1pfragmenten 

- Grijs 1icht 1e~rnhoudend fijn zand met 

enke1e sche1pfragmenten 

- Grijs fijn tot midde1matig zand met enke1e 

sche1pfragmenten (tot 2 mm); op 9,00 m 

donkergrijze k1eiige zand1aagjes 

- Donkergrijs lemig fijn zand tot zandige 

1eem 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Aanvu11ing 

Kwartair 

van 0,00 tot 1,00 m 

vpn 1,00 tot 9,30 m 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 0, 20 

0,20 1,00 

1,00 1,20 

1, 20 1,50 

1,50 2,50 

2,.50 3,20 

3,20 3, 90 

3, 90 4, 20 

4,20 5,00 

5,00 7,00 

7,00 7,30 

7,30 8,00 

e,oo 9,00 

9,00 9, 30 
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BORING 221 HB23 (+ 6,47) 

- Bruin fijn zand met vee1 organisch 

materiaa1 

- Bruingrijs 1eemhoudend fijn zand met 

roestv1ekken 

- B1auwgrijs 1emig fijn zand met roest

v1ekken 

- Grijsbruin 1eemhoudend fijn zand met 

organische resten 

- Donkergrijs 1icht 1eemhoudend fijn zand 

- Donkergrijs midde1matig en fijn zand 

- Grijs midde1matig en fijn zand 

- Grijs fijn zand met donkergrijze k1ei-

brokken; op 7,00 m meerdere sche1p

fragmentjes (2-3 mm) 

Grijs 1icht 1eemhoudend fijn zand 

- Donkergrijze 1icht zandhoudende 1eem 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Kwartair : van 0,00 tot 8,70 m 

BORING 221 HB24 (+ 6,31) 

- Donkerbruin fijn zand met p1antenresten 

en baksteenfragmenten 

- B1auwgrijze zandhoudende k1ei met roest

v1ekken en houtresten 

- B1auwgrijs k1eihoudend zand met roest

v1ekken 

- Bruinbeige 1emig fijn zand 

- Bruinachtiggrijs 1icht 1eemhoudend fijn 

zand 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 

0,40 

1,10 

1,20 

2,00 

4,00 

6,10 

7,00 

7,30 

8,20 

0,40 

1,10 

1,20 

2,00 

4,00 

6,10 

7,00 

7,30 

8,20 

8, 70 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 

0,45 

1,60 

2,00 

4,60 

0,45 

1,60 

2,00 

4,60 

5,50 
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BORING 221 HB26 (+ 6,39) 

- Bruinzwart licht leemhoudend fijn zand 

met organisch materiaal 

- Bruinoranje licht leemhoudend fijn zand 

met wortels 

- Grijs en blauwgrijs licht leemhoudend 

fijn zand met roestvlekken 

- Groenbruin middelmatig zand met roest

vlekken 

- Donkergrijs licht leemhoudend fijn zand 

- Grijze klei met lenzen middelmatig zand, 

organische resten (1-4 mm) en schelp

fragmentjes (tot 3 mml · 

- Donkergrijze leem met kleilenzen 

- Donkergrijze leem 

- Donkergrijze zandhoudende leem 

- Donkergrijs leemhoudend fijn zand; tussen 

3,00 en 3,30 m kleibrokjes 

- Donkergrijze zandige leem tot lemig zand 
\ 

met kleibrokjes (3-4 mm) 

- Donkerzwartgroen glauconiethoudend licht 

kleihoudend fijn zand met glimmers 

(1-2 mm) 

Vermoedelijke geologische verklaring : 

Diepte (m} 
van tot 

0,00 

0,40 

0, 50 

0, 90 

1,20 

1,70 

1,85 

2,00 

2,40 

2,55 

3,30 

4,30 

0,40 

0,50 

0, 90 

1,20 

1,70 

1,85 

2,00 

2,40 

2,55 

3,30 

4,30 

4, so· 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

van 0,00 tot 4,30 m 

van 4,30 tot 4,50 m 
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BORING 221 HB27 (+ 5,99) 

- Donkerzwartbruin licht kleihoudend fijn 

zand met veel wortelresten 

- Bruingrijze tot blauwgrijze klei met 

roestconcreties (5 mm) en plantenresten 

- Bleekgrijs licht leemhoudend fijn zand 

met roestvlekken 

- Oranjebruin licht leemhoudend fijn en 

middelmatig zand met enkele grijze lemige 

laagjes 

- Beige fijn en middelmatig zand met orga

nische resten (tot 10 mm) 

- Grijsbeige licht leernhoudend fijn zand; 

vanaf 3,20 m enkele leembrokjes 

- Grijs licht leemhoudend fijn zand met 

enkele klei- en leembrokjes 

- Grijs fijn en middelmatig zand; tussen 

4,70 en 4,90 m enkele grintelementen 

(gerolde glauconietzandsteen - tot 6 mm) 

- Donkergrijs lemig fijn zand met klei

brokjes en enkele organische resten (tot 

4 mm); tussen 5,30 en 6,00 m enkele 9rint

elementen (tot 10 mm) ; naar onder toe 

lemiger 

- Donkergrijze zandige leem 

- Donkergroengrijs glauconiethoudend lernig 

fijn en middelmatig zand met organische 

resten (tot 4 mm) 

- Donkerbruingroene zandige klei afwisselend 

met g1auconiethoudende kleihoudende zand

lame1len; glimmers (1 rnrn) 

Diepte (rn) 
van tot 

0,00 

0, 20 

0, 50 

0, 70 

1, 20 

2,00 

3,50 

4,10 

4, 90 

6,00 

6,10 

6,70 

0, 20 

0, 50 

0,70 

1,20 

2,00 

3,50 

4,10 

4, 90 

6,00 

6,10 

6, 70 

7,10 
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Vermoedelijke geologische verklaring : 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

van 0,00 tot 6,70 m 

van 6,70 tot 7,10 m 

BORING 221 HB29 (+ 6,01) Diepte (m) 
van tot 

- Bruinz~art lemig fijn zand met planten

wortels en roestvlekken 

- Blauwgrijze klei met plantenresten en 

roestvlekken 

- Bleekgrijs licht leemhoudend fijn zand met 

enkele houtresten 

- Bleekgrijs licht leemhoudend fijn zand met 

leem- en kleibrokjes en enkele grintelemen

ten (hoekige glauconietzandsteen en silex 

- tot 10 mm) 

- Donkergrijs lemig fijn zand 

- Donkergrijsgroen glauconiethoudend klei-

houdend fijn zand met enkele kle~laagjes; 

glimmers (1 mm); vanaf 6,90 m meer klei

laagjes 

Vermoedelijke geologische verklaring : 

0,00 

0,30 

0, 50 

4,50 

5,70 

6, 70 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

van 0,00 tot 6,70 m 

van 6,70 tot 7,20 m 

0, 30 

0,50 

4, 50 

5,70 

6,70 

7,20 
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BORING 221 HB30 (+ 6,29) 

- Donkergrijsbruin 1icht k1eihoudend fijn 

zand met vee1 worte1resten 

- Bruingrijze zandige k1ei met bruine 

zand1enzen en roestv1ekken 

- Grijsbeige zandige 1eem tot 1emig zand 

met vee1 roestv1ekken, 6rganische resten 

en roestconcreties (5 mm) in de leem 

- Bruinbeige 1icht 1eemhoudend zand 

- Grijsbeige fijn zand 

- Okerbeige 1icht 1eemhoudend fijn zand 

- Grijsbeige 1icht 1eemhoudend fijn zand 

- Grijs midde1matig zand met organische 

resten (tot 3 mm); vanaf 6,60 m wordt 

de kleur donkergrijs 

- Donkerbruine 1icht humushoudende zandige 

1eem afwisse1end met bruine 1eem1aagjes 

Vermoedelijke geo1ogische verk1aring 

Kwartair : van 0,00 tot 7,40 m 

BORING 221 HB33 (+ 6,90) 

- Zwarte grond met baksteenfragmenten en 

bovenaan vee1 p1antenresten 

- B1auwgrijs k1eiig fijn zand afwisse1end 

met 1aagjes b1eekb1auwgrijze p1astische 

klei; roestv1ekken 

- B1eekgrijs fijn en middelmatig zand met 

roestv1ekken en enke1e humeuze resten 

(tot 3 mm) 

- Grijsbeige 1emig fijn zand met 1eembrokjes 

( tot 10 mm) 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 

0, 20 

0,50 

1,10 

1, 90 

2,20 

3,70 

5,30 

6, 90 

0, 20 

0,50 

1,10 

1, 90 

2,20 

3,70 

5,30 

6, 90 

7,40 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 0, 90 

0, 90 1,50 

1,50 2,80 

2,80 3,00 
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- Grijze zandhoudende leem naar onder 

overgaand in lemig fijn zand met 

zandige leembrokjes 

- Bleekgrijs licht leemhoudend fijn zand 

met zandhoudende leem- en kleibrokjes 

(10 mm) 

- Bleekgrijs fijn en middelmatig zand met 

enkele gerolde nummulieten 

- Bleekgrijs leemhoudenq fijn zand met, 

leembrokjes 

- Bleekgrijs middelmatig en grof zand met 

enkele schelpfragmenten (tot 4 mm) : 

tussen 6,30 en 6,90 m veel gerolde nummu

lieten en enkele blauwgrijze kleibrokken 

(10 mm): vanaf 6,90 m enkele grintelemen

ten (glauconietzandsteen - tot 10 mm) 

- Groenachtiggrijs glauconiethoudend middel

matig en grof zand met enkele schelpfrag

me~ten (2 mm), enkele organische resten 

(2 mm), een silexrolkei (20 mm) en glim

mers (1 mm) 

- Donkergroengrij~ glauconiethoudend licht 

kleihoudend fijn zand met glimmers (1 mm) 

Vermoedelijke geologische verklaring 

3,00 

3,80 

4,80 

5,20 

5,90 

7,10 

7,80 

Aanvulling 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

van 0,00 tot 0,90 m 

van 0,90 tot 7,80 m 

van 7,80 tot 8,10 m 

3,80 

4,80 

5,20 

5,90 

7,10 

7,80 

8,10 
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BORING 221 HB34 (+ 6,03) 

- B1auwgrijze k1ei met vee1 organisch 

materiaa1 

- B1auwgrijze klei met roestv1ekken en 

p1antenresten 

- B1auwgrijs licht leemhoudend fijn zand; 

tussen 4,50 en 5,00 m meerdere zandige 

1eem- en k1eibrokken; tussen 5,70 en 

6,30 m enke1e grinte1ementen (braze 

glauconietzandsteen - tot 5 mm) en sche1p

fragmenten (tot 5 mm) 

- Blauwgrijs licht 1eemhoudend fijn zand met 

kleibrokken en enkele nummu1ieten 

- Donkergroengrijze glauconiethoudende 

zandige k1ei met enke1e nummu1ieten 

- Donkergroen g1~uconiethoudend kleiig zand 

met vee1 nummu1ieten 

Verrnoedelijke geologische verklaring 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 0,30 

0,30 0,40 

0,40 6,30 

6,30 6,80 

6,80 7,50 

7,50 8,40 

Kwartair 

Tertiair Ieperiaan (Yd) 

van 0,00 tot 6,80 m 
van 6,80 tot 8,40 m 

BORING 221 HB35 (+ 6,91} 

- B1auwgrijze zandige klei met enke1e plan

tenresten en roestvlekken 

- Bruin licht leemhoudend fijn zand met 

roestvlekken 

- Bruin 1icht leemhoudend fijn zand 

- Bruin 1icht leemhoudend fijn zand met 

zandige 1eembrokken 

- Grijsbruine zandhoudende 1eem 

Diepte 
van 

0,00 

0,40 

1,20 

3,50 

4,80 

(m} 
tot 

0,40 

1,20 

3,50 

4,80 

5,30 
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- Grijsbruin lemig zand; vanaf 5,80 m 

leembrokken 

- Grijsbruin lemig zand tot zandige leem 

- Grijsbruin fijn zand met leernhrokken 

- Grijsbruin licht leemhoudend fijn zand 

met enkele leembrokjes, enkele grint

elementen (glauconietzandsteen - tot 10 mm) 

en enkele gerolde nummulieten 

- Donkergroengrijs glauconiethoudend klei

houdend zand met veel nummulieten 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair 

Tertiair Ieperiaan (Yd) 

BORING 221 HB36 (+ 7,17) 

van 0,00 tot 9,50 m 

van 9,50 tot 9,80 m 

5,30 

6,30 

6,90 

7,40 

9,50 

Diepte 

6,30 

6, 90 

7,40 

9,50 

9,80 

(m) 
van tot 

Donkerbruin kLeiig fijn zand afwisselend 

met donkere kleilaagjes; veel organisch 

materiaal 

- Grijsblauw middelmatig zand 

- Donkergroen ~leiig zand, glauconiet-

houdend, met glimmers (l mm) 

Vermoedelijke geologische verklaring 

0,00 

1,50 

1,90 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

van 0,00 tot 1,90 m 

van 1,90 tot 2,60 m 

1,50 

l, 90 

2,60 
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BORING 221 HB37 (+ 7,08) 

- Donkerbruin 1icht 1eernhoudend fijn zand 

met vee1 organisch materiaa1 

- Grijs k1eiig fijn zand met afwisse1end 

zandhoudende k1ei1aagjes; vee1 roest

v1ekken 

- Donkergroen g1auconiethoudend g1immer

houdend k1eiig fijn zand met vee1 roest

v1ekken 

- zwartgroen g1auconiethoudend k1eiig fijn 

zand met enke1e grinte1ementen (g1auconiet

zandsteen - tot 20 mm) 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring : 
' 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 0,50 

0, 50 1,60 

1,60 2,10 

2,10 2,40 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (P1c) 

van 0,00 tot 2,10 m 

van 2,10 tot 2,40 m 

BORING 221 HB38 (+ 7,47) 

- Donkerbruine k1ei met vee1 organische 

materiaa1 en roestv1ekken 

- B1auwgrijze k1ei met roestv1ekken; op 

1,20 m enke1e grinte1ementen (g1auc9niet

zandsteen - tot 50 mm) 

- Groen g1auconiethoudend k1eiig fijn zand 

met zeer vee1 roestv1ekken 

Einde boring in grint1aag 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Kwartair : van 0,00 tot 1,80 m 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 

0, 30 

1,20 

1,80 

0,30 

1,20 

1,80 
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BORING 221 HB39 (+ 6,16) 

- Donkerbruinzwart fijn zand met veel 

plantenresten 

- Blauwgrijs kleiig fijn zand afwisselend 

met blauwgrijze kleilenzen~ met roest

vlekken 

- Blauwgrijs licht leemhoudend fijn zand 

met roestvlekken 

- Beige licht leemhoudend fijn zand 

- Bleekbeige leem 

- Bleekbruinbeige fijn en middelmatig zand 

met enkele leembrokjes 

- Bruinbeige lemig fijn zand met enkele 

leembrokjes 

- Grijs lemig fijn zand~ op 4,70 m enkele 

grijze leembrokken; op 6,20 m enkele 

grintelementen (bruine silexrolkei - tot 

15 mm - en hoekige glauconietzandsteen -

tot 30 mm) 

- Donkergroengrijs glauconiethoudend kleiig 

fijn zand met glimmers (l mm) 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 0,15 

0,15 0,60 

0,60 1,20 

1,20 2,00 

2,00 2,10 

2,10 3,40 

3,40 4,60 

4,60 6,20 

6,20 6,50 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

van 0,00 tot 6,20 m 

van 6,20 tot 6,50 m 
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BORING 221 HB40 (+ 9,65) Diepte (m) 
van tot 

- Donkerbruin licht kleihoudend fijn zand 

met organische resten en baksteenfrag-

menten 0,00 

- Donkerbruinzwart fijn zand met wortelresten 0,80 

- Bruinbeige fijn zand afwisselend met groen-

grijze kleilaagjes; roestvlekken; onder-

aan een glauconietzandsteenklei (20 mm) 

- Groengrijs licht glauconiethoudend kleiig 

fijn zand met roestvlekken en glimmers 

(1 mm) 

- Donkergroengrijs glauconiethoudend kleiig 

fijn zand met glimmers (1 mm) 

Vermoedelijke geologische verklaring 

1,00 

1,70 

3,50 

Aanvulling 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

van 0,00 tot 0,80 m 

van 0,80 tot 3,50 m 

van 3,50 tot 4,20 m 

BORING 221 HB41 (+ 7,45) 

- Donkerbruin fijn zand 

- Bruin fijn zand 

- Bleekbruin fijn zand 

- Bleekbruin licht leemhoudend fijn zand 

met veel roestvlekken 

- Grijs licht leemhoudend f~jn zand 

- Donkergrijze leem 

- Donkergrijze licht zandhoudende leem met 

enkele leembrokken 

- Donkergrijs lemig fijn zand met leembrokjes, 

enkele grintelementen (broze glauconiet

zandsteen) en enkele nummulieten 

Die pte 
van 

0,00 

0,30 

1,10 

1,30 

2,00 

4, 50 

5,25 

7,00 

0,80 

1,00 

1,70 

3,50 

4,20 

(m) 
tot 

0, 30 

1,10 

1,30 

2,00 

4,50 

5, 25 

7,00 

7,30 
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- Donkergrijs lemig zand 

Einde boring op grintlaag ? 

Vermoedelijke geo1ogische verk1aring 

Kwartair : van 0,00 tot 7,80 m 

BORING 221 HB42 (+ 6,08) 

- Bruinzwart s1ibhoudend fijn zand met vee1 

p1antenresten 

- B1auwgrijs fijn zand met enke1e hout

fragmenten 

- Donkergrijs 1emig fijn zand met b1auw

grijze 1eembrokjes 

- Donkergrijs 1icht leemhoudend fijn zand; 

tussen 5,20 en 5,80 m enke1e 1eembrokken 

- Donkergroengrijs g1auconiethoudend k1eiig 

fijn zand met fijne glimmers en vee1 

nummulieten 

Vermoedelijke geo1ogische verk1aring 

7,30 

7,80 

7, 80 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 1,10 

1,10 2,00 

2,00 2, 50 

2, 50 7, 80 

7,80 8,40 

Kwartair 

Tertiair Ieperiaan (Yd) 

van 0,00 tot 7,80 m 

van 7,80 tot 8,40 m 

BORING 221 HB43 (+ 5,97) 

- Zwartbruin k1eiig fijn zand met veel 

plantenresten 

- Blauwgrijze k1ei met roestv1ekken en ' 

organische resten 

- B1eekb1auwgrijs 1icht k1eihoudend fijn 

zand met roestvlekken 

- Groenachtiggrijs fijn zand; op 2,00 m 

enkele grijze kleibrokken 

Diepte (m} 
van tot 

0,00 0, 20 

0,20 1,00 

1,00 1,30 

1,30 2,80 
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- Grijs k1eiig fijn zand 

- Groenachtiggrijs 1icht 1eemhoudend fijn 

zand 

- Grijze 1eem 

- Grijs 1emig fijn zand 

- Grijs 1emig fijn zand met bruine 1eem-

brokken (tot 10 mm) en enke1e organische 

resten (3 mm) 

- Groenachtiggrijs midde1matig zand met 

enke1e k1eibrokjes (tot 10 mm) 

- Groenachtiggrijs midde1matig en grof zand 

met enke1e k1eibrokjes (tot 10 mm) en 

enke1e sche1pfragmenten 

- Groenachtiggrijs midde1matig en grof zand 

met enke1e 1eembrokjes en enke1e grint

e1ementen (hoekige g1auconietzandsteen ·

tot 30 mm) ; p1aatse1ijk komen 1aagjes voor 

met meerdere sche1pfragmenten 

- Groenachtiggrijs midde1matig en grof zand 

met meerdere grinte1e~enten, sche1pfrag

menten en p1antenresten (tot 5 mm) 

- Donkergroengrijs g1auconiethoudend +emig 
I 

fijn zand met zeer vee1 grinte1ementen 

(hoekige g1auconietzandsteen - tot 30 mm) 

en enke1e nummu1ieten 

- Donkergroengrijs k1eiig fijn zand 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

2,80 

2, 90 

4,00 

4,10 

5,00 

5,40 

5,60 

5, 90 

6,80 

7,30 

7,40 

2, 90 

4,00 

4,10 

5,00 

5,40 

5,60 

5,90 

6,80 

7,30 

7,40 

7,60 

Kwartair 

Tertiair vermoede1ijk Ieperiaan (Yd) 

van 0,00 tot 7,40 m 

van 7,40 tot 7,60 m 
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- Donkergroengrijze glauconiethoudende 

zandige klei met glimmers (1 mm) en 

verweerde schelpfragmentjes 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Aanvulling 

Kwartair of Tertiair : Paniseliaan (Plc) 

Tertiair : Paniseliaan (Plc) 

BORING 221 HB46 (+ 6,92) 

- Zwart slib 

- Groengrijs glauconiethoudend kleiig fijn 

van 

van 

van 

zand met glimmers (1 mm), schelpfragmenten 

(tot 5 mm) en grintelementen (glauconiet

zandsteen) 

- Groengrijs glauconiethoudend kleiig fijn 

zand met glimmers (1 mm) en verweerde 

schelpfragmenten 

- Grijze klei met 2 humeuze lamellen (ca. 

2 mm) 
' 

- Donkergroen glauconiethoudend kleiig zand 

met glimmers 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair 

Kwartair of Tertiair : Paniseliaan (Plc) 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

(Plm) ? 

Ieperiaan (Yd) ? 

van 

van 

van 

van 

van 

3,00 

0,00 tot 

1, 25 tot 

3,00 tot 

Die pte 
van 

0,00 

1,50 

3, 80 

6, 20 

6, 80 

0,00 tot 

1, 50 tot 

3, 80 tot 

6, 20 tot 

6, 80 tot 

4,80 

1, 25 m 

3,00 m 

4,80 m 

(m) 
tot 

1,50 

3,80 

6, 20 

6, 80 

7, 10 

1, 50 
:il 

m 
\:: 3, 80 m 

6, 20 
i:1~ 

m ;:: 
(•: 

~~ 

6,80 
:~~~ 

m C:: 

7, 10 
:~~~ 

m :r 
!~~j 
;:: .. 
;::· 

,:;:, 
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BORING 221 HB47 (+ 6,68) 

- Bruin zand met baksteenfragmenten 

- Bruine k1ei met enkele grinte1ementen, 

enkele p1antenresten en roestv1ekken 

- Bruin 1icht 1eemhoudend fijn zand 

- Bruin midde1matig zand 

- Bruin midde1matig tot grof zand met 

enke1e grinte1ementen (2-3 mm), sche1p

fragmenten (2-4 mm) en enke1e gerolde 

nummu1ieten 

- Groengrij s licht 1eemhoudend fijn zapd · 

met meerdere nummu1ieten 

Vermoedelijke geo1ogische verk1aring 

Aanvu11ing 

Kwartair 

van 0,00 tot 0,60 m 

van 0,60 tot 9,50 m 

BORING 221 HB48 (+ 6,81) 

- Donkerbruin zand met veel plantenresten 

- Blauwgrijze zandige klei met zandlenzen, 

enkele veenbrokjes en roestvlekken 

- Beige fijn zand met enkele roestvlekken 

- Donkerblauwe zapdige lee~ met roest~lekken 

- Blauwgrijze zand~ klei met roestvlekken 

- Oranjebruin lemig fijn zand met enkele 

grintelementen (afgeronde glauconiet-

Die pte 
van' 

0,00 

0,60 

1,60 

5,00 

6,00 

8,00 

Diepte 
van 

0,00 

0,30 

0,45 

0,60 

0,90 

zandsteen - tot 10 mm) 1,20 

- B1eekgrijsbeige fijn zand 2,50 

- Bleekgrijs licht 1eemhoudend fijn zand 4,20 

- Bleekgrijs licht 1eemhoudend zeer fijn zand 5,00 

(m) 
tot 

0,60 

1,60 

5,00 

6,00 

8,00 

9,50 

(m) 
tot 

0, 30 

0,45 

0,60 

0, 90 

1,20 

2,50 

4,20 

5,00 

8,60 
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- Bleekgrijs licht leemhoudend zand van 

wisselende textuur met veel schelp

fragmenten, gerolde en gebroken nummu

lieten en enkele grintelementen (gebro

ken bruine silex - tot 10 mm - en ge

rolde glauconietzandsteen - tot 10 mm) 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Aanvulling 

Kwartair 

van 0,00 tot 0,90 m 

van 0,90 tot 9,50 m 

BORING 221 HB49 (+ 11,18) 

- Donkerbruin fijn en middelmatig zand met 

baksteenfragmenten 

- Oranjebruin licht leemhoudend fijn zand 

met enkele glimmers (1 mm) 

- Oranjebruin licht leemhoudend fijn zand 

met enkele glimmers (1 mm), enkele grint

elementen (gerolde silex - tot 4 mm) en 

brokken organisch materiaal (tot 10 mm) 

- Bleekgroenbruin licht glauconiethoudend 

lemig fijn zand met glimmers en enkele 

grintelementen (gerolde, verweerde silex 

- tot 15 mm - en glauconietzandsteen -

tot 4 mm) 

- Groenbruine glauconiethoudende zandhoudende 

klei met glimmers (1,5 mm) en enkele grint

elementen (tot 4 mm) 

- Groenbruine glauconiethoudende zandige klei 

met laagjes fijn zand, glimmers en enkele 

grintelementen (hoekige glauconietzand

steen - tot 10 rnm) 

8,70 9,50 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 1,10 

1,10 1,30 

1,30 2,70 

2,70 3,30 

3,30 4,00 

4,00 4,80 
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- Groenbruine licht glauconiethoudende 

zandige leem met glimmers (2 mm) en enkele 

grintelementen (tot 15 mm) 

- Groengrijze glauconiethoudende zandige 

leem met glimmers (1,5 mm) en meerdere 

grintelementen 

- Bruingrijze klei afwisselend met zandige 

lenzen, glauconiet- en glimmerhoudend 

Einde boring op veldsteenbank ? 

Vermoedelijke geologische verklaring 

4,80 

5,40 

5,70 

Aanvulling 

Kwartair 

Tertiair Paniseliaan (Plc) 

van 0,00 tot 1,10 m 

van 1,10 tot 3,30 m 

van 3,30 tot 6,10 m 

BORING 221 HBSO (+ 9,92) Die pte 

5,40 

5,70 

6,10 

(m) 
van tot 

- Zwart fijn zand met wortelresten en bak

steenfragmenten 

- Okergeel fijn zand met organische resten 

(5 mm) 

- Oranjebruin fijn zand met bleekgrijze zand-

houdende kleilenzen 

- Bruinbeige lemig fijn zand 

- Bruinbeige licht leemhoudend fijn zand 

- Bruinbeige lemig fijn zand 

- Beige lemig fijn zand 

- Beige fijn zand 

- Beige leem 

- Beige licht leemhoudend fijn zand 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Aanvulling 

Kwartair 

van 0,00 tot 0,60 m 

van 0,60 tot 7,30 m 

0,00 0,60 

0,60 1,30 

1,30 2,20 

2,20 3,50 

3,50 3,60 

3,60 4,00 

4,00 4, 50 

4,50 5,70 

5,70 6,30 

6,30 7,30 
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BORING 221 HB51 (+ 7,58) 

- Donkerbruin fijn zand met veel planten

resten 

- Oranjebruin licht leemhoudend fijn zand 

met roestvlekken, enkele roestconcreties 

en enkele plantenresten 

- Oranjebruin licht leemhoudend fijn z~nd 

met enkele grintelementen (silex - tot 

4 mm) 

- Grijs fijn zand 

- Grijs licht leemhoudend fijn zand 

- Grijs fijn zand 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair : van 0,00 tot 10,00 m 

BORING 221 HB52 (+ 7,89) 

- Geen monsters (ringvaartdijk) 

- Bleekgrijze zandhoudend leem met enkele 

grintelementen (hoekige glauconietzand

steen - tot 30 mm) 

- Donkergrijsgroene glauconiethoudende 

zandige klei met veel glimmers (1 mm), 

schelpfragmenten en enkele grintelemen

ten (hoekige glauconietzandsteen - tot 

20 mm) 

- Donkergrijsgroen glauconiethoudend kleiig 

fijn zand met veel verweerde schelpfragmen-

Diepte (m) 
van tot 

0,00 

0,80 

1, 70 

6,00 

6,50 

7,00 

0,80 

1,70 

6,00 

6,50 

7,00 

10,00 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 1,80 

1,80 2,50 

2, 50 4,60 

ten en glimmers (tot 1 mm) 4,60 6,80 

Donkergrijze kleilaagjes afwisselend met 

laagjes kleiig fijn zand; het zand bevat 

glimmers (1 mm) 6,80 7,20 
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- Donkerbruingrijze klei met enkele donker

groengrijze glauconiethoudende zandlensjes 

met enkele fossielen in de zandlensjes 

- Donkergroengrijze glauconiethoudende 

zandige klei met glimmers (tot 1 mm) 

Vermoedelijke geologische verklaring : 

Aanvulling 

Kwartair 

Kwartair of Tertiair : Paniseliaan (Plc) : 

Tertiair : Paniseliaan 

BORING 221 HB59 (+ 9,82) 

- Bruin licht leemhoudend fijn zand met 

plantenwortels 

- Beige licht leemhoudend fijn zand 

- Bruine leem 

- Bruine zandige leem tot lemig fijn zand 

- Beige licht leemhoudend fijn zand 

- Bruine leem 

- Beige licht leemhoudend fijn zand 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair : van 0,00 tot 10,40 m 

BORING 221 HB60 (+ 8,27) 

- Donkerbruin fijn zand met plantenresten 

- Beige licht leemhoudend fijn zand 

- Beige licht leemhoudend fijn zand met 

roestvlekken 

- Grijsbruin licht leemhoudend fijn zand 

- Bruine licht zandhoudende leem 

van 

van 

van 

van 

7,20 7,70 

7, 70 7, 90 

0,00 tot 1,80 

1,80 tot 2,50 

2,50 tot 4,60 

4,60 tot 7190 

Diepte (m) 
van tot 

0,00 0,50 

0,50 3,30 

3,30 4,00 

4,00 5,00 

5,00 6,30 

6,30 7,00 

m 

m 

m 

m 

7,00 10,40 

Die pte (m) 
van tot 

0,00 0,80 

0,80 0, 95 

0,95 1,40 

1,40 2190 

2, 90 3,80 
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- Bruine 1eem. 

- Bruine 1icht zandhoudende 1eem 

- Bruin 1icht 1eemhoudend fijn zand 

- Groen g1auconiethoudend 1icht k1eihoudend 

fijn zand met enke1e sche1pfragmenten en 

nummu1ieten 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

3,80 

4,40 

8,00 

9,50 

Kwartair 

Tertiair Ieperiaan (Yd) 

van 0,00 tot 9,50 m 

van 9,50 tot 10,10 m 

4,40 

8,00 

9,50 

10,10 

BORING 221 HB61 (+ 9,67) Diepte (m) 

- Grijsbruin 1icht 1eemhoudend fijn zand met 

p1antenresten 

- Grijsbruin 1icht 1eemhoudend fijn zand 

- Grijsbruin 1ic.ht 1eemhoudend fijn z;;:tnd 

met bruine 1eembrokken 

- Bruine 1eem 

- Grijsbruin 1icht leemhoudend fijn zand met 

1eembrokken 

- Bruingrijs 1icht 1eemhoudend fijn zand; 

tussen 7,30 en 8,30 m met bruine 1eem

brokken 

- Beige lemig fijn zand met bruine lee~

brokken 

- Beige 1emig fijn zand met brokken groen 

g1auconiethoudend 1icht k1eihoudend fijn 

zand en nummu1ieten 

Vermoede1ijke geo1ogische verk1aring 

Kwartair : van 0,00 tot 10,60 rn 

van 

0,00 

0, 50 

4,70 

5,00 

5,50 

6,00 

8,60 

9,60 

tot 

0, 50 

4, 70 

5,00 

5,50 

6,00 

8,60 

9,60 

10,60 



- 42 -

BORING 221 HB62 (+ 11,12) 

- Bruin fijn zand met plantenwortels 

- Beige licht leemhoudend fijn zand met 

roestvlekken 

- Oranjebruin licht leemhoudend fijn zand 

met houtrestjes en roestvlekken 

- Bruingroen licht leemhoudend fijn zand 

met glimmers en enkele grintelementen 

(broze glauconietzandsteen - tot 5 mm) 

- Bruingroen licht leemhoudend fijn zand 

met enkele grintelementen (glauconiet-

zandsteen - tot 50 mm) 

- Afwisseling van zandige klei en licht glau

coniethoudende kleiige zandlaagjes (10-

20 mm) 

Einde boring op hard voorwerp 

Vermoedelijke geologische verklaring 

Kwartair : van 0,00 tot 6,40 m 

Die pte (m) 
van tot 

0,00 

0, 30 

1,10 

2,20 

3, 90 

5,00 

6,40 

0,30 

1,10 

2,20 

3, 90 

5,00 

6,40 
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3. Litologische doorsneden 

Door korrelatie tussen de verschillende punktuele 

gegevens werd gepoogd een aantal litologische eenheden 

af te bakenen. Ten einde de ligging van deze eenheden te 

illustreren werden drie doorsneden opgesteld. Hiervoor 
I 

zijn eveneens enkele diepsonderingen aangewend. De door

sneden verlopen volgens gebroken lijnen (fig. 1). Er 

werd rekening gehouden met de aangevulde en vergraven 

gronden. Wegens hun heterogene samenstelling zijn ze als 

een geheel voorgesteld. 

Voor het tekenen van de grens tussen de kwartaire en 

tertiaire lagen werd gesteund op een isohypsenkaart van 

de top van het tertiair substraat die opgesteld werd aan 

de hand van alle beschikbare gegevens (M. DEPRET, 1976). 

3.1. Litologische doorsnede I 

De litologische doorsnede I verloopt noord-zuid 

(fig. 2). Aangevulde of vergraven gronden (A) bevinden zich 

in de omgeving van de Sint-Denijslaan (bebouwing), langs 

de Ringvaart (dijken) en plaatselijk op de luchthaven van 

Sint-Denijs-Westrem (startbaan). 

In de oorspronkelijk lager gelegen terreinen treft men 
• I 

een grotendeels met aangevulde gronden bedekte alluviale 

afzetting aan. Ze is opgebouwd uit een kleilaag (la) en een 

kleiige zandlaag (lb). De laag (la) is plaatselijk zandig 

of lemig en bereikt een dikte van 1,2 m ter hoogte van HB2. 

De gemiddelde dikte van de laag (la) is in de beschouwde 

doorsnede ca. 0,4 m. Over de gehele doorsnede strekt zich 

een laag (2b) uit die nagenoeg overal bestaat uit licht 

. ' ' .. ' -~·· .. 
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leernhoudend fijn zand. Waar ze niet bedekt is door de laag 

(1) is een humeuze zone (2a) in haar top ontwikkeld. Plaat

selijk komt ~ijn tot middelmatig zand voor, zoals in HB14 

op ca. 5 m diepte. Ook treft men lemige lenzen (2c) aan. 

Ten zuiden van HB12 is er een lemige lens aangeboord die 

omwille van haar omvang als een afzonderlijk leem-zandpakket 

JlQl is afgebqkend. De maximale dikte ervan loopt op tot 5 m. 

Ten noorden van HB42 wordt onder de laag (2b) fijn tot mid

delmatig zand met schelpfragmenten, grintelementen en enkele 
' 

kleibrokken (3) waargenomen. In deze doorsnede is de maxi-

male dikte ervan ca. 3 m. Onder het zand (3) wordt een laag 

fijn zand (4) qangeboord. Deze laatste rust in HB2 op een 

middelmatig tot grof zand met schelpfraqmenten en grintele

menten (5), en op een eenheid (V) in HB4. Het zand (5) is 

lateraal te korreleren met gelijkaardige afzettingen aange

boord in HB43 en HB14. De eenheid (V) is opgebouwd uit sedi

menten die litologisch grate gelijkenis vertonen met deze 

van de tertiaire lagen uit de omgeving. Ze kunnen geinter

preteerd worden als afgeschoven of weinig verspoeld tertiair 

materiaal. In HB12 en HB49 rusten ze rechtstreeks op het 

tertiair substraat. 

Het tertiair substraat bestaat hoofdzakelijk uit een 
I 

donkergroen glauconiethoudend kleiig fijn zand met fijne 

glimmers dat plaatselijk veel nummulieten bevat. Die afzet

tingen behoren tot de tbpzone van het Ieperiaan (Yd). Ten 

zuiden van HB59 loopt het tertiair substraat op tot ca. 

+ 7,5 (HB49). Op deze plaats werd groenbruine glauconiet

houdende zandige klei en zandige leem met veldstenen en 
I 

grate glimmers aangeboord. Deze sedimenten werden geinter-

preteerd als Paniseliaan (Plc). 
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3.2. Litologische doorsnede II 

De litologische doorsnede II verloopt zuidwest-noord

oost (fig. 3). De reeds aangehaalde eenheden A, la, 2a, 2b, 

2c, 2d, 5 en V zijn terug te vinden. 

Ten zuidwesten van de Leebeek is de geologische opbouw 

dezelfde als voorgesteld op de rechterhelft van doorsnede I. 

Ten noordoosten van de Leebeek wordt de alluviale klei

laag (la) nagenoeg volledig bedekt met aangevulde gronden (A). 

Ze zijn samengesteld uit baggerspecie van de Ringvaart. Een 

zandpakket met heterogene samenstelling (6) werd aangeboord 
I 

in HB44, HB26 en HB2. Het bestaat uit zand van wisselende 

textuur gaande van licht leernhoudend fijn zand tot middel

matig zand. Het pakket (6) rust op een leem-zanqpakket (7) 

dat opgebouwd is uit grijze leem-, zandige leem- en lemige 

zandlagen. Het pakket heeft een geringe uitbreiding. Het 

rust ofwel op het tertiair substraat ofwel op de eenheid 

(V) • 

Naast het Ieperiaan (Yd) en het Paniseliaan (Plc) is 

er ook een eenheid aangeboord die geinterpreteerd werd als 

Paniseliaan (Plm) (HB52). 

3.3. Litologische doorsnede III 

De doorsnede III heeft een oost-westorientatie. Er zijn 

geen andere eenheden onderscheiden geworden. Opmerkelijk is 

het overheersen van de zandlaag (2b) en dit vooral op de wes

telijke helft van de doorsnede. Ze bereikt er dikten van meer 

dan 10 m. Bovendien worden uitgebreide pakketten V aangetrof

fen welke rechtstreeks op het Tertiair rusten. In de omgeving 
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van de Ringvaart zijn ze meer dan 2 m dik. Onderaan in HB35 

is zand aangeboord dat te korreleren is met de laag 5. Deze 

zanden bevinden zich blijkbaar in de diepere kwartaire in

snijdingen zoals tussen HB42 en HB60. Deze insnijding maakt 

deel uit van een geul die in de vorige profielen terug te vin

den is tussen HB43 en HB12 in doorsnede I en tussen HB59 en 

HB52 in doorsnede II. Deze geul loopt verder ten noorden van 

de tertiaire opwelving ter hoogte van DS20 om uit te monden 

in een diepere geul ten westen van HB61. Deze laatste houdt 

verband met de diepere delen van de Vlaamse Vallei (DEPRET, 

1976). De opwelving ter hoogte van DS20 is in doorsnede II 

terug te vinden omheen HB62. In doorsnede I wordt het hoog

ste punt van deze opwelying bereikt {qa. + 7,5). Het stijgen 

van het grensvlak tussen het Tertiair en het Kwartair ten oos

ten van HB42 en ten noordoosten van HB48 houdt,verband met 

de uitlopers van de Blandijnberg. 

4. Besluiten 

In nagenoeg een vierde van het bescnouwde gebied zijn 

aangevulde en vergraven gronden aangetroffen. Het gaat hoofd

zakelijk om ophogingen van oorspro~kelijk lager gelegen 

zones. Het is eveneens in die zones dat alluviale lagen zijn 

aangeboord. Het overig~ deel van het Kwartair bestaat vooral 

uit licht leemhoudend fijn zand met lemige lenzen. In de 

diepere kwartaire insnijdingen wordt op talrijke plaatsen 

middelmatig zand waargenomen dat plaatselijk veel grint- en 

schelpfragmenten bevat. Vaak rusten rechtstreeks op het 

Tertiair afzettingen die opgebouwd zijn uit afgeschoven of 

weinig verspoeld tertiair materiaal. 
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Waar het Tertiair hoog ligt bestaat het uit Paniseliaan 

(Plc). Het wordt teruggevonden in het oosten van het beschouw

de gebied evenals ter hoogte van de kommandotoren van de 

luchthaven. Plaatselijk werd aan de basis van het Plc een klei

ige laag aangeboord. Ze werd geinterpreteerd als Paniseliaan 

(Plm). Aan het overige gedeelte van het tertiair oppervlak 

ontsluit het Ieperiaan (Yd). 
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Tabel met de overeenkomstige nummers van de arahieven van de Geologisahe 

Kaart. (Kaartblad GENT 55 W ) • 

Nummer arahieven Geologisahe Dienst. 

HB 1 55W - 913 Vd 

HB 2 914 Vd 

HB 3 915 Vd 

HB4 916 Vd 

HB 5 917 \fie 

HB 6 918 VII!b 

HB 7 919 Vd 

HB8 920 !Xa 

HB 9 921 VI!Ib 

HB 10 922 VI!Ib 

HB 11 923 VI!Ib 

HB 12 924 VI!Ib 

HB 13 925 VII!b 

HB 14 926 VII!b 

HB 15 927 VI!Ia 

HB 16 928 VII! a 

HB 17 929 VI!Ib 

HB 18 930 Vc 

HB 19 487 1e vervolg VI!Ia 

HB 20 931 VIII a 

HE 21 932 VII!b 

HB 22 933 Vc 

HB 23 934 Vc 

HB 24 935 Vc 

HB 25 936 Vd 

HB 26 937 va 

HB 27 938 Vd 



2.-

HB 29 938 1e vervolg Vd 

HB 30 939 Vc 

HB 33 940 Vd 

HB 34 941 VIIIb 

HB 35 942 VIIIb 

RB 36 943 VIc 

HB 37 944 VIIIb 

HB 38. 960 IXa 

HB 39 945 Vd 

HB 40 946 IXa 

HB 41 947 VIIIb 

HB 42 753 1e vervolg VIIIb 

HB 43 959 Vd 

HB 44 958 Vd 

HB 45 948 VIIIb 

HB 46 949 VII!b 

HB 47 950 Vd 

HB 48 951 VIIIb 

HB 49 678 1e vervolg VIIIb 

HB 50 58 1e vervolg VIIIb 

HB 51 262 1e vervolg VIIIb 

HB 52 952 VI!Ib 

HB 59 954 VIIIb 

HB 60 955 VII!b 

HB 61 956 VIIIb 

HB 62 957 VIIIb 
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