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~~~§Q~~!!lQ9 

Boring 172 (Gruitrode-Ophovenderheide), geboord in 1984, vormt een onder
deel van het onderzoeksprogramma van de Belgische Geologische Dienst naar 
nieuwe steenkoolreserves in het Kempens Bekken buiten het concessiegebied 
der Kempense Steenkolenmijnen. Zij werd uitgevoerd ten noorden van de 
concessie Les Liegeois als ondersteuning van het seismisch onderzoek 
Zwartberg-Opglabbeek. Deze boring bevestigde grotendeels de uitkomsten 
van boring 169 (Gruitrode-Muisven.) : de steenkoolbundel van Neerglabbeek, 
zeer productief in het kolenveld van Neeroeteren-Rotem, bevat nauwelijks 
nog potentieel ontginbare lagen in westelijke richting, terwijl daaren
tegen de kolenvoering in de bundel van Meeuwen zeer interessant is, al
hoewel te diep op de plaats der boring : van de 9 potentieel ontginbare 
lagen of een in-situ steenkoolreserve in het doorboorde traject van 16.1 
mio.ton/km2 is er slechts een boven de 1250 m gelegen, terwijl de overige 
8 in een 150m dik interval zijn terug te vinden. Deze koollagen bestaan 
uit gaskool (vetkool B) en vetkool (vetkool A), met een gemiddelde kool
dikte van 132 em (min. 97 em, max 200 em), een gemiddeld gehalte aan 
vluchtige bestanddelen van 28.1 %, as 4.4% en zwavel 1.32 %. 
De hoge inkolingswaarde en gradient (1.57% afname in vluchtige bestand
delen per 100 m, 0.05 % toename in maximale vitrinietreflectiviteit 
per 100m) wijst op het bestaan van een thermische anomalie die mogelijk 
samenhangt met de gravimetrische anomalie van Meeuwen-Bree. 
Biozonatie, paleontologische en petrofysische correlaties en tonstein
identificatie laten een goede indeling van het steenkoolterrein toe tussen 
de Neeroeteren Zandsteen van Westphaliaan D ouderdom waarvan 125m aange
boord werd en het Maurage Member doorboord tot op ~ 150 m boven de basis 
van het Westphaliaan C. 
Stratigrafisch-sedimentpetrografischgeochemisch onderzoek van Krijt, 
Buntsandstein, Zechstein en Neeroeteren Zandsteen werpt nieuw licht 
op de milieureconstructie en paleogeografie van deze afzettingen. 
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Resume ------
Le sondage 172 (Gruitrode-Ophovenderheide), fore en 1984 pour le Service 
Geologique de Belqique, fait partie du programme d'exploration des nouvel
les reserves de charbon hors du district minier de Campine. Le forage 
a ete localise au nord de la concession Les Liegeois pour appuyer 1 1etude 
sismique de Zwartberg-Opglabbeek (1983). Il a atteint une profondeur 
de 1.599 m dans le terrain houiller du Westphalien C apres avoir traverse 
les roches rouges du Permo-Trias, entre 681 et 832 met les gres de 
Neeroeteren du Westphalien D entre 832 et 957 m. 

Une biozonation, des correlations paleontologiques et petrophysiques et 
1 'identification des tonsteins permettent une subdivision stratigraphique 
solide du terrain houiller. Des etudes stratigraphiques, sedimento
petrographiques et geochimiques du Cretace superieur, du Buntsandstein, 
du Zechstein et des gres de Neeroeteren fournissent de nouvelles informa
tions concernant le milieu de depot et la paleogeographie de ces 
formations. 

Le sondage 172 confirme les resultats du precedent sondage 169 (Gruitrode
Muisven) : lefaisceau de Neerglabbeek du Westphalien C superieur au 
Westphalien D n 1 est plus productif a 1 1 0Uest du gisement de Neeroeteren
Rotem, tandis que le faisceau de Meeuwen d'age Westphalien C inferieur 
contient 8 couches potentiellement exploitables dans un intervalle de 
150 m. Cependant, dans le sondage 172, ces couches se situent sous le 
niveau de 1.250 m. Ces charbons peuvent @tre class~s comme charbons 
a coke, avec un taux moyen de 28,1% de matieres volatiles, de 4,4% 
de cendres et de 1,32% de soufre. L'epaisseur moyenne du charbon est 
de 132 em (minimLm 97 em, maximum 200 em), ce qui represente une reserve 
en place de 16,1 ~1io.tonnes/km2, dont 88% sont concentres en bas du 
sondage dans le faisce~1 de Meeuwen. 

Le degre de houillification assez eleve, avec un gradient de 1,57%/100 m 

pour les matieres volatiles ou de 0,05%/100 m pour le pouvoir reflecteur 
de la vitrinite, indique la presence d'une an9malie thermique locale 
peut-etre liee a) 'anomalie gravimetrique de Meeuwen-Bree. 
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Die Bohrung 172 (Gruitrode-Ophovenderheide) wurde im Jahre 1984 im Auftrage 
des Belgischen Geologischen Dienstes ausgefUhrt und ist Teil des Explorations
programms zur Erkundunq neuer Steinkohlenreserven ausserhalb des Bergbau
gebietes der Campine. Die Bohrung befindet sich nordlich der verliehenen 
Steinkohlenbergbau-Konzession Les Liegeois und stUtzt sich auf die im 
Jahre 1983 ausqefUhrte Seismik-Vermessung von Zwartberg-Opglabbeek. Sie 
hat eine Teufe von 1599 m und reicht bis in die Schichtenstufe des Westfal 
C; sie erschloss rote Schichten des Perm-Trias zwischen 681 m bis 832 m 
und den zum Westfal 0 gehorigen Neeroeteren Sandstein zwischen 832 m bis 
957 m Teufe. 

Biozonen, palaontologische und petrophysikalische Korrelationen sowie die 
Identifikation der Kohlentonsteine erlauben eine gesicherte stratigraphische 
Gliederung des flozfUhrenden Steinkohlengebirges. DarUber hinaus lieferten 
stratigraphische, sedimentpetrographische und geochemische Untersuchungen 
in der Oberkreide, im Buntsandstein, im Zechstein und irn Neeroeteren-Sand
stein neue Erkenntnisse tiber den Ablagerungsraum und die Palaogeographie 
dieser Formationen. 

Die Borhung 172 bestatigte die Ergebnisse der zeitlich voraus erstellten 
Bohrung 169 (Gruitrode-Muisven) : So hat die zum oberen Westfal C bis 
Westfal D gehorige Neerglabbeek Kohlenflozqruooe des Neeroeteren-Rotem 
Kohlenfeldes keine produktive Ausdehnung nach Westen. DemgegenUber be
finden sich in der zum unteren Westfal C gehorigen Meeuwen-Kohlenflozgruppe 
8 abbauwUrdige Floze im etwa 150m machtigen Gebirgsabschnitt. In der 
Bohrung 172 befindet sich diese interessante Flozfolge jedoch unterhalb 
des 1250 m-Niveaus. Diese Kohlenfloze sind als Kokskohle (Gaskohle -
Fettkohle) klassifiziert und haben im Durchschnitt 28,1% FlUchtige Bestand
teile, ~,4% Asche und 1,32% Schwefel. Die durchschnittliche Kohlenrnachtig
keit betragt 132 em (min. 97 em, max. 200 em). Hieraus resultiert ein 
spezifischer Kohlenvorrat von 16,1 Mio t/km2, davon gehoren 88% der 
tiefen Meeuwen Flozgruppe an. 

Der relativ hohe Inkohlungsgrad (Gradient 1,57%/100 m FlUchtige Bestandteile 
oder 0,05%/100 m Vitrinit-Reflexion) ist ein Hinweis auf eine lokale ther
mische Anomalie, die vielleicht mit der gravimetrisc~n Anomalie von Meeuwen
Bree in Verbindung steht. 
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SUMMARY 

The 172 (Gruitrode-Ophovenderhaide) well was drilled in 1984 on behalf of 

the Belgian Geological Survey as part of an exploration programme for 

coal reserves outside the Campine mining district. The lx>rehole was 

located northof the abandoned les Liegeois coal mining concession in 

order to support the Zwartberg-Opglabbeek 1983 seismic survey. The 

lx>rehole traversed Permo -Triassic red beds between 681 m and 832 m, 

Westphalian D Neeroeteren-Sandstones between 832 m and 957 m, and 

penetrated the Westphalian C coal measures until total depth at 1599 m. 

Biozonation, paleontological and petrophysical correlations, and 

tonstein identification allow a reliable stratigraphic subdivision of the 

Coal Measures. Stratigraphic, sediment-petrographic and geochemical 

investigations of the Upper Cretaceous, Buntsandstein, Zechstein and 

Neeroeteren Sandstones haveyielded new information on the depositional 

environment and paleogeography of these formations. 

Borehole 172 confirmed the results of the previous lx>rehole 169 (Gruit

rode-Muisven) : the Neerglabbeek coal seam group of Upper Westphalian C 

to Westphalian D age is no longer productive west of the Neeroeteren

Rotem coalfield, whereas the Meeuwen coal seam group of Lower 

Westphalian C age contains 8 potentially exploitable coalseams within 

a 1 50 m interval. However this occurs below the 1 250 m level at the 

location of lx>rehole 172. These coals can be classified as coking 

coals ( Gaskohle-Fettkohle) , and have an average content of 28. 1 % 

volatile matter, 4, 4% ash and 1 • 32% sulphur. Average coal thickness 

attains 132 em (min. 97 em, max. 200 an) representing in situ reserves 

of 16.1 mio. ton/km2 , 88% of these are concentrated in the deeper Meeuwen 

coal seam group. 

The relatively high coalification rank (gradients 1.57% /100m in 

volatile matter or 0.05% /100m in vitrinite reflectance) indicates the 

presence of a local thermal anomaly possibly linked to the gravimetric 

anomaly of Meeuwen-Bree. 
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0. Voorwoord 

Boring 172 Gruitrode-Ophovenderheide werd uitgevoerd door de firma Foraky 
tijdens de maanden augustus-oktober 1984~ als onderdeel van het exploratie
programma naar riieuwe steenkoolreserves in de Kempen. 
Dit programma werd aangevat in 1979, na de tweede 11 01 ieschok ... , en uitge
breid in 1982 met de steun van de Nationale Adviesraad voor de Kolennijver
heid. De steenkoolexploratie van de Kempense Steenkolenmijnen verloop 
parallel hiermee. 

Tot 1984 werden de verkenningen geconcentreerd in het oostelijk deel van 
het Kempense kolenbekken. De Belgische Geologtsche Dienst voerde er ver
schillende seismische opnames en boringen uit : 

- seismiek Neeroeteren-Rotem, 1980/81 : boring 146 Neerglabbeek, 1980 
boring 161 Opglabbeek-Louwelsbroek, 
1982 
boring 168 Opoeteren-Den Houw, 1983 

- seismiek Meeuwen-Bree, 1982 : boring Gruitrode-Muisven, 1984 
- seismiek Zwartberg-Opglabbeek, 1983 : boring 172 Gruitrode-Ophoven, 1984. 
De seismische opname Zwartberg-Opglabbeek werd uitgevoerd als eerste 
structurele verkenning over het oostelijke onontgonnen deel van de concessie 
Les Liegeois (vroegere mijn van Zwartberg) en de noordelijk en oostelijk 
aansluitende gebieden in de vroegere Kempense Staatsconcessie. Boring 172 
dient ter evaluatie van dit noordelijke gebied. Naar het zuiden toe is 
een reeks K.S.boringen uitgevoerd (KS 17-18, 19-20, 25-26) zodat dit op
namegebied door goed gespreide boringen vrij goed geinterpreteerd en op 
zijn steenkoolreserves getaxeerd kan worden. 

Boring 172 bevestigde de eerste uitkomsten van de meer noordelijk gelegen 
boring 169 : het rijke steenkolenveld van Neeroeteren-Rotem zet zich niet 
naar het westen verder : de steenkoolbundel van Neerglabbeek (Boven 
Westphaliaan C) is dermate verarmd dat deze niet meer voor conventionele 
ontginning in aanmerking komt. Daarentegen wordt de bundel van Meeuwen 
(Onder Westphaliaan C) zeer rijk aan potentieel ontginbare lagen, maar 
deze bundel ligt op de plaats der boring reeds onder de huidige ontginnings-
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drempel. Opvallend is wel de sterke inkoling : de onderste steenkoolbundel 
van het Westphaliaan C bestaat immers uit vetkool. Moet hier net als voor 
boring 169 een verband gelegd worden met de gravimetrische anomalie van 
Meeuwen-Bree ? 

Het geologisch onderzoek van deze boring is vrij uitgebreid en dit werk 
wil er een overzicht van geven. Bij dit onderzoek werden vele specialisten 
uit onze universiteiten en wetenschappelijke instellingen betrokken : 
de Universiteit van Leuven (KUL) voor het onderzoek van de Rode Gesteenten 
en de megaflora uit het Karboon, de Universiteit van Luik (U.Lg) voor de 
megaflora uit de Rode Gesteenten en de miosporen, de Universiteit van 
Bergen (U.E. Mons) voor de megasporen, het INIEX te Luik voor de steenkool
analyses, het Natuurhistorisch Museum Maastricht voor het Krijt en te zamen 
met onze collega's uit Krefeld voor de paleontologie van het Karboon, de 
Ruhrkohle voor de Tonstein en Prakla-Seismos AG voor de seismische inter
pretatie. 

Het onderzoek is hiermee niet afgelopen. Stratigrafische correlaties in het 
Karboon werden uitgewerkt in samenwerking met H. Fiebig en D. Schmitz 
(WBK, Bochum) en met A. Schuster (Neuenhaus). Correlaties in de dekterreinen 
maken deel uit van een doctoraatsstudiedoorR. Demyttenaere (K.U.Leuven). 
Porositeits-permeabiliteitsmetingen in de Buntsandstein en in de Zandsteen 
van Neeroeteren werden bereidwillig uitgevoerd door E. Blyskowska, P. Leplat 
en R. Vankerk van Labofina. 

Deze gegevens zullen benut worden in algemene studies over de Rode Gesteenten, 
het Westphaliaan C-D en de steenkoolreserves in het noordoostelijk kolen
bekken. 

Hierbijowens ik Dr. G. Stadler (t), mineraloog bij het Geol. Landesamt 
Nordrheinland-Westfalen posthuum te bedanken voor zijn belangeloze studie 
van de tonsteins uit het Kempens bekken. 
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Ten slotte zijn er nog diegenen die bijgedragen hebben tot het materiele 
welslagen van deze boring : het oersoneel van Foraky dat de diepste 
11 Wire-line 11 kernboring in de Kempen wist uit te voeren; de landeigenaars 

en landbouwers van Ophovenderheide, en landbouwir. Clauwers, die ervoor 
zorgden dat dit oroject 11 in goede aat~de 11 viel; de heren Cappuyns en 

De Winter van de Kempense Steenkolenmijnen die gezorgd hebben voor de 

voorbereiding van het boorterrein en de opslag van de boorkernen. 

\ 

J. BOUCKAERT 
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KB 172 Gruitrode-Ophovenderheide 
Lokalisatiekaart met ligging van boringen 

seismische profielen 
steenkoolconcessiegrenzen 
hoofdsteengangen der steenkoolmijnen 

Fig. 1 



1;1. Ligging 

1. Inleiding 

-9-

De boring Gruitrode-Ophovenderheide werd uitgevoerd in de vroegere Kempense 
Staatsconcessie op het grondgebied van de gemeente Meeuwen-Gruitrode, 
op 2,5 km ten zuid-zuidwesten van het centrum van Gruitrode en op 3,25 km 
ten noord-noordwesten van het centrum van Opglabbeek (Fig. 1). 
Zij ligt op 3 km ten zuiden van boring 169 (Dusar et al ., 1987), 4,25 km" 
ten oosten van boring 121 (Meeuwen-Bullen) en 1,75 km ten noorden van 
KS 25. Zij werd ingeplant langs de seismische profiellijn 8303 
(vibratiepunt 1272) ter verkenning van het noordelijke deel van het 
exploratiegebied Zwartberg-Opglabbeek 1983. ~et boorterrein werd bereid
willig ter beschikking van de Geologische Dienst gesteld door Dhr. A. 
Theunissen uit Gruitrode, in samenspraak met Mevr. Veestraeten, eveneens 
uit Gruitrode, eigenares. 

De coordinaten van de boorput zijn 
Lambert 72 X 234.022,11 

y 196.268,44 

Bonne X 84.007 
y 75.338 

Maaiveld (gemeten aan de bovenkant betonplaat), 17,74 m; nulpunt der 
boring op draaitafel : +3,44 m = 81,18 m; diepte spoelmonsters en Welex 
log echter vanaf maaiveld. De boring werd ingeschreven in de archieven 
van de Belgische Geologische Dienst onder het nummer 63E(kaartblad 
Opoeteren)- 224 (Ic). Zij kreeg het volgnummer 172 in de reeks diepe 
verkenningsboringen in het Kempens Bekken. 
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1.2. Technische beschrijving 

1.2.1. Aannemer 

De boring werd uitgevoerd door de boorfirma Foraky tussen 6.08.1984 en 
18.10.1984, met boortoestel !DECO H 525-2. Installatie en materiaal waren 
eerst ingezet voor boring 169 te Gruitrode-Muisven. De werfleider was 
Dhr. J. Rutten. De opdrachtgever was de Belgische Geologische Dienst. De 
grondwerken stonden onder toezicht van de K.S. en werden uitgevoerd door 
de firma P.T.A. uit As. Het leegzuigen van de bezinkbakken en het ver
wijderen van de boorvloeistof werden uitgevoerd door de firma D.S.S.V. uit 
Kermt. 
Boorgatmetingen werden in onderaanneming uitgevoerd door de firma's TNO
DGV uit Delft, Halliburton-Vielex uit Emmen, B.P.B. uit Dortmund en Meiko 
uit Celle, continumetingen door Geodata uit Garbsen/Hannover. 

1.2.2. Operatie schema (Fig. 2- 3) 

Voorzien was een boring in 12" 1/4 en verbuizing in 9" 5/8 tot 60 m, vooraf
gegaan door het plaatsen van een standpijp in 16" en 4 m lang. In de onge
consolideerde Kwartairgrinten drong de boorvloeistof de formatie in en 
steeg terug tot de oppervlakte omheen de putkop. Om deze laatste en de 
boorinstallatie tegen verzakking te beschermen werd eerst een cementatie 
rondom de putkop uitgevoerd, en toen de boorvloeistof hieromheen zijn uit
weg bleef zoeken werd het boorgat (bereikte diepte 53 m) volledig gecemen
teerd en vervolgens geruimd in 14" 3/4 en verbuisd in 13" 3/8 tot 35 m. 
Fase 1 werd dan besloten tot 62 m door te boren in 12" 1/4 en te verbuizen 
tot 60 m in 9" 5/8, volledig gecementeerd. 

l~~~~~~~-E~~~-~ : geleidingsbuis tot aan basis Tertiair 

Geboord in 8" 3/4 (zonder stabiliser) tot 392m in de Mergel van Gelinden. 
Verandering van rock bit op 348 m in de Klei van Waterschei (rock bit reeds 
gebruikt in de vorige boring). 
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Een controle trip was noodzakelijk voor het uitvoeren van boorgatmetingen 
door TNO-DGV waarvan de sonde geblokkeerd werd aan de verbuizingsvoet op 
60 m, en voor het inbouwen van de 7" verbuizing. De 7" verbuizingsvoet 
werd afgezet op 389,40 m. De verbuizing werd gecementeerd tot in de 
9" 5/8 verbuizing. 

!~?~?~~~-~~~~-~ : geleidingsbuis tot in het Trias 

Geboord in 6" (zonder stabiliser) tot 762 m. Het doorboren van het Krijt 
of het Trias ging niet gepaard met spoelingsverliezen. Zoals reeds onder
vonden in boring 169 werd een insert bit met code 5-2-6 aangewend voor 
het doorboren van deze formaties. Slechts een enkele rock bit werd ge
bezigd,echter wel tot totale slijtage : een der drie cutter cones (rollers) 
werd afgebroken en bleef op de bodem van het boorgat achter, bij het uit
boren van de allerlaatste meter. 
Bij het uitvoeren van de boorgatmetingen slaagde de sonde er niet in de 
bodem van het boorgat te bereiken, ondanks een controle trip, vermoedelijk 
omdat een keyseat of geknikt boorgat gevormd was. Nadat het boorgat 
geruimd was met twee stabilisers, bleek de sonde probleemloos te passeren. 
Bij het optrekken van een sonde brak echter een caliper arm met piston af 
aan de verbuizingsvoet. 
De afgebroken roller werd opgevist met een getande boorpijp waarbij de 
tanden om de roller heen gebogen werden. De caliper arm werd niet terug
gevonden en is vermoedelijk verdwenen in de wash out onder de verbuizings
voet (uitspoeling van het boorgat tot 12" i .p.v. 6"). Na een nieuwe 
controle trip werd de 4" 3/4 buis ingebouwd tot 762 m en gecementeerd over 
30 m. 

1.2.2.4. Fase 4 : kernen ---------------
Gekernd.werd met het HQ wireline systeem in doormeter 98 mm, kern doormeter 
63,5 mm. De stangentrein werd samengesteld uit CHD en HQ boorstangen, 
waarbij de CHD stangen sterker maar minder elastisch zijn dan de HQ stangen 
en alleen binnen het verbuisd gedeelte konden gebezigd worden zodat regel
matig uitgebouwd moest worden om HQ stangen toe te voegen. Door deze com
binatie zou een grotere diepte bereikt kunnen worden. Boring 172 is 
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trouwens de diepste verkenningsboring die met het wireline systeem in de 
Kempen uitgevoerd werd (1599 m). 
Vooreerst werd een interval van 1 m (762 - 763 m) gekernd met een fijne 
diamant kroon (doormeter 96 mm) om iedere naval te verwijderen. Spoelings
verliezen gaande van 16 m3/hr tot totaal verlies werden vastgesteld bij de 

aanvang van het kernen met de 98 mm kroon. Vermoedelijk is de bodem van het 
boorgat op 762 m sterk uitgespoeld ten gevolge van de vele operaties met 
spoelingscirculatie (controle trip, ruimen, vissen). Er werd beslist dit 
spoelingsverlies onmiddellijk te stoppen door een extra cementering om 
instorten van de cement achter de verbuizing te voorkomen. In de Neer
oeteren Zandsteen daarentegen traden geen ongebruikelijke spoelingsverliezen 
op. 
Een kernverlies van +3m 'kwam voor tussen 961 en 964 m wanneer de kern uit 
de kernhaal schoof door slecht functioneren van de kernveer. Op 1551 m 
werd de wireline kabel tweemaal overgetrokken. Bij het inbouwen, na de 
eerste breuk, moest het boorgat herboord worden tussen 1545 en 1551 m, waarna 
de kabel opnieuw afknakte. Het uitbouwen werd dan bemoeilijkt over een 
honderdtal meter, vermoedelijk door het bezinken van cuttings. Bij het 
inbouwen werd dit euvel verholpen door telkens te circuleren bij iedere 
stang. 

Na de boorgatmetingen door BPB werd het open boorgat gecementeerd in 
schijven van 100 m. Bij de tweede cementering (1500-1400 m) geraakte de 
cementeringspijp geblokkeerd en brak af op 849,72 m in een draadverbinding. 
Een mogelijke verklaring is de sterke afwijking van het boorgat (10° tussen 
766 en 980 m), gecombineerd met uitspoelingszones. Na een mislukte vis
operatie werd het boorgat verder gecementeerd boven dit niveau tot aan de 
verbuizingsvoet. 

Vooraleer over te gaan tot een recuperatie van de 4" 3/4 buis, werd een 
free-point indicator opgenomen door MEIKO, maar hierbij bleek dat deze buis 
reeds gebroken was en los zat op 364,19 m zodat 397,84 min het boorgat 
achterbleven. Het boorgat werd verder gecementeerd en opgevuld met grind; 
het mondgat op ~ ! m diepte onder het maaiveld afgesneden en dichtgelast 
en uiteindelijk werd het boorterrein terug in de oorspronkelijke staat her
steld. 
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1.2.3. Boorvooruitgang en gasanalyse 

Een boorvooruitgang meter, type B-08, en -gaschromatograaf, type F-30, werden 
geleverd door Geodata. Beide toestellen werkten behoorlijk. Tijdens het 
kernen werd de boorvooruitgang eveneens in minuten per 10 em afgelezen van 
de vierkante stang en genoteerd door de boormeester (Fig. 4). Het gasge
halte in de boorvloeistof (CH4) overtrof nooit 0,3% in deze boring. 

1.2.4. Boorgatmetingen 

1.2.4.1. Dekterreinen tot basis tertiair 

Logging uitgevoerd door TNO-DGV met diepte vanaf draaitafel. Een eerste 
run, na controle trip van het boorgat bestond uit spontane potentiaal en 
resistiviteit LN-SN. Een tweede run, met gammastraling en caliper ging 
niet dieper dan 307 m. 

1.2.4.2. Dekterreinen tot in Buntsandstein ------------------------------------------
Na ruimen van het boorgat bereikte een Welex combinatiesonde (dual induction 
guard log - compensated acoustic velocity log - SP - gamma ray - caliper) 
759 men overlapte met de vorige TNO-DGV meting in de verbuizing. Een 
caliper piston brak af bij de verbuizingsvoet. Een tweede run, bestaande 
uit de dipmeter bereikte dezelfde diepte, en werd over het gehele interval 
verwerkt. De diepte wordt vanaf maaiveld gerekend. 

1.2.4.3. Steenkoolterrein -------------------------
Metingen door BPB met de draaitafel als nulpunt, met diepteoverschatting van 
2 m. Een eerste run! bestaande uit de dipmeter, was geblokkeerd vanaf 
982,30 m, maar het trajekt in het open boorgat met Buntsandstein en de 
N~eroeteren Zandsteen werd voldoende geacht. Opmerkelijk is de sterke 
afwijking van het boorgat:tussen 762 en 980 m werd een afwijking van 10° 
opgebouwd in zuidoostelijke richting (azimut 140°) -(Fig. 5). 
De tweede run, coal 
nomen tot 982,30 m. 
boorstangen gemeten 

combination sonde, werd eveneens in open boorgat opge
Het overige trajekt tot 1592 m werd doorheen de 

(gammastraling in fig. 4). De laatste run, focussed 
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electric log, bereikte in open boorgat een diepte van 996 m. 

1.2.5. Temperatuur 

Een maximale temperatuur lezing werd enkel uitgevoerd bij de CCS meting 

van BPB doorheen de stangen, op 10m van de bodem, en gaf 60°C aan. 

1.2.6. Samenvatting 

Deze boring werd uitgevoerd in 67 dagen. Benevens 7 verlofdagen en 12 

dagen met gevarieerde werkzaamheden (vissen, verbuizen, cementeren), werd 

er 48 dagen geboord, respectievelijk 13 dagen vergruizen en 35 dagen kernen. 

(Fig. 6). Het gekernde interval was 837 m lang en bereikte een einddiepte 
van 1599 m. In vergelijking met de boring 169, uitgevoerd door dezelfde 
boorploeg en met hetzelfde materiaal was een zekere verbetering merkbaar, 

vooral bij het kernen en tevens door een vermindering in het aantal werk

onderbrekingen (Fig. 6). 

KB 172 KB 169 

Tijdsduur (in dagen) 67 68 

Einddiepte (in meter) 1599 1371 

Dagen geboord 48 A36 

Vergruizing (dagen/dikte in m) 13/762 15/1052 

Gemiddelde vooruitgang (in m/dag) 58,61 70,13 

Kernen (dagen/dikte in m) 35/837 21/319 

Gemiddelde vooruitgang (in m/dag) 23,9 15,19 

Andere (verbuizing, cementeren, vissen, 

loggen) 12 15 

Verlofdagen 7 17 

Tabel 1 boringen 169 en 172 te Gruitrode, vergelijking van tijdsgebruik. 
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1.3. Geologische verantwoording 

1.3.1. Opzet 

De seismische opname Zwartberg-Opglabbeek 1983 heeft aangetoond dat over 
de volledige oppervlakte van het opnamegebied het steenkoolterrein boven 
de ontginbaarheidsdrempel valt, met het voorkomen van de kolenbundels van 
het Boven Westphaal C in de noordelijke helft, die van het Onder Westphaal 
C in de zuidelijke helft. In de zuidelijke helft kon de interpretatie van 
de seismiek steunen op talrijke boringen (KB 115, 116, KS 17, 18, 19, 20), 
in het noorden van het opnamegebied liggen echter geen bruikbare boringen 
(behalve boring 121, Meeuwen, eccentrisch en gestoord, eerder aanknopings
punt voor de seismische opname Meeuwen-Hechtel 1987)- (Fig. 1). 

Boring 172 werd opgezet om de strukturen en de steenkoollagen in het noorden 
van het seismische opnamegebied Zwartberg-Opglabbeek te kunnen beschrijven 
en ijken, en verder te vergelijken enerzijds met de K.S.-boringen naar het 
zuiden waar oudere kolenbundels (bundel van Meeuwen) voorkomen, anderszijds 
met de B.G.D. boringen naar het noorden en het oosten waar lagen van 
dezelfde ouderdom (bundel van Neerglabbeek) voorkomen. Deze K.S. boringen 
liggen 4 km verder naar het zuiden (sindsdien is KS 25 geboord, halverwege 
tussen KB 172 en KS 19), de B.G.D. boringen in het veld Neeroeteren-Rotem 
4,5 km of meer naar het oosten, en boring KB 169 te Gruitrode Muisven 3 km 
naar het noorden. Er werd gehoopt de rijke kolenbundel van het Boven 
Westphaliaan C aan te treffen, zoals aangeboord in Neerglabbeek (KB 146), 
Opglabbeek-Louwelsbroek (KB 161) en Opoeteren-Den Houw (KB 168). Alhoewel 
de stratigrafische positie met de prognoses overeenkwam, bleek de kolen
voering van deze bundel teleurstellend. Toch was deze boring noodzakelijk 
voor een volledige evaluatie van de steenkoolreserves ten noorden van de 
geplande derde schacht voor Waterschei. 
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KB 172 
60m NE 

-1000ms 

Fig. 7 

Doorsnede seismisch profiel door boring 172 

Identificatie van seismische reflectoren : 
To basis Oligoceen (Tongeren) B basis klastisch Tertiair 
C3 basis kalkig Tertiair TV basis pre-Valkenburg(Gulpen 

equivalent), top Vaals 
c basis Krijt Sm basis midden Buntsandstein 
p basis Permo-Trias Kl basis Neeroeteren Zandsteen 
M basis Westphaliaan C (Maurage Hori zont) . 
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1.3.2. Prognoses 

Boring 172 werd ingeplant op 50 m ten NNW van vibratiepunt 1272 op seis
mische lijn 8303 (Fig. 7). De diepte tot de basis Tertiair (420 m) en 
basis Krijt (681 m) kwamen vrij goed overeen met de prognoses volgens 
de Kaarten van het Massief van Brabant (Legrand, 1968) en de mijnkaart 
van het Kempens kolenbekken (Delmer, 1963). Interpretatie van diepere 
horizonten op seismisch profiel 8303 en tijd-diepte omzetting op basis van 
metingen in KS 19, KB 121 (Seismos, 1954), 146 en 174 (Hechtel), volgens 
het Comseis programma van.Prakla-Seismos gaf de volgende resultaten, aange
past aan de boorgegevens (Fig. 8) : 

- basis klastisch Tertiair 362 milliseconden (420 m) 
- basis Houthem Formatie 
- basis Maastricht Fm. 

393 milliseconden (459 m) 
443 milliseconden (536 m) 

- basis Pre-Valkenburg Fm. 495 milliseconden (603 m) 
- basis Krijt 558 milliseconden (681 m) 
- basis Midden Buntsandstein 604 milliseconden (766 m) 
- basis Buntsandstein {?) 630 milliseconden (810 m) 
- basis Zechstein (?) 644 milliseconden (832 m) 
-basis Neeroeteren Zandsteen 713 milliseconden (957 m). 

De prognoses volgens de identificatie van seismische reflectoren luidden 
- basis Tertiair 367 ms, interval snelheid 1866 m/s 
- basis Krijt 566 ms, interval snelheid 2649 m/s 
- basis Permo-Trias 666 ms, interval snelheid 3105 m/s 
- basis Neeroeteren Zandsteen, 738 ms, interval snelheid 2630 m/s, ook 

aangehouden in het onderliggende Karboon 
- Tonstein Nibelung 939 ms (1350 m) 
- Maurage marien niveau 1141 ms (verwacht op 1700 m) 

Net als in boring KB 169 bleek oak hier het Zechstein seismisch niet herken
baar, maar ditmaal geincorporeerd in het bovenliggende Trias (Dusar et al ., 
1987). 
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NOOT : de dieptes op· seismische profielen en afgeleide kaarten is t.o.v. 
zeeniveau .. Ter vergelijking met de geboorde dieptes in boring 172 
dienen deze waarden met 80 m verhoogd te worden (hoogte maaiveld + 
boorplatform). 
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2. Dekterreinen 

2.L Inleiding 

~.1.1. Onderverdelinq 

Met het begrip 11 Dekterreinen" worden alle gesteenten die het Steenkool
terrein afdekken bedoeld. Deze vallen uiteen in twee hoofdgroepen : de 
subhorizontale zwak geconsolideerde Kwartair-Tertiair-Krijt sequentie tot 
een diepte van 681 m ( eptes vanaf draaitafel) en een scheefgestelde 
sekwentie 11 Rode Gesteenten 11 van Trias en Perm ouderdom tot een diepte 
van 832.25 m (= top Karboon). Tot 762 m werden de Dekterreinen met de 
boorbeitel doorboord waarbij enkel spoelmonsters werden genomen waarvan een 
beperkte collectie bewaard wordt in de lithotheek van de Geologische 
Dienst. De krijtmonsters (interval 420-681 m) werden meer gedetailleerd 
bio-, litho-, en ecostratigrafisch onderzocht (Felder et al ., 1985, 
Felder, Bless & Meessen, 1985). De boorkernen worden voor verder onder
zoek bewaard in de opslagplaats van het Ministerie van Economische Zaken 
in de Leopold I-straat te Laken. 
Een voorlopige stratigrafische onderverdeling kan door combinatie van 
spoelmonsters/kernen en boorgatmetingen opgemaakt worden. 

2.1.2. Beschrijving der spoelmonsters (diepte vanaf maaiveld) 

0 - 29 m 
32 - 41 m 
44 - 56 m 

71 - 122 m 

125 - 146 m 
149 - 158 !11 

161 179 m 

grint met grof zand, leem van boven - (Kwartair facies) 
fijn geelgroen kwartsrijk zand - (K~sterlee facies) 
fijn licht kleiig, glauconiethoudhoudend 
zand, eronder vermoedelijk grof glauconiet-
houdend zand - (Diest facies) 
grof wit zand met bruinkool, tussen 101 m 

en 107 m met sapropel klei - {Bolderberg facies) 
groen tot groengrijs kleiig zand 
fijn groen gla~coniethoudend zand (Houthalen facies) 
fijn 0roen zand met_fijne s~heloenresten 
.van boven dikschalig (glycymeriden), van 
onder dunschalig (oectiniden) - (Voort facies) 
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182 215 m groen silt -
218 290 m groengrijs silteuse klei -

293 305 m 

op 257m septaria, gevarieerde schelpen 

aan de basis 
groen silt, van boven met bruinkool, 
bleekgroen vanaf 302 m 

(Eigenbilzen facies) 

(Boom facies) 

308 

326 

323 m 

368 m 

bleekgrijsgroene silteuze klei - (Tongeren facies) 

grijze plastische klei, kalkhoudend naar 
onder toe - op 335 en 347 met siltsteen 
tussen 350 en 362 eerder kleiig silt -(Waterschei facies) 

371 
392 

389 m 

411 m 

bleke kalkige klei - (Gelinden facies) 

fijn groen zand - (Orp facies) 

414 - 429 m grijze en roodgevlamde silteuze klei, van 

boven met sapropel klei - (Zwartberg facies) 

432 - 438 m zacht bleek fijn zandig krijt, fossielrijk 
(Vroenhoven facies) 

441 - 459 m koMpakt tufkrijt, fossielrijk, met licht 

verkiezelde niveaus - (Maastrichts facies) 

462 - 492 m harder grijs, fijn krijt op 486 vol 

fijnschalige kalkschilfers 

489 : grijze silex - (Kunrade facies) 

495 - 528 m grijs mergelig krijt, wordt geleidelijk 

glauconiethoudend 

531 537 m zacht grijs glauconiethoudend krijt 

540 555 m groengrijs fijn zand en silt 

561 591 m greene silteuze klei tot kleirijk 

silt -

594 - 678 m helgroen kwartsrijk eerder middelmatig 
zand met helgroene mergel,tussen 603 en 

606 m greene zandige klei, afwisselend 

met greene fijnzandige mergel. Op 621 

zwak geconsolideerde siltsteen. 

(Pre-Valkenburg facies) 

Vanaf 642 eerder fijn zand; sterk kleiiq 
aan de basis - (Vaalser facies) 

681 m donkergrijs fijn kleiig zand met hout-

res (Akens facies) 
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684 - 693 m zwak geconsolideerde meestal rode, 
gedeeltelijk roze eerder fijne zandsteen. 

696 - 726 m helrode hardere fijne tot middelmatige 
zandsteen. Op 708 m : oranjerood kleiig 

middelmatig zand wordt;vanaf 714 m ge

leidelijk zwakker geconsolideerd 

729 - 747 m rood eerder middelmatig vrij goed gesor

teerd zand. Vanaf 741 eerder fijn tot 

middelmatig, harder aan de basis. 

750 - 759 m baksteenrood. fijn kwartskonglomeraat 

met zeer fijne roodgrijze kwartsiet, eerder 
zeer grofkorrelige zandsteen naar onder toe, 

met calcietaders - (Buntsandstein facies) 

2.1.3. Voorlopige lithostratigrafische onderverdeling 

OpClegeven dieotes stemmen overeen met de geofysische boorqatmetiri0en en 

zijn beoaald volgens TNO log = vanaf draaitafel en Welex log = vanaf 

maaiveld. 
De i nde 1 i no sternt overPen met die in voege in Felder et a l . , ( 1985). In 

meer recente studies (§ 2.2.1.) wordt de grens tussen de formatie van 

~1aastri cht en Gulpen lichtjes naar boven geschoven. 

0 9 m Kwartair 

9 - 33 m Kasterl ee zand 

33 - 56 m Diest zand 

56 - 112m Bolderberg zand 

112- 141 m Houthalen (boven) zand 

141 162 m Houthalen (onder) zand 

162 - 236 m Voort zand 
236 254 1'1 Ei9enbilzen silt 

254 268 m Boom k 1 ei , geband 

268 288 m Boom k lei , compact 



288 - 296 m 
296 - 304 m 
304 - 344 m 
344 - 362 m 
362 - 369 m 
369 - 385 m 
385 - 408 m 
408 - 420 m 
420 - 459 m 
459 - 536 m 
536 - 551 m 
551 - 573 m 
573 - 603 m 
603 - 671 m 
671 - 681 m 
681 - 766 m 
766 - 810 m 

Berg Zand 
Tongeren Zanden 
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Landen L1c Formatie (Lincent) 
Waterschei Klei (L1 b) 
Gelinden mergelige klei = mergelige klei (reeds Landeniaan ?) 

Gelinden Mergel 
Orp Zand 
Zwartberg Klei 
Houthem Formatie 
Maastricht Formatie 
Pre-Valkenburg Formatie - Lanaye member 
Pre-Valkenburg Formatie - Beutenaken member 
Pre-Valkenburg Formatie - Zeven Wegen member 
Vaalser Groenzand 
Aken Formatie 
Onder Buntsandstein (bovenste pakket) 
Onder Buntsandstein (onderste pakket) 

810 - 832 m Zechstein 
832.25 m : Top Karboon. 

2.1.4. Voorlopige chronostratigrafische onderverdeling 

0 - 9 m : Kwartair 

9 - 162 m 
162 - 304 m 
304 - 420 m 
420 - 459 m 

Plio-Mioceen 
Oligoceen 
Klastisch Paleoceen 
Kalkig Paleoceen TERTI AIR 

--------------------------------------------------------
459 - ·573 m : t1aastrichtiaan 
573 - 681 m : Campaniaan KRIJT -------------------------------------------------
681 - 810 m : Onder Buntsandstein TRIAS -------------------------------------------------
810 - 832 m : Zechstein PERM ----------------------------------------------------
832 m : top Westphaliaan D KARBOON 
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2.2. Krijt 

2. 2 .1. Strati grafi sche i nterpretati e van de boormonsters 

In de boring B.G.D. 172 werden tussen 435 m en 684 m boordiepte om de 
3 meter monsters genomen. Deze monsters werden op de gebruikelijke wijze 

onderzocht op bioklasten van 1-2.4 mm (Felder, 1981). 
De verkregen gegevens zijn grafisch weergegeven op de figuren 9 t/m 14 
en vergeleken met de resultaten van andere boringen (Felder, Bless & 
Meessen, 1985; Krings et al ., 1987). Deze zijn gelegen tussen Merksplas 
(Belgi~) en Valkenburg a/d Geul (Nederland) en wel in de Noorderkempen 
(Merksplas), de Westelijke Kempen (KS 36), het Kempisch Plateau (KR 
172 en KS 13) en in Nederlands Limburg (Kastanjelaan 2, en Thermae 2002). 
Correlatielijnen zijn aangegeven voor de navolgende groepen van 
bioklasten : - aantal bioklasten per kg sedime~t - percentage 
Foraminifera, - percentage Porifera-Bryozoa, - percentage Mollusca -
Brachiopoda, - percentage Echinodermata en - percentage Rest-groep, 
die voornamelijk uit Serpuliden en visresten bestaat. Deze correlaties 

zjn in figuur 15 gecombineerd weergegeven. 
De gegevens van de Foraminifera (Zone-indeling vlgs. Hofker) en het 
gemiddelde aantal pustulae van Bolivinoides decorata-australis en het 
totaal aan correlatielijnen van figuur 15 lieten toe de volgende strati
grafische interpretatie van boring BGD 172 te maken (figuur 16). Dieptes 
moeten volgens de boorgatmetingen soms licht aangepast worden (zie ~ 2.1.3.). 
Door vergelijking met de type localiteiten wordt het mogelijk een nieuwe 
interpretatie te geven voor de afgrenzim van de 11 Lanaye 11 member van de 

Gulpen formatie. 
(420) 435 m - 459 m Houthem Formatie Dano-Montiaan 

459 m - 522 m Maastricht Formatie 
459 m - 489 m Meerssen-Nekum Member 

489 m - 522 m Emael-Valkenburg Memb~r Boven Maastrichtiaan 
522 m - 573 m Gulpen Formatie 

522 m - 543 m "Lanaye" Member 
0) 
s... 
:::1 

..0 
c 

543 m - 573 m "Beutenaken" Member ~ 
r-

Onder Maastrichtiaan 
n::l !/) -----

573 m- 615 m Gulpen Formatie ~.~ 
~ Q) u 

"Zeven Wegen" Member t;_.e 

615 m - 672 m Vaals Formatie 
672 m - 681 m Aken Formatie 

Boven Campaniaan 

Onder Campaniaan 
Santoniaan ? 
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2.2.2. Studie van kalkschalig nannoplankton in verband met de Krijt-Tertiar 

grens. 

2.2.2.1. Probleemstelling 

In de ondergrond van Noordoost-Belgie komen, uniforme bleekgekleurde 

kalkarenieten voor die zowel van Laat-Krijt als van Vroeg-Paleocene 

ouderdan kunnen zijn. · Het is de bedoeling met behulp van kalkschalig nanno

plankton deze Krijt-Tertiair grens vast te leggen. 

2.2.2.2. Evaluatie van de nannoplankton-associaties 

a. Boring Merksplas (17W265); 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

4 monsters uit de volgende intervallen 

- 724.90-728.80 m : talrijke losse geherkristalliseerde calcietelementen; 

geen coccolieten waargenomen; 

- 714.40-719.26 m : de autochtone vormen zijn sterk overgroeid, slechts 

enkele Krijt-vormen herkenl:aar (Watznaueria barnesae, Glaukolithus 

diplogrammus, Corolli thion exiguum) ; voorkanen van enkele goed bewaarde 

Laat-Paleoceen (Hornibrookina australis) en Midden-Eoceen (Reticulofenestra 

pseudogammation) vormen, door contaminatie (naval!) in de associatie 

gebracht; 

KRIJT 

- 704.90-709.70 m : zeer veel losse calcietelementjes; onder de identi

ficeerbare vormen zijn te vermelden : meerdere Krijt-vormen (o.a. ~ 

barnesae, ~ diplogrammus), de Vroeg-Paleocene vorm Neocrepidolithus 

cruciatus, en een antal allochtone Eocene vormen (Pontosphaera exilis, 

Eric sonia eopelgica e. a. ) ; VROEG-PALEDCEEN 



-57-

d. Boring Maastricht~Kastanjelaan (7348); 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 monsters uit de volgende intervallen : 

- 23.80-24.80 m : arme associatie, lichtjes overgroeide Krijtcoccolieten 

(Eiffellithus turriseiffelii, Watznaueria barnesae, Micula sp.); KRIJT 

13.50-17.50 m losse onidentificeerbare calcietelementen; 

12.00-12.70 m losse onidentificeerbare calcietelementen; 

- 7.50-9.00 m : relatief arme, lichtjes overgroeide associatie; 

naast rneerdere Krijt-vormen ook een aantal Vroeg-Paleocene soorten 

(Cruciplacolithus aff. primus, Ericsonia aff. cava); VROEG-PALEOCEEN. 

2.2.2.3. Algemene beschouwingen 

De nanno-associaties uit de bestudeerde trajecten zijn moeilijk interpreteer

baar wegens de vrij sterke overgroeiing van het calciet, wegens de aanwezig

heid van relatief veel Krijt-vormen in de Vroeg-Paleocene associaties en 

tenslotte, in sommige gevallen, door de onzuiverheid van de monsters (naval, 

regelmatig voorkomen van jongere, allochtone elementen). In de meeste geval

len gaat het om zeer arme associaties. Dit is het gevolg van de relatief 

ondiepe, kustnabije en min of meer afgeschermde sedimentatiemilieus tijdens 

het Laat-Krijt en Vroegste Paleoceen, die blijkbaar zeer ongunstig waren 

voor planktonische kalkschalige organismen. Toch kan ook voor de boringen 

Merksplas en Valkenburg Thermae 2000 vastgesteld worden dat de de toplagen 

van Paleoceen ouderdorn zijn. 
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- 695-700 m zeer sterk overgroeid, onidentificeerbaar materiaal. 

Evaluatie : naar alle waarschijnlijkheid ligt de Krijt-Tertiair grens 

in de boring Merksplas tussen 714.40 en 709.70 m diepte. 

b. Boring Valkenburg, Thermae 2000 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 monsters uit de volgende intervallen 

- 33.00 - 34.00 m : veel losse calcietelementen; enkele sterk overgroeide 

Krijt-coccolieten (Watznaueria en Neocrepidolithus-soorten); KRIJT 

- 30.25-30.35 m : zeer arme associatie met een redelijk aantal 

Thoracosphaera' s; VR.Offi-PALEXXEEN. 

c. Boring Gruitrode, Ophoeven KB 172 (63E224); 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 monsters van volgende dieptes 

- 17 4 m : zeer veel losse calcietelementen; slechts enkele slecht be

waarde Krijt-coccolieten; 

465 m losse calcietelementen, anidentificeerbaar; 

459 m zeer slecht bewaarde, ondetermineerbare autochtone vormen; 

een enkele I..aat-Paleocene Heliolithus riedelii (NP8) door naval in de 

associatie gebracht; 

- 453 m : geherkristalliseerd, onidentificeerbaar materiaal; 

- 447, 441 en 435 m : losse calcietelementen, onidentificeerbaar. 

Evaluatie zeer sterk geherkristalliseerd, oninterpreteerbaar materiaal. 
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2.3. Trias 

2.3.1. Vergruisd interval 681 - 762 m 

Dit interval werd vergruisd. De cuttingsbeschrijving is in 2.1.2. gegeven. 
Het bestaat hoofdzakelijk uit rode meest middelmatige zandsteen, grof 
vanaf 750 m. Dikke schalie tussenschakelingen komen niet voor. Dunne 
laminaties beneden de detektie limiet van de gamma-~onde zijn wel mogelijk. 
De zandsteen is onzuiver (schaliegehalte volgens Welex litholog interpre
tatie tot 50% !), met beperkte maar wisselende porositeit (gem. 5 a 10%). 
Porositeiten van meer dan 20% kwamen slechts voor op 686 m en 703 m (inter
vals~ 1m). In het gekernd traject en in de onderliggende Neeroeteren 
Zandsteen zijn porositeits-permeabiliteitsmetingen beschikbaar (Labofina, 
1986). Vol gens de dipmeteranalyse werd het sediment in noordwestelijke 
richting getransporteerd en afgezet in foresets tot 4 m, in distributary 
channels tot 15m. Dit sedimentatiepatroon zet zich voort in het onder
liggende gekernde pakket waar het meer in detail beschreven wordt (zie 
2. 3. 2.). 

2.3.2. Gekernd interval (762-832 m) : a terminal fan model 

2.3.2.1. Introduction 

70 m Permo-Triassic from the Gruitrode-Ophoven well (KB 172) were cored. 
These preponderating red sediments are first described in detail (Fig. 17). 
Then a faciesinterpretation is presented (Fig. 18, partially based on the 
fieldwork of TUNBRIDGE (1983, 1984) and HUBERT & HYDE (1982). 
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2.3.2.2. Facies 

The cored Permo-Triassic section (762 - 832,25 m) is divided in five 
main units (Fig. 18). 

UNIT LITHOLOGY 

I Conglomerates 
II Conglomerates & sandstones 

with subordinate siltstones 
III Sandstones and siltstones 
IV Bioturbated siltstones and clayey silt

stones with carbonatic mudstones, further 
subdivided (cf. 2.4.1.) 

v Conglomerate 

DEPTH (m) 

(762.00) - 766.30 
766.30 - 786.85 

786.85 - 809.95 
809.95 - 832.12 

832.12 - 832.25 

Ten different lithofacies are distinguished, based upon their lithology, 
sedimentary structures and fossils. 

1. Facies C : CONGLOMERATES 
o o o o· o o o o o o o o o o 

example : 763.00 - 764.00 
The conglomerates show the following characteristics : polymodality, 
bad sorting, erosive bed bases and a normal grading. The matrix is 
composed of sandstone, but twice a muddy matrix otcurs (facies Cm). 
Sometimes a slight stratification and imbrication can be observed. 

2. Facies Sp : PEBBLY SANDSTONES 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q Q 0 0 0 0 0 

example : 769.80 - 770.15 
All transition forms from paraconglomerate to sandstone are grouped in this 
facies : sandy conglomerate, pebbly sandstone and sandstone with pebbles 
(COLLINSON & THOMPSON, 1982). 
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This facies is bounded underneath by an irregular surface. The bed 
consits of a conglomerate layer covered by a pebbly, sometimes parallel 
stratified sandstone with dispersed flaser. The top of the bed, when 
composed of finer sediments, sho~small-scale cross lamination. 

3. Facies Sc : CHANNEL FILL SANDSTONE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

example 744.20 - 774.95 
An intensive eroded bed base filled with pebbles and covered by parallel 
laminated fine sandstone. 

4. Facies Sx : CROSS-STRATIFIED SANDSTONE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

example 767.10- 768.45 
Cross-stratified m~dium sandstone, eventually pebble and flaser-rich 
near the base, covered by parallel laminated finer sandstone. 

5. Facies Se : EPSILON-CROSS-STRATIFIED SANDSTONE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

example : 797.10- 798.00 
These stratified graded sandstones are bounded by clay-rich facies and 
are characterized by epsilon-cross-stratification (ALLEN, 1963). 

6. Facies Si : INVERSE GRADED SANDSTONES 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

example 809.15- 809.55 
Red bioturbated and parallel stratified fine sandstone changing gradually 
into a bleached apparent unstratified medium sandstone. 
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7. Facies Ss : PARALLEL LAMINATED SANDSTONE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

example 789.00 - 790.20 
Parallel stratified, graded sandstone with a slight erosional bed base. 
The typical lithology succession of this facies is : stratified sandstone 
mostly containing little flase1~,medium sandstone, fine sandstone and even 
siltstone showing cross stratification. 

8. Facies Ms : PARALLEL LAMINATED SHALES 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

example 790.40 - 790.60 
Alternations of laminae and thin beds of very fine sandstone, siltstone 
and mudstone. Sedimentary structrues in this facies are parallel, cross 
and ripple cross lamination. 

9. Facies Md : DEFORMED SHALES 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

example 792.80 - 794.70 
Heterogeneous sequences composed of very fine sandstone, siltstone, mudstone 
and beds of clay pebbles in a siltstone matrix. Dessication cracks, water 
escape and soft sediment deformations are very common in this facies. 

10. Facies Mb BIOTURBATED SHALES 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

example UNIT IV 
Bioturbated very fine sandstone, siltstone and mudstone, slightly calcareous, 
Upper Zechstein facies (cf. 2.4.1.). 
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Facies C, Sg and also Sx are characteristic for braided rivers and braid
plain desposits : abundant, horizontally-stratified gravel deposited by 
vertical accretion on longitudinal bars. Also planar cross stratified beds 
are a common feature of this environment (WALKER, 1984). 
Facies Se is a minor facies and is interpreted as a laterally migrating 
bar in a higher sinuosity fluviatile system. 
Facies Ss and Ms are indicative of floodplain deposits. Parallel lamination 
is the dominant sedimentary structure, showing an overall upwards fining. 
TUNBRIDGE (1984) regards this as the product of laterally extensive un
confined flood deposits, deposited by fast shallow ephemeral flows. 
Facies Md represent accumulations of fine sediments in local depressions, 
situated in the low lying area of the alluvial plain. 
Facies Si are inverse graded, bioturbated sandstones,chiefly parallel 
stratified with few cross stratifications, interpreted as a regressing 
clastic shoreline (SELLEY, 1970). 
Facies Mb are intensive bioturbated shales, also containing some marine 
fauna. The occurence of plantdebris and cross stratifications shows 
that the shales were deposited in a shallow marine environment. 
The percentages of the different facies occuring in the different units are 
given in table 2. Unit 1 is entirely composed of the coarses facies and 
represents proximal floodplain deposits. Unit 2 represents a medial 
floodplain association. It is for 45% composed of a typical floodplain 
sedimentation (Ss, Ms & Ld). The other 55% (C, Sp, Sc, Sx & Se) are 
characterized by coarser sediments with a great sandstone/mudstone ratio, 
representing channelized flows cutting across the flood sheets. The upper 
part of unit 3 is chiefly (84%) composed of floodplain and clay playa 
sediments cut by some minor channels, and is regarded as a distal floodplain 
sequence. The lower part of this unit still contains some restricted 

0 

flood sheet sediments (17% Ss) beside shoreline sediments made up of facies 
Si and Mb. Unit 4 is totally composed of marine to brackish siltstones, 
grey at the base and red at the top. 
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2.3.2.4. Discussion 

The Permo-Triassic sequence begins with a transgressive conglomerate resting 

upon the continental Westphalian. This transgression is immediately 
followed by a regressive phase. The whole sequence coarsens upward, the 

different sedimentary environments traversed are : a marine, a shoreline 

and a floodplain association. In this floodplain association we can dis
tinguish 3 subenvironments. A proximal environment characterized by 

coarse sediments deposited by channel flows. A medial sequence which 

shows features of both channel flows and flood sheet deposits. At last 

a distal floodplain sequence composed of parallel laminated fine sediments 
deposited by flood sheets, and clay playa deposits. 

These continental deposits must be regarded as a braid-plain prograding 
basinwards by means of channel flows which spread out as flood sheets 

covering vast areas. 

Such deposits can not be qualified as alluvial fan deposits. Most authors 

(GLOSSARY OF GEOLOGY, 1982; BLISSENBACH, 1954; FRIEDMAN & SANDERS, 1978; 

LEEDER, 1982; REINECK & SINGH, 1973) interprete an alluvial fan as : a 

small-scale, cone-shaped, outspread accumulation of rather coarse 

deposits, with a slope< 10°, built by a mountain stream at the base of a 
mountain front where a steeper slope, usually a fault scarp, passes 

abruptly into a sedimentary basin. 

LEEDER (1982) makes a distinction between "wet" and 11 dry" fans. A dry 
fan shows the latter enumeration of characteristics of an 11 alluvial fan" 

A wet fan however is built by stream flows (perennial) and may form low

gradient alluvial cones which may cover very large areas (> 10.000 km2). 

In this regard, WALKER (1984) also uses different terms : alluvial fan and 

braidplain deposits. 11 Braidplains have two dimensional depositional 

surfaces with low slopes. Drainage patterns are essentially parallel. 

Downslope decrease in grain size and attendant facies changes occur over 

a considerable distance". The term "Braidplain" is thus comparable with 
''wet fan 11 • Some authors (REINECK & SINGH, 1973) extend the term "fan 11 , 

including the "small-scale" true "alluvial fans" (radius< 30 km) and 

the "large-scale" "wet fans/braidplains 11 (radius till 100 km or more). 

FRIEND (1978) introduced the term "terminal fan 11 for some Devonian and 

Miocene alluvial deposits. This model is based on present day observations 
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from the Indo-Gangatic Plain (PARKASH, AWASTHI & GOHAIN, 1983). Since then, 
several ancient exemples of terminal fans were recognized (GRAHAM, 1983; 
HUBERT & HYDE, 1982). Terminal fan deposits suggest a down-slope decrease 
in discharge due. to infiltration or evapo-transpiration. This results in a 
distributive channel pattern and the ultimate disappearence of all channels 
(Fig. 19). 
This type of deposits fits very well with the depositional pattern of the 
Permo-Triassic in the Kempen Basin. 
A transition from channelized flows to unconfined flood sheet deposits 
and clay playa environment is clearly observed. Also TUNBRIDGE (1984) 
refers to a terminal fan model for the Devonian Trentishoe Formation of 
North Devon, by extending Friend•s concept witn some supplementary facies, 
e.g. playa lakes and the distal mud-draped bar environment. 
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lntraformaLionnl conglomerate (clay pebbles and flaser) 
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Detailed lithological and sedimentological 
description of the Permo-Triassic cored section. 
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SELLEY (1970), legend on first page. 
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paraccnglarerate ccnpcGed of quartz, quartzite 
ond lirrcni tc-rich pebbles. 

763 m 

fining~ U1Stratified ort!=cnglarcratc, 
passing into a paraconglareratc near the tcp of 
the sequence. Clasts ranging frcm 2 nrn to 4J nrn. 
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Fining 'l'""'f'd, "'I{Jai"'CJltly bilrcxhl ortlo::alglarcratc. 
The colour of the above sequences is yell""i sh 
bro.n (lirronitc). 

Polymxlal conglorera tc with a red cla,yey 
rratrix passing into a orthoccnglcrrerote 
=rp::>Sed quartz, quartzite chert, lirrestcne 
and flaser. Largest clast size arcunts 6J rrm. 
A slight stratificatim is otserved. 

stratified intrafoniBticral conglarrerate. 

Dark-red shale 

Several fining~ cycles, all starting 
with an erosicnal bed base : 

m 
766.00: medicrn sondstcne with sane flaser, 

passing into sil tstcne ond very fine 
sandstone with ripple cross laninatioo, 
>.hich in its tum is covered by 
shales. 

7€6.99: mediun i"'arogenirus sondstcne coverd 
by cross laminated fine sondstcne,and 
e-x:ling with a one 01) thick silt drape. 

767.10: mediun stratified sondstone foll~ 
by cross stratified siltstcne. 

Fig. 17 Blad 2 



71>8 m 

Fining upward lcyer (7(8.45--767.10) COljlOS<Xi of 
rrediun sarrl.stcnc, rx:-bblc and f1ascr-rich ncar the 
rose. TI>e tqJ of the cycle is fonre<l by a thin 
silt drupe. 

Siltstone sequence with fll..ldcracks, interr.:£>Cted by 
eolian sand. Every nUdcrack (circa 4 mn thick), 
slightly curved, starts with a sharp silty base 
and changes gradually into nuds trnc. 

769 m 

Inlri:.lormatirnal crnglanerate, covered by a 3 an 
thick silt drape 

710m 
Fining upward unit (770.14-769.72) starting with 
an erosirnal gravel, followed by mediun sandstrnc 
with dispersed pebbles and flaser, and covered 
by a siltstone layer containing sane rrul flaser. 

Very fine sandstone with high ;mgle crcGS 

stratificaticn arx:l ripple cra:;.s lani.rntir:n. 

Stratified rnediun sandstone with :-.are bleached 
lani.nae. 

-68 -

77lm 

Slightly stratified paraconglanerate starting 
with an erosicn.'ll bad base. 

772 m 

Paracrnglanerate c<XIjXlSCd of limestone, qu>rtz, 
qu>rtzi tc and sane flaser. 

Mediun sandstone with few pebbles and sane 
flaser 

'173m 

Fig. 17 Blad 3 



11 

12 

10 

10 

I· :. 
!;;;~;;.; 

-r~;;:c::~ 

1---
1 ~o~= 
--- t 

715 m 

r.~.:'diun s:Vlds tcnc with nn cN:Ei on.-"\l bed base, 
covered by a thin fine Si.lr'XE t..cne layer 

Stratified fine sandstone, coarsening ta.ru"'ds 
the base 

T76m 
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18 

18 

7T1m 

778m 
Polynndal erosive conglarerate carposed of 
quartzi te, lines tone and red clcy P<->bbles 

Pebbly mediun sandstone with flasP..r 

Stratified siltstone covered by unstratified 
mediun sandstone 

Pebbly mediun to coarne sandstone, with flaser 
thim.ing to the top. nus scq.ax:e sro.s 
hii!Jl angle stratificatim. 

Red shale cmtaining some flne sandstone lenses 

m 

Slii!Jltly strati ficd meaiun to coarse sarxlctonc. 
Stratificatims disappear when the sandstone 
is coorsming. 1hc b.-.se sllCMIS some large clcy 
pebbles and an erosive lxxl contact. 1he 
sandstone rl<'ar the cley pebbles is leached. 

Fig. 17 Blad 4 



8 

.... 

.. · .. ·.·. 

..... · .. · 

700 m 

Red siltstone contairtirg sure nu:lstone !eyer near 
the top 

Pebbly stratified rrcdiLrn 5al>lstone with sore 
flascr, covered by fine sarx.lstcne an.:i silt.stc:ne. 

781 m 

Stratified mediun to coarse, saretiJr.es pebbly, 
sardstcne witJ1 an erosive bed b.."1Se. 

782m 
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783m 

Fining ~ sequcoce car;:x::f".ed of an erooive 
pebbly coarse sand; tone, pebbly medi un 
5ai>Js tone ard covered by a rruJdrape shcwirg 
ripple cross laninatico 

Stratified fine sar.Js tone 

m 

m 

Ten finirg ~ cycles (783.95-765.85) 
startir-g with an ercsive bed ccotact Drrl 
fol""-'Cd by pebbly coarse 5al>lstone, mediun 
sand;tone ard saretirrcs fine sarrlstone or 
siltst01e shct.irg ripple cress laninatioo 

Fig. 17 - Blad 5 



lO 

701 m 

9 fining ~·rei cycles (72li.l:l5--787.85) carpcsecl 
of sl igtlt erosive bed b.3se, fine sands tone, sto..Jing 
parallel stratification or snall-sc.~e cress 
lanination, arrl covered by siltst:ale and lll..ldstcne. 
'JlleSe cycles are intersected by a rrore Lni.form e 
sequence (787.41--787.83) of str-dtifiecl fine 
sandstme . All the sardstcne in this clay-rich 
part is more or less bleached. 

783 m 

1'-'<:l fining tlj.M.:ml beds (787.ES--7W.9J nnd 7S'J.9(}-
790.20) sl.c-~.rting wi U1 an intraforrr.."Jticrnl CCX'"!glo
rrer--dtc (fl=r md clay pebbles), hcnogcnccus 
coarse or fTL"{liLJn sandstcrlc, fine S3f)(istcnc, 
siltstme and fimly dro;::c-<1 by a trudstcne 
lanin.:t. TI1e fine layer'S shc.JN srmll-scale crc:ss 
lamination and blotur-batioo. 

35 

25 

12 
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7<-D rn 

'9) m 

79lm 

Al temation of sil tstcr.e arYl rru::lstme 
laminae with si1ar1l irregular cootacts. 

Fining tlfJNa.L! SCt!LlCI1t:C (?XJ. 9--792. 35). 
e:'CSlanl bed tx.l.SC, rrc"Ci Lun &lflCiz tone 

wiU1 flascr, unstr-atified rredlun so.nc.l.s~.coe, 

s.:_'"111(js:;a-Je with lOW'· ruw,le stratificatim, 
wilh hlij'1-i111gle so_racificatla1, fine 
sandsLone sh:J.v.lf1G ripple Ci'"'i:.X.S larnina~Lcn. 

Fig. 17 Blad 6 



10 

20 

20 

?J2 m 

fining U{~ bed COi'lJOScd of M intrafonrntic:n-"Jl 
biotu.rbated c:cnelarcr-atc, rrcd.iun Stlll(.htcne wiUl a 
hi~le stro.tificat.icn, arK..l covered by a fine 
sands tone leyer 

cer.cnted fine &'VK.lst.onc 

793m 

flete:-ogencous shale sequence. Fl'an t.qJ to bottom: 
- red m.xJs tone 
- intrafonmtiCX1al cooglarernt:e CO'Ip:x;ed of ced 

cley pebbles and ll"'cn to fJ'l]c sandstone ccocen
b:-ations in a silts(.(JOP. matrix 

- nu:lst.one siltstone/ 1'1Yer 
- disn.vted 1'1Yers (slU>ping ?) cmposed of vc.-y 
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18 

1~ 

10 

.fine sandsl.cnc, sillst.one and riU.ista"K?, ccnt.-1.ining 
a very lacge pebble ( 12 an) COip06ed of r<.'<l flnscr 
in a si Hslonc rmt:rix 

- fining LJ(J'JIUI'd sequence sta .. ::ing wltl1 a fine s.'lnd
st:ale wiUt fln.s<' .. r, very fine &-n.lsl..alC with sore 
pla'lt debris, siltstcne and rru:lstonc. 1hc lrub'C 
pebble at 7'Jil.3 is COlp::~;ed of str-<-~tificd int.""a
fo..-·:-ratlornl cooglou~rn~. 

lU ==t--"""-'..L 

e 1===!=-<:=-:rl 

Zl 

795m 

rrccHun s.'JJ'1dst.onc wi t11 bleached worm-lil<c 
p.-'1..-t.s 

796m 

s·i:.:-atified mediun sandstone with large 
cl'1Y pebbles above an erosive bed base 

?Wm 

2 fining upward sequences: rrediun sandslone, 
fine sandstaie with tl'u"'Ollgh c.n::ss lanination, 
and covered by a m.xJs tone leyer 

higj1 angle stratified sandstcne cover-ed 
by low angle strotiflcnticos, difference 
of o.-.icntatioo mo..nts 00". 

Fig. 17 - Blad ~ 
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fining UfUU-d bed cc.t:p:x3ed of mediun s.-"Uxlsl.ctle with 
hlgh <Jr\._~lc ~..;t.;-,ittficnLion .. s, covcccd by siHsi:cne with 
cip;;lc crcGS ln.-nina:.i0n ;uKi snnll-sr.....3le CI'CGS l<mina
Ucn, in its tw:n covered b,i ti>C 2 em thid< rrud drape 

7':19 m 

finLng Ll!J,•r.:.lt'd sequence: mediun &"'lrrlsta1c, changing 
g..~a.ctu.."'llly lnt:o fine sandstone iJl'ld siUstole. The 
sequence is covered by a rruds tone layer. 
Sedirrcntary structures are frun botton to top: 
el'CGive bed b...."=\Se, hiWl-angle stratifical:icns, 
ripple cross laminaticn and truaJtYl cru;s laminatioo 

rred.iun sandstone with flaser, c_-overed by an irre~:,!Ulac 

OOn.lered i.nt:-afonrat.icnal caw,lorerat.e. TI1is conglo
met"'al:e is carpcsed of a very fine sandstcnc nalrix 
and clay j.>ebbles shc::wing a peculiar d"~rlrac:..:Cristic: 
l:he colou;.~ of the pebbles is red wi U1 n g:t"t."'en rim 
(0.5 nm) and a ~n nucleus 

I'Cll shale sequence: t11e ;:qJ is charact.edscd by a 
silty fTl..JdsUxJC wj 111 dist.o;--ted and disrup;:.cd nn.x:l 
l.:wnin-'Je: rru.b-acl<s. 

12 

:. (·...:.--. 

001 m 

calcareous red st1.:'1le ccntainlng sore 
dispcr"Scd linestonc calCentra"ciCXlS.-

002m 

calcareous silstooe containing scme flaser, 
sandsl:.one leru:;cs and ir:'egtllar elongated 
lirrest:one concentra::ions 

003 m 

bio~OOt.ed nnd strao'.ified very fine &llldscone 
arx.l siltstcnc sequence 

Fig. 17 Blad 8 



·.~~ 
.. -ra. 
· .. -·. 
~2 . 
..=-.~ 

biotu.--t....'1ted silst.'3i:onc sequence 

005m 

siltstone covered by very fine sandstcne .OO..ing 
cliubing ripple lcrn.ination 

~m 

Tho fining up.o:arU tx.'<ls : en:JSiOfcl bed base -
rra.Jiun sandstcne wi d1 flaser - hc:rroeCf'lCCJU3 
n-edit.rn SLU'ldst.orlc - fine &IIldstcnc 

sligJ1tly calcar'eCU> shale sequence : bioeuctatcd 
sillstcne wit:1 ir .. -egula.~ flusec and liucst:or~e 

ca1Cent:raticns. The \:qJ of tl'IC sequence is rro.--e 
harogen<.'OUS. 
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·.··.·· ... · .. 
<~-,·-~: 

. : =.: :. : ~: :.: 

-:.·.: 
·.·.·. 

1£J7 m 

Ei!tli: coa.csening upward sequences stardng with a 
red biob..!rbat.ed and s;,-atified fine sandstone 
changing gt-adually into a bleached unstratified 
rrediun sandstone 

009m 

Fig. 17 - Blad 9 



810m 

811 m 
calcarecus •--ed shale with dispe:sed lines tale 
corcentrations 

e12 m 

--75-

813 m 

814 m 

815rn 

Fig. 17 Blad 10 
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8H.> m 

817 m 

18m 
colCXJr dlange; via a shoo.~t t..-dflSition zcne, red shales 
change ini:.o grey 

4'> 

819 m 
I/'\ 

h~ 

u~' 
.f\\ 

grey calcareous siltstone with plant: debris 

f~ 

820rn 

e21m 

Fig. 17 - Blad 11 
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822m 

cross laminated siltstooe 

B23m 

co:-e less be Lween 823.8 and e26 .1 m 

827m 

accurulatioo of clay-ironstrne pebbles in 
grey calcareoc5 shale 

829m 

Fig. 17 - Blad 12 



8Xlm 

83lm 

lilreSi:cne pebbles in g:'!.y calcareoos shale 

U32 m 

ccnglorerate with mediun sandstone lens. 
bc:uxlary Peillo-D~iassic ard ',•.'csi.pl'lalian 

~est;Jhal.ian U Nee.-re::ecen Sandstme 

-78-

Fig. 17 Bl ad 13 
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DEPTH FACIES COLOUR UNITS ENVIRONMENT 
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Fig. 19 

UNIT I 
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Table 2 Amount (%) 
------- units. 
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of the different facies in the distributary area 
of a terminal fan (modified after FRIEND, 1978) 
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2.4. Perm 

2.4.1. Sedimentpetrografie 

g~1~!~!~_lQl~i9i~9 

De basis van het Zechstein in de boring 172 bestaat uit een conglomeraat 
op 832,25 meter. De top, gelegen op 809,9 m wordt gekenmerkt door de 
plotse overgang van rode siltstenen met rose karbonaatnodulen naar bleek
grijze zandstenen, gecorreleerd met de zandsteen op 1052,17 min boring 
169 Gruitrode-Muisven (Dusar et al ., 1987). De boring 172 doorsnijdt 
22,35 m Zechstein sedimenten. Aan de hand van macroscopische en micro
scopische waarnemingen werd deze boring in lithologische eenheden onderver~ 
deeld en de sedimentologische evolutie van de Zechsteinstrata opgesteld. 

~~1~!~g~-~~~rQ~~Qei~~b~-~~~rQ~~iQ9~Q-

De Perm strata van de boring Gruitrode 172 (UmtiV, cf. 2.3.) kunnen in 
drie lithologische eenheden onderverdeeld worden (cf. fig. 17). 

1) van 832,25 tot 832,12 m conglomeraat 

2) van 832,12 tot 826,10 m : afwisseling van donkergrijze schiefers en 
dunne kalkmudstone laagjes in siltrijk pakket. 

3) van 823,80 tot 818,00 m : afwisseling van grijze schiefers en licht
grijze kalkmudstones of siltstenen. Deze laatste twee zijn rijk aan 
kwarts, mica•s en plantenresten. 

4) van 818,00 tot 809,90 m : rode siltstenen met rose kalknodulen en 
grijze kleifragmentjes. De kalknodulen bevatten soms een kleicoating. 

0 

g~1~!~~~-~i~rQ~~Qei~~b~-~~~rQ~~iQ9~Q 

De kalkmudstones van het onderste pakket zijn fossielhoudende mudstones. 
Volgende fossielen werden hierin herkend : pluriloculaire en primitieve 
foraminiferen, grote (1 em) en kleine (mm) ostracoden, algaire buisjes en 
schelpen. Ook het tweede pakket bevat fossielhoudende (pluriloculaire en 
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primitieve foraminiferen en ostracoden) mudstones, doch deze ZlJn gerekris
talliseerd en rijk aan kwarts (25%). De siltstenen van het bovenste 
pakket hebben een kalkig cement en zijn sterk gebioturbeerd. 

De carbonaten van de mudstones bestaan vooral uit calciet en in geringere 
mate uit dolomiet. 

~!~!1!~!-~~~i~~~!QlQ9i~~~~-~~Q!~!i~ 

De Zechstein sedimenten zijn nabij de paleokust afgezet in een marginaal 
ondiep zeebekken, zodat het facies in belangrijke mate beTnvloed werd 
door lokale processen. 
Het Perm begint met een transgressie, die gekenmerkt wordt door een 
conglomeraatbank. De Kupferschief~r is niet aanwezig. De siltstenen aan 
de basis van het onderste pakket wijzen op een afname van de continentale 
invloed. De schiefers en de kalkmudstones van dit pakket werden afgezet 
in een reducerend milieu zonder aanvoer van grofkorrelige detritische 
sedimenten. Tijdens de daaropvolgende regressie werd grofkorrelig detri
tisch materiaal (fijnkorrelig zand, mica 1 S en plantenresten) aangevoerd. 
Opmerkelijk is dat vooral de carbonaatlaagjes zo rijk zijn aan dit detri
tisch materiaal. In deze carbonaten treffen we eveneens gekruiste gelaagd
heid aan. We besluiten hieruit dat oak de carbonaatmodder aangevoerd werd. 
Het is ons onduidelijk of de rode kleur van het bovenste pakket van pri
maire of secundaire oorsprong is. Indien het een primaire oorsprong heeft, 
wijst dit op een voortgaande regressie, waarbij de sedimenten in een oxi
derend milieu afgezet worden. 

2.4.2. Lithogeochemie 

2.4.2.1. Methodiek 

Aan de hand van een geochemische studie wordt getracht de relatie na te 
gaan tussen hetdistributiepatroon van de elementen in de gesteenten en het 
milieu van afzetting en de lithologie. 
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De analysen van de elementen Mg, Sr, Na, Zn, Pb, Fe en Mn werden uitgevoerd 
met een atomaire absorptiespectrometer na oplossing van het gesteente met 
geconcentreerd HCl. Eveneens werd de hoe~eelheid organisch koolstof, 
volgens de Walkley-Black methode, en het onoplosbaar residue (gravimetrisch) 
bepaald. Voor de beschrijving van de voorbereiding van de monsters en de 
laboratoriumanalysen verwijzen we naar Van Orsmael (1982). De analyse
resultaten werden statistisch met SAS programma•s verwerkt {SAS Instituut 
Inc.). 



TABEL 3 : Geochemische analyses Zechstein, Boring 172 

· DEPTH MG • SR MA ZN PB FE MN c IR K LITHO 

810.00 0.32 103 963 22 36129 249 86.8 5128 SILTSTEEN 

812.30 0.37 132 1131 29 38415 327 86.1 5778 SILTSTEEN 

814.09 0.28 154 402 18 16026 3365 0.06 53.9 2199 SILTSTEEN 

815.10 0.45 154 1346 34 39221 289 83.4 5986 SILTSTEEN 

815.20 0.39 308 564 25 1.5 14965 5065 0.08 32.5 2597 . NODULE 

815.70 0.45 124 1126 37 39087 324 86.8 4188 SILTSTEEN 

818.00 0.52 117 1346 36 48767 370 85.9 5769 SILTSTEEN 

818.90 0.65 244 253 18 32.0 12443 4925 0.97 18.1 877 MUDSTONE 

819.75 0.49 321 246 67 33.0 10523 3435 1.00 20.5 813 MUDSTONE 

820.10 2.62 239 286 132 318.0 23760 3085 0.81 26.4 1007 ~1UDSTONE 
I 

820.23 1.71 296 217 1008 250.0 18281 2904 0.79 20.8 727 MUDSTONE CXl 
0\ 

821.50 0.69 138 653 224 119.0 16026 1438 2.54 73.5 2615 ZANDSTEEN I 

822.15 0.88 138 1113 50 5.0 18149 583 0.62 81.6 4847 SILTSTEEN 

. 828.30 0.56 495 566 30 1.5 28600 3565 0.48 37.3 2498 MUDSTONE 

828.81 0.45 299 380 38 4.0 19077 3515 0.77 26.0 1718 MUDSTONE 

829.36 0.47 303 422 19 1.5 19873 3330 0.56 26.9 1939 MUDSTONE 

829.70 0.51 302 451 24 18547 3020 0.49 29.6 2317 MUDSTONE 

830.08 0.51 260 522 22 17618 3550 0.53 35.2 2318 MUDSTONE 

830.60 0.47 254 543 23 1.5 17220 4075 0.50 25.8 2913 MUDSTONE 

830.80 0.50 286 517 24 1.5 18016 3620 0.45 32.5 2407 MUDSTONE 

831.45 0.72 182 1447 47 20139 438 0.66 85.3 4775 SILTSTEEN 
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· g~1~g~g~_Er~g~~~!i~£~rY~~ 
Uit de sedimentologische studie evenals uit de geochemische analyseresul
taten (tabel 3) blijkt dat het gehalte in HCl onoplosbare bestanddelen 
aanzienlijk is; Het onoplosbare residu schommelt tussen 18,1% en 91,5%. 
De variatie in de lithologie zal de distributie van de elementen bein
vloeden (Barber, 1974; Brand & Veizer, 1980). Bij de interpretatie van 
het geochemische distributiepatroon zullen we hiermee dan ook rekening 
moeten houden. 

Enkele kenmerken der distributies zijn de volgende : 

- De mediaan van het Mg gehalte is 0,52% wat op een laag dolomietgehalte 
wijst. 

- Twee Sr populaties kunnen in onze resultaten onderscheiden worden. 
Een populatie met een Sr-gehalte kleiner dan 225 ppm komt vooral voor 
in siltstenen en zandstenen. De tweede populatie heeft een gehalte 
grater dan 225 ppm en is vooral geassocieerd met de mudstones (bestaande 
uit CaC03). Uit deze gegevens blijkt dat de strontium verdeling in 
belangrijke mate te verklaren is aan de hand van het carbonaatgehalte. 
Strontium kan echter ook aan de kleimineralen geadsorbeerd worden 
( Cou 1 on , 19 79) . 

- De frequentiecurve van natrium toont twee populaties. De eerste 
(kleiner dan 900 ppm) komt voor in mudstones en zandstenen, de tweede 
(grater dan 900 ppm) in siltstenen. Hieruit kunnen we besluiten dat het 
natriumgehalte in verband staat met de hoeveelheid kleien. 

- De mediaan van het Zn-gehalte bedraagt 35 ppm. Vier stalen zijn anomaal 
wat het Pb-gehalte betreft (820,10; 820,23; 821,5; 1082,5). 

- Het Fe patroon vertoont eveneens twee populaties, gescheiden op 3,2%. 
De populatie met een Fe-gehalte grater dan 3,2% komt voor in de silt
stenen. De hoeveelheid ijzer is onafhankelijk van de lithologie. 
Volgens Barbe.r (1974) is ijzer zowel gebonden aan de carbonaten, sulfi
den als aan residuele silicaatmineralen. 
Uit de frequentiecurve van Mn blijkt dat dit element vooral voorkomt in 
de carbonaatfractie (mudstones). We onderscheiden twee populaties : 

• 
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1° kleiner dan 2100 ppm geassocieerd met zandstenen en siltstenen; 
2° grater dan 2100 ppm geassocieerd met mudstones. 

- Het gehalte aan organisch koolstof is zeer laag in de rode gesteenten, 
wegens de oxidatie. De hoge koolstofwaarden van 2,54% en 2,91% zijn 
het gevolg van in het gesteente ingespoelde plantenresten. 

- Natuurlijk vertoont ook de frequentiecurve van het onoplosbaar residu 
twee belangrijke populaties : 
1° mudstones met een IR-gehalte kleiner dan 60%; 
2° siltstenen en zandstenen met een IR-gehalte grater dan 60%. 
Het K-gehalte is zoals het Na-gehalte vooral gebonden aan de siltstenen 
(grater dan 3600 ppm) en dus aan de kleien. 

- 2.4.2.3. Correlatie matrix 

Uit de correlatie matrix blijkt een positieve correlatie tussen Mn en 
Sr, negatieve correlatie van beide elementen met K, Na, IR en een negatieve 
correlatie van Mn met Fe. K, IR, Na en Fe zijn onderling positief gecor
releerd. 
Uit de positieve en negatieve correlaties blijkt duidelijk de enorme 
invloed van de lithologie op het geochemisch distributiepatroon. Sr en 
Mn komen voor in de carbonaten door coprecipitatie (in vaste oplossing) 
(Pascal, 1979) en K, Na en Fe zijn geassocieerd met de kleien, die het 
belangrijkste aandeel van het I.R. vormen. Bij een meer gedetailleerde 
studie van de correlatie matrix zien we dat Sr een geringere negatieve 
correlatie vertoont met Na, K, en IR dan Mn. Dit wordt verklaard doordat 
Sr ook met andere fasen kan voorkomen in de Zechsteinstrata (bv. geadsor
beerde kleien). De associatie van Fe met de kleien (siltstenen) komt 
ook tot uiting in de frequentiecurve van dit element in de boring 172. 
Immers, twee populaties zijn aanwezig, zoals normaal in onze analysen het 
geval is bij een invloed van de lithologie op het geochemisch distributie
patroon (cfr. Sr, Na, K, Mn). 
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De factor analyse bevestigt de besluiten die we bij de frequentiecurven 
en de correlatiematrices getrokken hebben. De belangrijkste factor 
(factor 1; tabel 4) die de distributie van de elementen (Sr, Na, Mn, IR, 
K) verklaart is de kleifactor. Na en K zijn hiermee geassocieerd, Mn en 
in mindere mate Sr niet. Het Mg gehalte wordt vooral bepaald door de 
tweede factor. Latere migratie van Mg en precipitatie in de nog poreuze 
gedeelten (bv. vorming dolomietcementen in de zandstenen) vormen deze 
tweede factor. De derde factor verklaart de variatie van het ijzergehalte. 
Deze factor staat niet in verband met het gehalte aan kleien (KenNa), 
maar omvat waarschijnlijk een gedeelte oxiden en/of sulfiden. 



Table 4 : Factor analyse van de geochemische analysen uit de boring 172 
------- -------------------------------------------------------------

EIGENVALUES OF THE CORRELATION MATRIX : TOTAL = 9.000000 AVERAGE = 1.000000 

EIGENVALUE 
f1IFFERENCE 
PROPORTION 
CUMULATIVE 

MG 
0. 772388 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.878290 1.956194 1.557400 0.693615 0.541591 0.169837 0.134022 0.041704 0.027348 

1.922096 0.398794 0.863785 0.152024 0.371754 0.035815 0.092318 0.014356 

0.4309 0.2174 0.1730 0.0771 0.0602 0.0189 0.0149 0.0046 0.0030 

0.4309 0.6483 0.8213 0.8984 0.9586 0.9774 0.9923 0.9970 1.0000 

3 Factors will be retained by the mineiqen criterion 

SR 
0.768017 

FACTOR PATTERN 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 

t4G -0.12110 0. 77084 0.40438 

SR -0.61879 -0.31039 0.53738 
NA 0. 93513 -0.16577 0.16703 
ZN -0.20681 0. 77067 0.12311 
FE 0.11459 0.03111 0.93648 

MN -0.85496 -0.38887 -0.12144 
c 0.19479 0.62351 -0.38130 
IR 0.97607 0.04857 -0.02818 
K 0.91035 -0.31770 0.15533 

Variance explained by each factor 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 
3.878290 1. 956194 1. 557400 

Final communality estimates :total = 7.391883 

NA 
0.929841 

ZN FE 
0.651859 0.891088 

~1N 

0.896927 
c 

0.572095 
IR K 

0.955873 0.953794 

I 
\.0 
0 
I 
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2.4.2.5. Discussie .------------------
Uit de bespreking van:de resultaten blijkt dat vooral de lithologie het 
geochemisch distributiepatroon verklaart. Kwarts beinvloedt het geoche
misch patroon a1s verdunner, zowel in de siltstenen als in de mudstones. 
In de correlatie matrix, waarin de diepte als variabele voorkomt zien we 
dat er geen systematische variatie van het gehalte aan elementen met de 
diepte optreedt. 

De zeer hoge waarden van Fe (gemiddeld 2.7 %) en Mn (gemiddeld 2370 ppm), 
die in het volledige Zechsteinpakket voorkomen wijzen op de continue, 
zeer belangrijke continentale invloed (Coulon, 1979 en Pascal 1979). 
Dit stemt overeen met de sedimentpetrografische gegevens die een kustnabije 
sedimentatie aanduiden. 
Natrium wordt in de literatuur in verband met de geochemie van carbonaat
gesteenten als paleosaliniteitsindikator gebruikt,zelfs in gesteenten 
rijk aan IR (Veizer et al ., 1977). Uit deze studie blijkt dat men zeer 
voorzichtig moet zijn bij het gebruik van natrium in milieureconstructies. 
Ook strontium, dat opgenomen wordt in het carbonaatrooster en soms 
geadsorbeerd op de kleien voorkomt, is in deze studie als milieuindicator 
niet bruikbaar. 

2.5. Biostratigrafie van het Permo Trias 

2. 5 .1. Flora 

~~§~!~!~-r~l~~QlQ9i~ 

Bien que les pollens des niveaux 818.05 m et 831.20 m ne soient pas bien 
conseryes on peut y reconnaitre les memes caracteristiques, deja decrites 
pour le sondage 169 (Dusar, et al ., 1987). 

La caracteristique generale de ces deux echantillons est de montrer de 
tres nombreux pollens stries (type Striatisaccus), une caracteristique 
du Permien et de 1 'etage Vetlugien, a la base du Trias. 
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La presence frequente de Klausipollenites schaubergeri est typique du 
Permien superieur ou Thuringien. 

L'interet de ces echantillons est aussi dans ce qu'ils contiennent des 
representants du palynod~me Lueckisporites, en particulier Lueckisporites 
virkkiae (normes Ac et Be), ce qui situe ces echantillons ala transition 
Zechstein/Buntsandstein inferieur dans le schema de VISSCHER (1971). 

Les restes macroscopiques des vegetaux sont tres fragmentaires; les 
analyses de cuticules ont toutefois permis des determinations. Taus les 
niveaux (818, 819 et 827) renferment de nombreux debris de feui]les de 
coniferes. La ~·m~orite appartient au genre Ulmannia Goeppert et les 
deux especes ~ bronnii et ~ frumentaria sont representees. Des obser
vations analogues ant ete faites dans le sondage 121 a Meeuwen (Florin, 
1954). 

Quelques ecailles sont a rapporter au ? Pseudovoltzia papillosa Madler 
(niveau 819) et des feuilles isolees representent le genre Quadrocladus 
Madler (827). 

Taus ces coniferes sont caracteristiques du Permien s.uperieur (facies 
Zechstein) et n'ont pas ete signalees dans les depots du Buntsandstein. 

Par ailleurs des restes d'ecorce de Pleuromeia Corda ant ete observes 
au niveau 819. Cette Lycophyte est traditionnellement consideree comme 
typique du Buntsandstein (et n'a jamais ete signalee dans un facies 
Zechstein !). L'association Ulmannia/Pleuromeia situe les echantillons 
aux alentours de la zone de transition Zechstein/Buntsandstein inferieur 
et est en accord avec les conclusions de l 'analyse palynologique. 
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2.5.2. Conodonts : 

19 samples of the Gruitrode-Ophovenderheide 172 borehole were processed 
for conodonts. Conodont samples were taken in the "Permo-Triassic" beds 
at the following depth intervals : 

Sample 1 765.38 765.68 m conglomerate 
Sample 2 765.68 765.93 m conglomerate 
Sample 3 
Sample 4 
Sample 5 
Sample 6 
Sample 7 
Sample 8 
Sample 9 
Sample 10 

Sample 11 
Sample 12 

Sample 13 
Sample 14 

Sample 15 

Sample 16 

Sample 17 

Sample 18 

765.93 766.12 m 

778.00 - 778.13 m 
778.13 778.31 m 
784.85 785.11 m 
785.11 - 785.30 m 
785.95 - 786.15 m 
786.25 786.55 m 
791.40 791.52 m 
801.02 801.12 m 
817.50- 817.60 m 
817.50- 817.60 m 
819.80 819.98 m 
820.00 - 820.08 m 
820.08 820.20 m 
829.05 829.16 m 
829.86 829.96 m 

conglomerate 
conglomerate 
conglomerate 
conglomerate 
pebbly, coarse sandstone 
pebbly, coarse sandstone 
pebbly, coarse sandstone 
red, calcareous sandstone 
red mudstone 
red mudstone 
red mudstone 
grey mudstone 
grey mudstone 
grey mudstone 
grey mudstone 
grey mudstone 

Sample 19 830.22 830.35 m grey mudstone 

Only 6 samples yielded conodonts. Numbers are very small and the 
specimens are mostly fragmentary. The majority are broken bars and 
blades, a few platforms are sufficiently well preserved for generic and 
specific assignments. The conodont collections are too small to enable 
us to establish apparatus reconstructions. 
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Conodont contents of the samples : 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sample 2 
Sample 3 
Sample 5 

2 bar and blade fragments 
1 specimen of Gnathodus girtyi girtyi 

1 specimen of Gnathodus sp. 

1 juvenile specimen of Gnathodus sp. 

2 specimens of Paragnathodus commutatus 

12 bar and blade fragments 
Sample 6 1 specimen of cf.Pseudopolygnathus sp. 

2 bar and blade fragments 
Sample 7 1 specimen of Polygnathus communz_s communis 

1 specimen of Siphonodella isosticha 

1 specimen of Ghnathodus girtyi ? 

Sample 8 4 bar and blade fragments. 

Fig. 20 shows the known stratigraphic extension of the conodonts in the 
Belgian Carboniferous (Paproth, Conil, et al., 1983). 

Samples 2, 3, 5, 6, 7 and 8 were alle taken in conglomerate or pebbly 
sandstone layers of the Triassic beds. These coarsesediments contain 
small limestone clasts. As it was not possible to separate these indi
vidual limestone clasts from the rest of the sample, the whole core was 
put into a small basket and treated with formic acid. Thus, the conodonts 
collected from one sample may represent the fossil content of several 
limestone clasts. 
This is a possible explanation for the occurrence of Gnathodus girtyi ? 

together with Polygnathus communis communis and Siphonodella isosticha 

in sample 7. It may be even better here to take not into account the 
presence of Gnathodus girtyi ?, because the questionnable identification 
of the specimen. 
Polygnathus communis communis may have an upper Famennian or Tournaisian 
age. As it occurs together with Siphonodella isosticha which has a 
rather restricted range (Tournaisian 2), the Polygnathus communis communis 

specimen most probably has a Tournaisian 2 age (Groessens, 1974). Both, 
Paragnathodus c~mmutatus and Gnathodus girtyi girtyi range from the upper 
Visean (V3b~) into the lower Namurian.For both specimens it is not 
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possible to determine their age more precisely (Austin, Conil, Groessens & 

Pirlet, 1984; Higgins & Bouckaert, 1968). 
Based on the stratigraphic extensions of the conodonts in the Belgian 
Carboniferous we can conclude that the Triassic beds include most 
probably limestone clasts of Lower Carboniferous (Tournaisian and 
Visean) (samples 7, 3 and 5) and Upper Carboniferous (Namurian) (samples 
3 and 5) age, although an upper Famennian age for Polygnathus communis 

communis (sample 7) can not be excluded. 

The conodonts recovered in the limestone clasts of the Triassic conglomerate 
beds have a CAI (Colour Alteration Index) of 1, 1.5 or 2, corresponding to 
a vitrinite reflectance range of 0.7 to 1.3% (Table 5). These figures com
pare rather well to the vitrinite reflectance of the host rock (~ 0.8%, 
see 5.3.). 
The colour alteration in CJnodonts, which is related to depth and duration 
of burial and the geothermal gradient, is an irreversible process. Thus, 
we can conclude that in the source area burial has been very slight. 

Table 5 Chart showing correlation of conodont CAI and vitrinite 
reflectance. From A.G. EPSTEIN, J.B. EPSTEIN & L.D. HARRIS, 
1977, Figure 11. 

CONODONTS VITRINITE 

CAI Temperature in oc Reflectance Percent fixed Carbon 

1 50-80 0.8 60 
1.5 50-90 0.70-0.85 60-65 
2 60-140 0.85-1.3 65-73 
3 110-200 1.4 -1.95 74-84 
4 190-300 1.95-3.6 84-95 
5 300-400 +3.6 +95 
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3. Steenkoolterrein 

3.1. Onderverdeling 

Het steenkoolterrein werd gekernd vanaf 832.25 m tot op de einddiepte 
van 1599 m (Fig. 21). 
Twee eenheden kunnen onderscheiden worden : 
-van 832,25 m tot 957,22 m (aangeboorde dikte 125m) 

Zandsteen van Neeroeteren, onderscheiden door het veelvuldig voorkomen 
van bleke grofkorrelige poreuze zandsteen in dikke banken, verder in 
detail beschreven en sedimentoloqisch onderzocht. 

Qe steenkool intercalatie laag la-b op 898 m, komt overeen met het 
8i':!<enberg niveau in IbbenbUren (cf. Bouck.?.ert en Dusar, 1987). 

- van g57 ,22 rn tot 159-9 n (.:1anoeboorde di kte 641,78 m). 

Maurage Member (Paproth et al ., 1983), onderscheiden door normaal ont
wikkeld paralisch facies, gedomineerd door kleiige sedimenten. Hierin 
komen meerdere referentie horizons voor, zowel tonsteins als een zwak 
marien (of brakwater) niveau die een verdere onderverdeling toelaten. 
Vijf tonsteins werden onderscheiden : 

- Odin op 1282,19 m 
- Nibelung (u) op 1349,60 m 
-Kobold? op 1427,00 m 
-Hagen 1 op 1477,10 m 
- Hagen 4 op 1488,66 m. 

De Erda Tonstein werd merkwaardigerwijs niet aangetroffen. Laag 53 op 
1565 m, waarin deze t~nstein werd verwacht, is wel door een kernverlies 
van 39 em getroffen. 
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De brakwater-ostracode Geisina subarcuata werd aangetroffen op 1400.50 m. 
Ditzelfde niveau werd oak in boringen 161 en 168 teruggevonden, steeds 
onder de Nibelung Tonstein. Alhoewel de Geisina-horizont vermoede1ijk het 
stratigrafisch equivalent is van de Top Marine Band in de Penninische 
kolenvelden van Engeland, vormt hij in het Kempens Bekken geen duidelijke 
trans0ressie, maar kenmerkt zich als een limnische horizont met mariene 
beinvloeding die waarschijnlijk licht diachronisch verloopt in vergelijking 
met de Nibelung tonstein. 
De Westphaliaan C/D grens valt volgens de besluiten van het vijfde Inter
nationale Karboon Congres in 1963 te Parijs samen met het eerste voor-
komen van Neuropteris ovata. Dit plantfossiel is in boring 172 niet aan
getroffen. In vergelijking met de boring 146 (Neerglabbeek) en 117 (Neer
oeteren-De Hoeven) zou deze grens op ~ 50 m onder de basis van de Zandsteen 
van Neeroeteren verwacht kunnen worden, maar is verder niet relevant. Naar 

analogie met11et Westph~liaan A e~ B, zou er een tweedeling van het Westphaliaan 
C sedimentpakket (ex. met basislagen van het Westphaliaan D) volgens de Top 
Marine Band of zijn equivalent kunnen geschieden. Aangezien de Geisina 
horizont niet voldoende standvastig is, w6rdt de erbovenliggende Nibelung 
Tonstein voorgesteld, die eveneens vlak bij of onder de SF/GS miosporen 
grens ligt (Bless et al ., 1977; Paproth et al ,1983) ·Op deze wijze kunnen 
de steenkoolbundels van Meeuwen (Onder Westphaliaan C) en Neerglabbeek 
(Boven Westphaliaan C) gescheiden worden. 

3.2. Voorstelling 

Net als bij de beschrijvingen van boringen 146 (Dusar & Houlleberghs 1981), 

161 (Boonen, Dusar & Somers, 1985), 168 (Dusar et al ,1986) en 169 (Dusar 
et al , 1987) is de voorstelling van de resultaten van het kernonderzoek 
en de grafische vormgeving overgenomen van de Geologie afdeling van de 
Westf~lische Berggewerkschaftskasse te Bochum, volgens BB 22011 en BB 22012 
van de Steinkohlenbergbauverein, Abt. Normung und PrUfung te Essen (Fig. 21) 

Enkele bijkomende lithologische en paleontologische synbolen staan vermeld 
op de bijkomende legende. De nummering en de onderverdeling der steenkool
lagen, in gemeten centimeters uitgedrukt, wordt verklaard in§ 5.1 . . 
(kolengehalte) en is hernomen in tabel 7. 
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3.3. De zandsteen van Neeroeteren 

Deze studie is uitgevoerd aan het Labo voor Sedimentologie van de 
K.U.L. door Johan De Loose onder leiding van Prof. F. Gullentops in 
opdracht van de Geologische Dienst. 

3.3 .1. Kernbeschrijving 

De Zandsteen van Neeroeteren werden aangeboord tussen 832.25 m (top Karboon) 
en 957.22 m (overgang naar normaal ontwikkeld facies, Maurage Member) -
(zie 3.1.). De kernbeschrijving (Fig. 22) volgt het stramien opgezet voor 
boring 161, Opglabbeek-Louwelsbroek (Gullentops et al ., 1985) en eveneens 
gevolgd bij de beschrijving van het Trias (zie § 2.3.2.). De kernbeschrij
ving van het schalieinterval met bet doublet van laagvlak 1 a en laag 1 b 
11 Dickenberg 11 (Fig. 21) is echter onvolledig door een voorafgaandelijke 
bemonstering van steenkool en flora. Een overzichtslog is in fig. 23 ge -
geven. 

3.3.2. Facies-analyse 

Er wordt een onderverdeling gemaakt in verschillende 1 ithofacies volgens 
het afzettingsproces. Zo kan een vergelijking gezocht worden met de rivier 
sedimenten zoals beschreven door Rust (1978) en Miall (1978) (zie tab.~ Taf.O). 
Deze indeling verschilt weinig van de classificatie in boring K.B. 161 b 
(De Loose, 1984). 

3.3.2.2. Classificatie 

1. Facies Gm : Beddingsgrind 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dunne, massieve, korrelgesteunde, intra-tot extraformationele grindbankjes 
met een erosieve basis (niet steeds even duide"lijk). De keien zijn meestal 
goed gesorteerd en matig afgerond. Dit lithofacies wordt beschouwd als het 
beddingsgrind van een geul. 
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.Tabel 6 Lithofacies types en sedimentaire structuren 
van oude en moderne verwilderde rivieren 
( Mi a 1 1 1 9 7 8 ) 

Facies 
Code lithofacies 

Gms massive, matrix 
supported gravel 

Gm massive or 
crudely bedded 
gravel 

Gt gravel, stratified 

Gp gravel, stratified 

St sand, medium 
to v. coarse, 
may be pebbly 

Sp sand, medium 
to v. coarse, 
may be pebbly 

Sr sand, very 
fine to coarse 

Sh sand, very fine 
to very coarse, 
may be pe1..1bly 

Sf sand, fine 

Se erosional scours 
with intraclasts 

Ss sand, fine to 
coarse, 
may be pebbly 

Sse, She, Spe sand 

Ft 

Fsc 

Fcf 

Fm 

Fr 

c 

p 

sand, silt, mud 

silt, mud 

mud 

mud, silt 

silt, mud 

coal, carbona
ceous mud 

carbonate 

Sedimentary structures 

none 

horizontal bedding, 
imbrication 

trough crossbeds 

planar crossbeds 

solitary (theta) or 
grouped (pi) trough 
crossbeds 

solitary (alpha) or 
grouped (omikron) 
planar crossbeds 

ripple marks of all 
types 
horizontal lamination, 
parting or streaming 
lineation 
low angle ( < 1 0°) 
cross beds 

crude crossbedding 

broad, ·shallow scours 
including eta cross
stratification 

lntetpretation 

debris flow 
deposits 

longitudinal bars, 
lag deposits, 
sieve deposits 

minor channel fills 

li nguoid bars or del
taic growths from 
older bar remnants 

dunes (lower flow 
regime) 

li nguoid, transverse 
bars, sand waves 
(lower flow regime) 

ripples (lower flow 
regime) 
planar bed flow 
(1. and u. flow regime) 

scour fills, crevasse 
splays, antidunes 

scour fills 

scour fills 

analogous to Ss, Sh, Sp eolian deposits 

line lamination, 
very small ripples 

laminated to massive 

overbank or waning 
flood deposits 

backswamp deposits 

massive, with freshwater backswamp pond 
molluscs deposits 

massive, desiccation 
cracks 

rootlets 

plants, mud films 

pedogenic features 

overbank or 
drape deposits 

seatearth 

swamp deposits 

soil 

?. Facies Se · Massieve zandsteen met intraklasten 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Massieve zandsteen met kleisiderieten, kleipebbles en drijfhout. Het gehalte 
intraklasten stijgt soms hoog zodat men dan eerder van een matrixgesteund 
intraformationeel conglomeraat moet spreken. Dit lithofacies wordt ge-
vormd door de snelle opvulling van een geul. 

De intraklasten aanwezig in dit facies vormen de enige aan'HlJZlng voor het 
bestaan van een "between-channel" facies naast het geulen-facies 
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· buiten het interval tussen 895 en 905 m (zie 3.3.1.). 

In het onderste deel van de formatie treft men sporadisch een intrafor~ 

mationeel conglomeraat aan met grate() 6 em doorsnede), hoekige, ver
vormde fragmenten kleisteen, siltsteen tot fijne zandsteen. Dit kan wijzen 
op het bestaan van stabiele oeverwallen in het onderste deel van de for
matie. Dit intraformationeel conglomeraat met zeer grate intraklasten 
werd in boring K.B. 161 niet aangetroffen. 

3. Facies Ss : Massieve zandsteen 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Massieve, middelmatig- tot grof korrelige zandsteen meestal naar onder 
vergrovend, met soms aan de basis een beddingsgrind. De basis is steeds 
erosief. De dikte varieert van enkele tientallen em tot maximaal enkele 
meters. Sporadisch ziet men een onduidelijke stratificatie. De zandsteen 
is soms grindrijk. Dit is een typische 11 Scour and fill 11 afzetting waarbij 
ondiepe, brede geulen snel worden opgevuld. Dit lithofacies komt over de 
gehele boring beperkt voor maar neemt in belang toe naar de top. 

4. Facies Sc : Zandsteen met gekruiste gelaagdheid 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Middelmatig- tot grofkorrelige zandsteen met gekruiste gelaagdheid. 
Uit de boorkernen is moeilijk te bepalen of dit een planaire (facies Sp) 
of een troggekruiste ( facies St) gelaagdheid is. Vermoedelijk gaat het 
meestal om een trag gekruiste gelaagdheid omdat de strekking van de ge
laagdheid in de setjes voortdurend sterk varieert. Dit facies wordt afge
zet in zandbanken op de bedding van de rivier . Het komt over de gehele 
boring voor, soms in bank~van enkele meters dikte. 

5. Facies Sh : Horizontaal gelaagde tot massieve zandsteen 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Fijn- tot grofkorrelige zandsteen met horizontale tot zwakhellende gelaagd
heid, tot een eerder massieve zandsteen met horizontale tot zwakhellende 
kolige laagjes. Deze laatste subhorizontale laagjes met fijn, samen gespoeld 
plantenhaksel, bevatten oak grate micaplaatjes, parallel aan het gelaagd
heidsvlak afgezeL Deze zandstenen zijn gevormd onder 11 planar bed flow 11 

condities. 
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t~en beschouwt dit lithofacies als een typische "sheet flow deposit", 
kenmerkend voor het eerder distaal gedeelte van een alluviale fan 
(Rust, 1978; Miall, 1978; Reading, 1978). 
Dit facies kon ons inziens echter ook ontstaan in de geul bij lagere 
stroomsnelheden waarbij de mica 1 S en het plantenhaksel een inhiberend 
effect hebben op de vorming van ribbels en duinen (Reading, 1978). Dit 
subfacies vormt ook een belangrijk deel van de formatie maar lijkt in de 
bovenste 30m te worden verdrongen door het facies Ss. 

6. Facies Fl : Siltsteen tot fijne zandsteen 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Siltsteen tot fijne zandsteen met horizontale, "wavy", ribbelgekruiste 
en klimmende ribbels gelaagdheid. Dit vormt een typische "overbank" 
afzetting. Buiten enkele sporadische, dunne laagjes wordt dit lithofacies 
enkel aangetroffen in het + 10m dikke "mud" - en siltsteen interval 
tussen 895 en 905 m. 

7. Facies Fsc, Fr : Massieve "mud"- tot siltsteen 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nass i eve "mud 11 tot s i 1 ts teen met soms band en en kno 11 en kl ei s i deri et en 
sporen van organismen. Dit is eerder een "backswamp" afzetting en dit 
lithofacies blijft beperkt tot het fijne interval tussen 895 en 905 m. 
Hierin treft men ook twee wortelbodems aan (enkele tientallen cm 1 S dik). 

8. Facies C : Steenkool 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Er komt een steenkoollaag voor in Zandsteen van Neeroeteren in deze boring 
van+ 30 em (Laag 1 b). De steenkoollaag horende bij het wortelbed in de 
top van het fijne interval tussen 895 en 905 m (Laagvlak 1 a) is waar
schijnlijk weg geerodeerd ("wash out"). De aanwezigheid van steenkool 
getuigt van een ver':lilderd facies met "raised bog" stadium. 



TAFEL 0 

Foto 1 : 

(869 m) 

Foto 2 : 

(946,40 m) 

Foto 3 : 

(927,20 m) 

Foto 4 : 

(936,20 m) 

Foto 5 : 

(924,90 m) 

Foto 6 : 

(904 m) 

Foto 7 : 

(882,80 m) 

Foto 8 : 

(933,90 m) 
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grofkorrelige zandsteen met mediurn-schaal gekruiste 

. gelaagdheid : lithofacies Sc ("dunes" of "sandwaves") 

middelmatig korrelige zandsteen met kleine schaal 

gekruiste gelaagdheid (stroamribbels) 

massieve, grofkorrelige zandsteen met grindjes 

lithofacies Ss (scour and fill) 

middelmatig korrelige zandsteen, massief tot horizontale, 

kolige gelaagdheid : lithofacies Sh 

massieve, middelmatig korrelige zandsteen vol koolfrag

menten (Se) bedekt door een horizontaal gelaagde zandsteen 

(Sh) 

intraformationeel, matrix gesteund, conglomeraat met grote 

onregelmatig vervormde fragmenten siltsteen tot kleisteen : 

Se 

extraformationeel beddingsgrind ~G m) snijdt een vaag 

gestratifieerd set en wordt bedekt door een dun bankje 

massieve zandsteen (Ss) 

een horizontaal gelaagde zandsteen (Sh) wordt geerodeerd 

door een voornamelijk intraformationeel beddingsgrind, 

slecht gesorteerd met grote afgeplatte, afgeronde 

kleisiderietkeien, ( G m). 
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top 

basis 

foto 1 foto 2 toto 3 

foto 5 foto 6 foto 7 

TAFEL 0 Neeroeteren Z3ndsteen Lithofacies t¥98s en 

sedimentaire structuren. 

. toto 4 

foto 8 
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LEGENDE 

massieve kern 

verbrokkelde kern 

kernverlies 

lithologische grens 

steenkoollaag 
onzuivere koollaag 
aangespoeld plantenmateriaal 
c onglomeraat 

zandsteen : grof 
middelmatig 
fijn 

siltsteen 

·n m u d " s t e e n 

kleisideriet : laagjes knollen keien 

koolbrokjes (drijfhout) 

k 1 e i pebbles 

kleilens 
koolstreep 

plantafdruk 
pyriet concretie 

slumping 

rood laagje 

gecementeerd niveau 

wortelbed 

stroomribbels 
klimmende stroomribbels 

horizontale gelaagdheid 

gekruiste gelaagdheid 

-r- aaneensluitende kernstrook 
~ 

18 320 helling + rel. strekking van de gelaagdheid 

referentie gelaagdheid :oorspronkelijke 
horizontale gelaagdheid 

willekeurige referentie gelaagdheid 

Fig. ~ 



~ oO 
O<>Oo 
~~ 

r.OOp~O 
J c· o a 
I 
I 

1: ~; ... 

~~r 
~lr .. :-

, . 

.:.:---.: 

f ... j; ----
....:::::::<:'""' -

,-~-

~~~ 
-- i 
''<~~ 

-123-

'lU' i'mml"EREN 

"m..rl" intraklasteh 

(
" bleke wij~. middelnatig tot f!l"N• zamtea1 

vee! velcjspaat 
IS 

(" c . 
(

1, 

" 

" 
,, 
" 

" " 

" 
" 

(' 
' 

middelnatige zamteen 

grcx:nc intnls 

fijrc zards teen rret rcrle lMgjes en lEnsjes 

lichte striaties, zwarte mineralen 

rocd en groen loagje 

rniddelnatig tot bijna wor zand 

zeer arl.ri.delijke lichtgn::cne stratificatie 

duidelijk ro".t..ere in~aties 
groene, Widelijke stratificatie 
geleidelijk grover naar crrler (! E£Xl u} 

microka1glarera:1t: Q, intra's tot 7 nm 

rocd klei f"rngrent 

zeer gf'(Ne zardsteen , c:p.aarts verfijnerrl 

f!rOVe tot orderaon zeer f!rOVe zamteen 

erg fijne stratificaties 

!/-;· 
·.:-
"'. · .. ~ 

0 0~ ~0 .. · ... 

15 

" 

. . 
" 
" 
" " 

Blad 1. 

vage woene stratificaties 

naar crder toe gr<:Ner 

ckrl<.ere laag ret biotiet 
zeer wove zarrlsteen 

zeer FJTCNC zan::lsteen, kaolienrijk 

breul<je 
zecr vnge striaties 

rcrle vlekken, hematiet + pyriet 

biotieten en kei tjes 

calciet in "koolzwaltJNStaart" 

inltes rret authigene kristnlanzcm.i_ng (ka.-tx::natcn) 

rippelst:ruktuur 

kcnglorei"'a:lt in een zeer grove rratrix 

grote authit,>een afgezcx:mje 001 tes 

rnicroka1glareraat 

load-<:ast 

de kleur van de zamteen verandert van groenig 
naar- beck grijs 

groene kleislierten 
veel bolten 

kleiige laninaties 

snelle cn::iuidelijke overgang van grof naar zeer grof 

Fig. 22. 



1; kleilers orrin@:! d:xJr pyr. 

' 

" 
" " 

" 

rode klei in geul tje 

groene. rode nt..d-intraklas ten 

rode bam rrct d:xlkerrode kleibrckjes 

rode bard 

" green cmtact tussen boven.lil!,b>erdc rratige :r.tlrY:Isteen 
en cnler liggerrle f'ijne z.anc:Steen 

" 
,, rOOc m..rl-intraklasten 

" 

" geultje: ~l.l:l-intra's, Q (bruJ.n..oranje kleur-) 

grijs-groene ,grove zmdsteen 

nud + bruin zard 

nt..d-strne ret zan:lige interl<alaties 

,, fiazers 

zeer grove zandsteen 

q>en breukv l-en 
vage groene stratificaties 
~;-eultjes 

30 Q-kei tjes + ooregelnatige stratificaties 

rTEC..sieve rrotige zandstecn 

koolslierten 
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Blad 2. 

greene stratificaties 

naar cnler toeneJrer£1 gehalte kcicn (:J:J % naar lOJ :f) 

EER51E vcawl>IEN van SIIJEIU;E rret pyriet afzoning 

10 

grove rot zeer grove z.anc:Steen 

~cmeraat nesten en kolige. lensjes 

.. 

~lde koollaag, vlotlnlt 

" 
zeer grove z.anc:Steen 

10 

bleek· gro<ne, grove zmdsteen 

" 

groene zan:lstem rrct blekere stratificatics 

slecht .gesorteeroe, naar a-der vergroverde z.ancS teen 

geultje cpgevuld ret keien 

.· S'J. hal te rret zwarte nud 
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860 

" 

" 

t;-uve, gelige zandsteen 

t:orst net pyriet 

kleirijke laninae 

kleirt,.>e facies 

mid:ielrratige tot ~""'""'01/e zandsteen 

geleldelijk middelnatige zandsteen 

cnlui.delijke, oolique "croosed l.aninatlcn" 
(10-26°) 
gelei.delijk terug grovere zardsteen 

Jo fijne zarrlsteen (siderietrijk) 

middelrrotlge zardsteen rret veel veldspate1 

kleilg laagje rret koolresten 

wove zardsteen 

fijne zan:isteen rret micarijke laagjes gaat 
!-.oeleideliji< CNer in een middelrratit,~ zarrlsteen 
rret siderietrijke laagjes 

rrassieve, g;:ove zarrlsteen 

kaolienvlekkcn ? 

kleiiJ:,'e straticulaties 

fijnc zardstcen 
vaec stratificaties 

1,>eul tje ( 6 an doorsnede) 

mid:jelnntige zarrlsteen 

nase.-ige straticulatie 

intrnfomatiooeel kcnglare.raat 

enkele geulstn.kturcn 

wove zandsteen 

lichtgrijzc, fijne zarrlsteen 
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865 

13 
II 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Blad 3. 

drljflnlt 

middelrrntige zandsteen 

regelrratige stratificatie rret veel mica en 
kleisideriet in middelnaticc ~teen 

ret,IE!l.rratige koligc stratificatie 

drijflnlt 

mickiclnatige zarrlstecn 

midjelno.tige zandstecn 

middel.rratige, horiZCXlt3al gestratificce~, 
bleke zardsteen 

wove zardsteen 

zeer prove zandsteen 

~ zarrlstccn, witte vlekkcn 

scherpe grens 

rrassieve, bruinigc, fijne z.."lrdstcen 

middelnatige zandst.cen rret stratificatie r..io:>r 
korrelgrootteverschillen 

f{l'CNe zandsteen 

mid:iel.nntige zarrlsteen rret kleHge stratificaties 

grofl<orrelige tot crxler zeer grove zandsteen 
rret O'll'egelrratit.'€ gelaagcheid m grijze, 
kleUge lcnsen 

grofl<orrelige zands teen 

gcleidelijk zeer grove zandstccn 

intrafonratiooeel kcnglcrrc.-uat bcstaard uit 
afgercn:Je, geeloogeerde siderietkrnllen 
fijne, cnregclsmtige, sywordale gckru.iste 
gclaagdleid 

rrassieve, middelnntige zarrlst.ccn 

trdddelnatige zandstecn rret kleHge lcnticulaire 
gelaagdleid 



IS 2!10 
20 

ll 290 
11 • 

' " 

eerder mid:lelnatig korrelige nessieve zan:lsteen 

laninaties rret grote vlakl<e ntJSCOVietjllaatjes 
(tot l rnn), grotere planta"lresten (tot 2 .,.) en 
sporadisch verspreid grijs kleii:g rrateriaal 

middelrratigkorrelige zarrlsteen net sets ge
kruiste gelaag:heid (rrediUl>-SCale) 

zs kleiige laninaties 

" . 
11 

lensjes bijecngespceld plantcmateriaal 

20 )Q[] 

m 
12 

15 31 o bankje fijngelna.gde mick1ellratig korrelige 
zandsteen 

1l 

1l 

1l • 
~ 

20 • 

" 
1D 

1J J20 

13 JlO 

" !il 

grofkorrelige m3SSleve zandsteen 

grove zardsteen rret fljne grijze 
stratificaties 

dl.n, cnregel.atig en kwartsrijk koollaagje 
(0,5 an dik) 
middelrratig}<orrelige rrassieve zandstea1 
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115111 

15 110 
10 110 
2S 130 

20 lBO 

t7 110 

5 1110 

(
20 150 

17 120 

' " 20 110' 

• lD 1110 
6 270 

20 180 

:j·: 
li"ll& 
20 160 

S lBO 
20 160 

t'i "8 
ell m 

25 160 

25 zoo 
5 200 

JO 280 

' .. 

Blad 4. 

mid:3el..natig- tot grofkorrelige rrassieve :z.-.rrlsteen 

siderietpebbles root een d.n1e coating 
(:!:. 1 mn) van fijn grijs rrateriaal 
(bestaarxl ui t een bruin qJaqJe .ateriaal 
al terati eran:l?) 

de zan:lsteenbank ""rdt aan de basis grover 
(ercsieve basis) 

een erosief ccnt.act snijdt een middelmatig
korrelige zan:lsteen ret gekruiste gelaag<hdd 
grijze-kleiige lcninaties 

gele kleipebOles 

de stratificaties ,..,roen ten.lg koolrijker 

mid:lelnatigkorrelige zan:lsteen ret gekruiste 
gelaag:heid 
grijze kleii'ge la-ninatie 

3 fijnc, regelrratige, opvallerrl koolrijke laagjcs 

laninatie d::x)r differmtiEHe korrelgrootte 
- grijze bardjes : fijn zarrl + grijze klci 
- witte b;rdjes : grof zand 

''overtlJrned c:rcss laninatim'' 

grove zarrls teen d::orlr.ruis t rre t 1 enzen van f!l' ij zc 
klei, fijn zand en kools trepen 
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13 

25 

11 140 
20140 

l~ 0 
20 210 

30 0 

(J!i 330 

4D 310 

25 300 

35 
30 

• •• 
20 310 

21 

II 290 
13 210 

II 15 
2S 230 

12 290 

intrafornntimeel ka'!gloneraat 
de kei tjes liggen gecm::entreerd in laagjes 
en lenzen met hLn lengteas grosse-modus 
even.rijdig met de ge~id 

geoongd. intra- en extrafornatiooeel ka'!glo-· 
neraat : kwarts, zwarte kwartsiet, silt-
steenf~ten, sideriet pebbles en 
pebbles en lenzen van een grijsgroene klei 

extrafonratiooeel grintiaagje 

f!1<Ne nassieve zandsteen 

f!JO'I" zandsteen met een crd.lidelijke 
kolige stratificatie 

regelnotig gestratificeerde. middelnotig-
korrelige zandsteen 

grofkorrelige nassieve zandsteen met d.me 
extrafornatiooele grintbankJes woral. be
staarrle uit kwartskorTels, zwarte kwartsieten, 
enkele groengrijze pellitische frag:m~. 
zwarte sil tsteenkei tjes en een enkel 
r._,t rode fijne zandsteen 

crd.liererd erosief cmta::t 
enkele setjes gekruistJ:ge~id 

zeer regelnotig gel~, middelnotig 
korrelige zandsteen d.i • ....ar.c:hijnlijl< 
de horizcntale ge~id 

slecht klievende grijze sil tsteen 
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25 320 

(!] 
15 

17 320 

( 1D 320 

10 330 c. 29~ 
17 320 

( 1D 300 

(I~ ~:~ f•• 210 
( ID 200 (3 250 

(3 2l0 

(1210 

( 14 '" 

r 20 270 

10 310 

IS 310 

10 310 

15 310 

2Z 320 

17 340 

11 340 

10 330 

30 350 

" 

" 

Blad 5. 

zeer energieann milieu, J!FOte nuscovier.en 
(tot 2 nm) plat in het gel~idsvlak 
dln grof laagje 

fijn gestratificeerde, middelnotig korrelige 
zandsteEnbank 

kleirge stratificaties 

gecenenteerde 1- (carbcnaatcement?) 

kleiige stratificaties 

kolige stratificaties 

gecenenteerde middelnotig korrelige :za-.dsteen met 
een grijze cEIOOI1t ( carbcnaat?) 
con::entTeert zich in ever>~ijdige bandjes (ge
~d) 
iets grr:Nere basis 

nntrix-gesteLnd intrafornatimeel ka'!gloneraat 

g;:we, nessieve 7a"d3teen 
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JO !0 

S 180 een klein, steil ~tje cpgevuld net klei 
verstel! de stratificaties enkele mn's t.o.v. 

~ elkaar 

10 0 

@ 
cnregelnatige l.....,jes grijze klei 

" 0 
40 

sygnolchle gelaagdleid 
intrafornaticneel grintbankje 

intensief doon.ortelde m.rlstcne 
fret koollaagjes en kooll.....,jes 

1 • horizcntaal. gelaagde sil tsteen 
gelaagdleid dOor een a!Wisseling van wi tte 

a -zardrijke en dorl<ere kleirijke lugjes 
gekruiste gelaagdleid I rib ball 

. . 
I . 

. . 

kleine slUiping st:rukruren tussen de boee 
horizcntaal. gelaagde, regelnatige bankjes 

kleine slUipingstrukturen fret kleine cnregel
rratige zandigere intercalaties 

fijn korrelige rrassieve :z.an::Steen 

3-tal setjes kli.llrrer>le ribbel gekruiste 
gelaagdleid boven::p een cnregelnatig cmtoct 
rret een ITBSSieve siltsteen 

-128-

I'\ \ 
I' I 
I 

I.:-·;:: 
!.';··,:_.:. 

!lOOm 

25 • 

Blad 6. 

steri< d::or..<>r-telde, grijze m.rlstcne 

fijn d::or..<>r-telde sil tsteen 

rrassieve, fijne za.n:lstea"J 

kcolstreep rret een vezelig ui tzicht 

aan de basis een:ler f!FOVere zandsteen 
middelnatig·korrelig lensje 

siltsteen met een goede klieving 



' I • .. 
C'.alani tea qoaewld lll!t tljn 2llll!' 

fijne VIII"Spp'eide plantenn!sten 1n 
gel.aojll:tleidsvlakken 

gelaideliJk .......tt de ......:l!lt:Aien kloirijker 
1 D • noar crder too, 

I • 

ID • 

15 24D 

12 3D 

zacht aWleren:le, fijne boodirg 
zandrijka, vertakta Ill'"& (biob.lrbatie ?) 

erg crW!eren:le gelaejjd'1e1d wur1n we 
t:cc:h eri<ele sate gekn.d.ate gelaa&d'>eid 
klrnen 1n cn:lorsoheiden 

een borst """"in grate, bruine, rl1c:nllcidriache 
s1der1etkr1stellen zijn u1 tael<ristelliseerd 
In een wi tte ~ van ksoliniet 

intl'afornat1a>eel ~<aW.cmeraat vcaral 
best:aar<le u1t kleirijka pebbles 
(fijne kleirijka ......:~!~teen tot nu:lstone) 

grate vervomdo 'brokken van een gel.aejpo 
siltsteen 

5 D laagje fijne zandsteen 

!! ~ grove nDSSieve zandsteen lll!t enkele 
strat1ficat1es 

IDSm 27 200 

22 200 

13 • 
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I 14D 
II 320 --
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c· 2D 

II ~~~ 
II 210 

20 

22 40 

3D 

ID 300 
I 10 

Zl 340 

'i 8 
25 20 

II 40 

25 • 

20 ° 

-,.-

~ 0 
•· 0 11 10 

M••~g 
32 40 

m.cU .~ 
II 100 
30 50 

I 50 
11 10 
I 10 

I 10 

10 &0 

® 
I 0 

II 70 

I 50 
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Blad 7, 
groll<omllige zandst:een rmt kol!go 
st:ratif1cat1es 

rode kleipebbles 

eros1ef contact bedekt net een zeer ch.r1 
kleibandje (l mn) 

twee l.ntens gestrat1f1ceerde setjes eerder 
middelnati(j<otTelig met fijne kleirge 
st:rat1ficat1es - lijken horizc:nt:aal te 
zijn afgezet ("""'! de helll.ng als de 
&trekking 1n de twee setjes verschillen 
echter) 

· nassieve, good gesortecrde, mlddelnatig
korrelige zandsteen met fijne kleiige st:rati
ficat1es 

10 o korrelige st:rat1ficat1es 

ll 0 



cnregellratig fijnkorrelige intercalatie met 
vee! fijne kcols t:x:ePen in. een_ grove tot zeer 
f!I'OV• zan:lsteen 

-- ef'kele kwartskeitjes (tot 1 an di<ru>ter) 

20 60 

eerder middelnatigko:Telige zan:lsteen 
gaat geleidelijk over in een eerder f!I'OVO 
zondsteen 

eerder middelnatigko:Telige zan:lsteen rret een 
1 s JJo intensieve kolige stratificatie 

15 310 

15 0 

20 0 

23 
10 40 

1~ !8 
( 27 120 

l1 90 

!ISm 

2] 60 

·~ 8 

17 J40 

22 JIO 

10 0 

2l 290 

groJl<arrelige lll'lSSieve zan:lsteen 

22 290 pyriet frmt 

10 J)O 

~25 2JO 

~~~ 3 
14 )JO 

12 )JO 
20290 

ifj 
f!3 Js 

15 "" 
21 0 

'-'1 l8 
JO 10 

10 

15 90 

de u;:ove :z.ard>teen gaat hi.er even over in eer. 

middelnatigko:Telige zan:lsteen 
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,,~ ~:g 

(26 2&0 

',a 250 

15 240 

6 JOO 
20 300 

I 290 

15 '290 

15 340 
25 320 
15 320 
22 240 
1& 340 

20 )JO 

23 300 
1& 0 
27 100 

" 0 12 0 

12 330 
I 330 

92Dm ~~ ~l8 

12 310 

10 330 

l~ 'I~ 
I 210 

10 270 

17 230 

20 250 
23 270 

22 0 

@ 
12 180 

Blad 8. 

middelnatigko:Telige zan:lsteen met kolige 
strati.ficaties wordt naar cn:ier tee grof en 
aan de basis zeer grof tot micrd-'.mglareratisc.I-J 

cnduidelijke stratificaties 
sets gekruiste gelaa.gcheid rret een mic.rd<cnglC1!X.>
ratische basis 

llBSSieve groJl<arrelige zan:lsteen gaat geleidelijk 
over in een regelnatig gelanineerde, eerder 
middelnatigko:Telige zan:lsteen 

de middelnatigko:Telige zan:lsteen ~t snel 
g;:of en gaa.t naar crrler CNer in een intrafornaticneel 
ka1glcrreraatbaWje 

"herring!:x::ne cross lani.naticn" 
eerder kleilge stratificatie 

zeer f!I'OVO tot microkcrlglareratische zan:lsteen 

siltsteen tot zeer fijne zan:lsteen 

f!I'OVO tot zeer f!I'OV• zan:lsteen (rret kwartskleitjes) 
l'f)E:t kleirijke inten:alaties 
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grove tot zeer grove rrassieve zarrlsteen 
rret regeliratig verspreide grijze kleipetbles 

sil tstcne rrct kleine zarxllensjes 
intrafonmticneel kcnglcrreraat bestaarde ui t 
vervornde brd<ken sil tstcen tot fijne geloagde 
zan::isteen vnn een erg varieren1e grcotte 
(mn's tot 6 an) 

D eerder midle!Jratigj<orrelige :wndstcen 

12 Ita 

8 UD 

1270 
s 170 

.'131 

grofl.t.orrelige tot zeer groflr.orrelige zandstem 

koolrijke f!FOVC zandsteen 

kolige stratificaties 

kleirge gela'lgdieid, OOvenaan verstcord 
(bioturbatie?) 

rrat:rixgestecr£1 extrafonraticneel kcnglareraat 

korrelgrcot'""....e ncant toe naar crrler 

I<Orrelgestecrd grintbakje (extrafornaticneel) 

~ enkele setjes g;;ove :zard:;teen waarin telkens 
II 2DD de korrelgrootte naar cnler toeneernt tot een 

rrotrix.gcst.euxi exbufanmtiooeel OOsisgrint
bonkje 

grove tot zeer grove rrassieve zarmteen 

····· •.o:' 

9JOm 

15 

Blad 9. 
eerder grofl<orrelige z.ardstcen 

gererrgd intra- en extrafornaticneel kongloreraat 
in ecn grr:Ne rratrix 

f!j'OVe tot zeer grove zandsteen rret rrotrixgesteulde 
kmglc:rreraatbankjes 

exlrafornaticneel korrelgesteuxle kcl-.g!arernat-
8 10 bank rret toc.h enkele siderietkeien 

9lSm 

15 

5 liD 
I~ 220 

5m 
15 160 
am 

korrelgestecrd int:rafornaticoeel kmglareraat 
volledig sanengesteld ui t n=ie afgen:rde, geelcn-
geerde siderietkeien {rrct hu1 lengteas evS"Mijdig 
rret de crderliggende gelaagdheid 

De zandstcen cnler di t kooglareroatbankje heeft 
een veel dookerdere kleur (grijs), de wi tte cerrent 
ui t de bovenliggende zandstcen lijkt vervangen 
d:or een grijze kleinntrix en er is veel diffuus 
versprcid koo!Jrateriaal aonwezig 

3 setjes rret een gekruiste geloagdheid (kolige 
stratificaties) 

middeln-atig korrelig rrassieve zarx:isteen 



10 110 

.! Ill 
2 110 

11 210 
20 .u 

! 110 

sua 

! 110 

I 210 
lOUD 
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kolige gel.aagdleid, ho.Jtresten gecxn:entreerd 
in brede bandjes ( !>-10 mn) 

!D 31D de zarxlsteen loQl'dt naar alder iets I!J'OV&' 

----.-,-
1!3!0 

0 
7 so 

12 so 
Cii 
I 2 !0 
.!!1.!!. 

13310 

® 
17 210 

~!10 
I! 10 

@ 

13 IDO eerder middelnatii!J<orrelige zarxlsteen 
10 100 

1D 110 

114011~ 

@ 

(
II 1&0 

20160 
7 0 

10 

afgeroo:le, sterk gei!lcreeerde kleipebbles 
net de lengteas everw.ljdig mot de ge
l.aajpleid 

intrafamatiooeel ~oneraat in een grof
kornlige nalrix net een cnregelnatige 
et'Uiieve basis 

zeer regelnatig gestratificeerde, middelnatig
kornlige zarxlsteen, ...arschijnlijk hcrizmtaal 
gelaagd 

Blad 10. 
iT"i'i'D dn koollaagje net afgeroo:le siderietkei tjes 

22 300 

17 311 

ISUO 
\)) 

15 n 

Iii 

17111 

.!!......! 

31100 
20 0 

I 
10 

li 38 
'" 0 :lli 
QPO 
IS 340 

u 70 

II 
5 

grate plat:gedn.kte kleipebble {de siderietl<rol in de 
klei heeft echter """"'tan:! geboden aan de o:npactie) 

zeer regelnatige, koolrijke laninaties 
(h:rlzmtale gel.aagdleid) 

een aantal grotendeels intrafarnatiooele kcnglo
~TCraatbari<jes voora1 ~teld ui t afgeroo:le 
siderietl<rollen, enkele kleipebbles en sparadisch 
een kwart:skeitje 

gekruiste gelaag<heid : het is hier erg opvallend 
hoe de tqJ van elke set loCil'dt afgesneden terwijl 
de laninaties zich in elke set naar alder toe 
everw.ljdig zetten net het basisvlak van de set 

eerder middelnatigl<orrelige zardsteen met gekruiste 
15 300 gel.aagdleid 

(
10 330 

II 330 

14 3!0 

17 350 

14 320 
I lO 

'IllS 
17 ZD 

._.__ 
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groil<orrelige zardsteen rret een crd.rldelijke 
o gelaagcheid en d..Jne kolige tot kleiige lEnSjes 

··t' 
" 
@ 
11 50 

. " 
niveau rret kleirijke bardjes (~ 2 rrrn dik) 
(platg€drurte kleip;bbles) 

, '" kleirge J.aninaties 

25 40 

(20 liD 
21 )40 

" 

950111 •s 2o f!}:'CNe zarrlstem rret sparadische keitjes m 

ci.nne kcnglcmoraatbankjes 

JS lOO 

" 

I JSO 

10 200 

" . 
" 
25 ~0 

IS 30 

10 40 
12 270 

" 

het gehal te """ keien neemt toe naar cnder 

korrelgesteuxl kcnglaneraatbankje 

g;:ove tot zeer grove zan::isteen met sp:ra
dischc kei tjes 

reeks kleine verstori.ngen (laagjes enkele 
rrm's t.o.v. elkaar verzet) 

zardsteenbank rret gel<ruiste gelaag:lheid 

eerder middelnatig!<orrelige zardsteen 

steile afglijding q:>geVUld ~ret grijze klei 

.. ]·' .... .... •. 

~.:'):~!' 
k·.{J· . 

lf8.' .· 
If 

~ -- ' . - ...... 

, .. 
---.....·::·.::·· 

,--- ·_-

·= ..::~.-

95Sl'll 

" 

Blad 11. 

vergruizingszcne van een storing rret een 
groengrijze, gecarenteerde zardsteen L""~gedrcrgen 
in de bleke, bn:sse grove zardsteen 

steile afglijdi.ngen (~ 1 an dik) q:>geVUld rret 
grijze klei 

gemengd extra- en intrafornaticneel kmglareraat 
~ret heterogene korrelgrootte ( enkele mn' s tot 
3 011 clcor'snede) 
kle~ staringen veroorzakm h:lrst-slenk 
st:ru<turtjes 

intrafonratic:neel kmglareraat 
bevat veel pyriet en gecerenteerde, d::nkergrijze 
lenzen 

de basis van de zarxlsteen van Neeroeteren 

rressieve grij:z.e sil tsteen, zeer arm aa1 

plantenresten 
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top 
910 

- 840 

920 

850 

930 

860 

940 

870 

950 

880 basis 

960 

890 

- 970 

900 

- 980 

Overzichtslog van de Zandsteen van Neeroeteren 

LEGENDE 

belangrijk erosievlak 

rood laagje 

horizontale gelaagdheid 

schuine gelaagdheid 

~0 

gekruiste gelaagdheid 

wortelbed 

stroomribbels 
breukjes 

slumping 

,-dM/«~_..-~,, ~f/H..,-..-_,-;'t,'!M>>ii.'L uud•j;~..,:!;<,%-»L,-Z' ~//H~- ,,~'1-$- -~~',:»Ji>wc>u>n-,~,, c"-<-~ ~ 
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Men kan een ond~rscheid maken tussen de facies ontstaan in de riviergeul : 
G m, Se, Ss, Sh, Sc en deze ontstaan buiten en tussen de geulen : Fl, Fsc, 
Fr, C. 

Men ziet dat deze laatste groep nog geen 10 % van de totale dikte van de 
formatie uitmaakt (fig. 22). 

Tach wordt over de gehele boring het lithofacies Se aangetroffen met 
kleisiderietkeien, kleipebbles, siltsteenfragmenten, fragmenten fijne 
zandsteen en drijfhout. Dit betekent dat het tussengeulfacies gedurende 
de gehele afzetting lateraal aanwezig is geweest. Merkwaardig is het 
voorkomen van het ~ 10m dikke pakket met overbanksedimenten tussen 895 en 
905 m middenin het dikke pakket middelmatig tot grove geulzanden. Deze 
fijnkorrelige sequentie vinden we terug in elke boring waarin de Zandsteen 
van Neeroeteren is aangetroffen, telkens op ongeveer dezelfde hoogte boven 
de basis van de formatie (K.B. 172 : 52 m, K.B. 161 : 57 m, K.B. 146 : 

60 m, K.B. 117 : 60 m). l~aarschijnlijk is dit een plaatselijk verschijnsel, 

sedimentologisch te verklaren door een tijdelijke verplaatsinq van de 

rivierbedding of de alluviale fan. 
De oorzaak kan echter ook qezocht worden in een epeirogenetische beweging 
(niet ongewoon gedurende het Yestphaliaan). In dit geval zou deze fijn
korrelige sequentie over een veel grotere oppervlakte zijn afgezet. 
Het gebied waarin de Zandsteen van Neeroeteren is aangeboord is echter 

veel te klein om hierover uitsluitsel te kunnen verkrijgen. 

Er is geen duidelijke cycliciteit waarneembaar in de formatie alhoewel 
er tach een opwaarts verfijnende trend lijkt te bestaan (vooral in de 
basis van de formatie). In het onderste deel van de Zandsteen van Neer

oeteren treft men het facies met de zeer grate intraklasten aan; dit 
zou hier op het bestaan van een stabiele oeverwal kunnen wijzen en op de 

stabiele riviergeul kenmerkend voor een meanderende rivier. 
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~·1en ziet ook een sterke toename van het 11 scour and fill•• facies Ss naar de 
top van de formatie toe (vooral in de bovenste 30 m) dit ten koste van de 
andere facies. De rivier geulen lijken naar boven toe ondieper te worden 
en het erosief karakter van de stroom lijkt naar de top toe te nemen. 

Een ander opvallend verschijnsel in de formatie is de kleurverandering 
de bleke zandsteen krijgt in de top een roodachtige tot groenige tint en er 
verschijnen dunne, rode tot groene laagjes (veel hematiet, biotiet, 
chloriet). Deze roodkleuring was waarschijnlijk oorsponkelijk veel uitge
breider, maar nu beperkt door een diagenetische bleking (Gullentops et al ., 
1985). De oorzaak voor deze roodkleuring is een klimaatsverandering in het 
brongebied naar eerder ariede omstandigheden. Door de postsedimentaire 
bleking van de afzetting is het echter moeilijk af te leiden waar deze 
klimaatsverandering is aangevangen. 

Dit alles lijkt erop te wijzen dat de Zandsteen van Neeroeteren is afgezet 
door een distale, verwilderde rivier die echter aan de basis nog enkele 
kenmerken vertoont van een meanderende rivier. Naar de top van de formatie 
lijkt de rivier ook een meer efemerisch karakter te krijgen waarbij tijdens 
korte maar hevige vloedperioden ondiepe brede geulen werden geerodeerd 
en opgevuld. 

3.3.3. Paleostroomrichting 

Op basis van een groot aantal metingen op de kernen is een paleostroom
richtingsanalyse uitgevoerd. In elke aaneenpassende kernstrook is 
getracht de oorspronkelijke horizontale, nu tektonisch scheefgesteld te 
bepalen. Deze wordt dan als referentievlak (azimuth = o) genomen t.o.v. 
het welke de azimuth van de sets gekruiste of schuine gelaagdheid wordt 
gemeten (de meetwaarden vindt men uitgezet naast de litholog in fig. 22). 
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stromingsroos K.B. 161 (De Loose, 1984) 

stromingsroos K.B. 172 

vectorieel gemiddelde 

Paleostromingsrozen van boringen K.B. 172 en K.B. 161. 

Fig. 24. 
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TABEL 7 gemiddelde azimuth waarden voor de stroomrichting per 
aaneensluitende kernstrook. De referentiegelaagdheid 
bezit een azimuth van 320° of een strekking van N40W 
(afgeleid van de dipmeting) - · 

DIEPTE GEMIDDELDE GEMIDDELDE GEMIDDELDE 
HELLING0 RELATIEVE AZIMUTH0 

AZIMUTH0 

868,5-871,8 18 342 292 
872,1-874,0 15 347 297 
876,2-880,0 20 163 113 
880,2-882,6 25 270 220 
883,2-885,5 26 345 295 
886,0-892,0 18,5 333 283 
903,6-905,3 19 220 170 
906,4-908,6 18 326 276 
909,5-909,8 21,5 30 340 
909 '9-911 '3 22,4 65 345 
912,5-916,8 20 348 305 
916,9-918,0 21 35 345 
918,0-922,5 20 303 253 
929,0-930,0 15 200 150 
934,0-934,9 15 115 65 
936,0-938,0 17 80 30 
939,0-939,4 15 285 235 
942 '0-942 ,9 18 250 200 
943,0-945,0 15 44 354 
945,0-946,0 19 10 320 
946,0-948,0 16,5 351 301 
948,0-950,6 23 309 260 
950,7-952,0 18 37 347 

Totaal 
gemiddelde 19 299 

De gerniddelden per kernstrook zijn berekend (tabel 7) en grafisch weerge
geven in een paleostroomrichtingsroos (Fig. 24) en wijzen op een ~leo
stroomrichting uit het Zuid-Oosten. 

We hebben bij deze methode tach enkele bemerkingen. De metingen zijn al
lemaal uitgevoerd op geulsedimenten. Het is soms nnmogelijk om hierin 
de oorsponkelijke horizontale te bepalen vermits de topografie van de 
rivierbedding niet vlak was. 
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We vermelden ook dat de helling van de gekruiste gelaagdheid vrij laag is 
(gemiddeld 19 °) zonder hierbij rekening te houden met de gemeten struc
turele helling (.2:_ 5° met een azimuth var. .2:_32ll0 ). In 1et C]eviil van een stroorn-
0chtinn uit ~et Zuid-noste~ ~oet men 5° aftrekken om de oorsDronkelijke 
hellin~ van rle gekruiste gelaagdheid te verkrijgen, deze zou dan nog 
gemiddeld 14 o bedragen. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in 
het feit dat men moeilijk onderscheid kan maken tussen de verschillende 
soorten gekruiste gelaagdheid enkel aan de hand van boorkernen. Daarom is 
het mogelijk dat in de boorkernen b.v. epsilon-gekruiste gelaagdheid niet 
herkend werd. 

Toch is het merkwaardig dat deze paleostroomrichtingsanalyse goed overeen
komt met deze van boring K.B. 161.(zie fig. 24) en dat het vectorieel 
gemiddelde in de twee boringen identiek is : 299° of N 61° W. (De Loose, 
1984). 

3.3.4. Paleogeografische situering 

In een vorige studie wordt het brongebied van de zandsteen van Neeroeteren 
beschreven als een areaal van oude sedimenten met epizonaal metamorfisme, 
doorbroken door weinig verweerde alkaligranitische of - syenitische mas
sieven in een sterk erosief relief dat frisse sedimenten kan leveren. 
Hierin werd verondersteld dat deze sedimenten een gelijkaardige herkomst 
bezitten als de zandige sedimenten van het Famenniaan, waarvoor Michot 
een noordelijk brongebied, vermoedelijk het Fenno-Scandisch schild, aan

nam (Gullentops et al , 1985). 

In Scandinavie treft men inderdaad zeer grote gebieden aan die overeenkomen 
met dit model voor het brongebied van de Zandsteen van Neeroeteren. Dit be
tekent echter dat ten tijde van de afzetting van deze formatie een groot deel 
van het Kempisch Bekken en/of het Noordduits Bekken zou worden bedekt door 
een enorme alluviale fan aansluitend bij een sterk opgeheven noordelijk 
continent. Deze hypothese moet echter worden gestaafd door sedimentologisch 
onderzoek o~ qelijktijdige afzettingen elders in het Kempisch en Noordduits . -
Bekken. 
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Houlleberghs (1985) zoekt het brongebied van de Zandsteen van Neeroeteren 
in het Brabants Massief. Hier zijn echter geen granieten, syenieten en 
epizonaal metamorfisme bekend zodat ook deze hypothese moeilijk aanvaard

baar lijkt. 

Verder zuidelijk treft men granieten en epizonaal metamorfisme aan, in de 
; ' 

sokkel van het Bekken van Parijs, en in het grate granietisch massief aan-
sluitend bij de Morvan, de Vogezen en het "Massif Armoricain 11 (Megnien, 
1980). Dit zou wel iets beter aansluiten bij de paleostroomrichting, grosso 
modo uit het Zuid-Oosten ( gemiddelde azimuth 299° , zie 2.). Dit veronder
stelt wel dat ten tijde van de afzetting een doorgang bestond over het 
Massief van Brabant en het oprijzende Ardennen-Rijn Massief. Het lijkt 
echter erg onwaarschijnlijk dat de rivier zichzou ingesneden hebben in de 
oprijzende Ardennen omdat het gehalte aan onstabiele lithische fragmenten 
in de zandsteen dan veel hager zou moeten liggen dan hetgeen effectief 
wordt aangetroffen : gemiddeld slechts 5% (De Loose, 1984). Daarbij 
komt nog het feit dat ten zuiden van het Ardennen-Rijn Massief de intra
montane steenkoolbekkens van Lorraine-Saar voorkomen met een dik pakket 

Westphaliaan en Stephaniaan sedimenten. Het is onwaarschijnlijk dat een 
rivier door dit bekken is gestroomd om zich daarna een weg te banen door 

het Ardeens Massief. 

Thorez en Bless (1977), stelden het Ardennen-Rijn t1assief voor als bron
gebi ed van de Zandsteen van Neeroeteren; dit wor·dt echter om bovenvermel de 
redenen ook uitgesloten geacht. 

In deze paragraaf zijn enkele hypothesen besproken over de mogelijke her-
'komst van de sedimenten van de Zandsteen van Neeroeteren. Men bemerkt dat 
geen enkele van deze hypothesen werkelijk voldoet. De paleogeografie 
tijdens het Wes~hruiaan D in Europa is nog onvoldoende gekend en het bron
gebied.van de Zandsteen van Neeroeteren zal enkel met meer zekerheid kun
nen bepaald worden in combinatie met gegevens uit andere gelijktijdige 
afzettingen. 
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3.4. Tonstein 

3.4.1. Inleiding 

Bij het tonstein onderzoek worden de volgende doelstellingen vooropgesteld : 

- petrografisch onderzoek en bepaling van de tonstein soort~ met behulp van 
slijpplaatjes; 

- vaststelling van mineralogische identificatie kenmerken, met behulp van 
X-stralen diffractie (uitgevoerd door Dr. G. Stadler t, Krefeld); 

- stratigrafische identificatie en correlatie. 
De zirkoon typoloqie laat een zeer duidelijke identificatie toe (Delcambre, 
1987). 

3.4.2. Ergebnis der petrographischen Untersuchungen 

Es wurden Proben aus 5 stratigraphisch verschiedenen Horizonten untersucht. 
Die Untersuchungsergebnisse sind fUr jede einzelne Probe in Form eines 
Kurzberichtes und zugehorigen Mikrobildtafeln zusammengestellt, woraus 
n~here Einzelheiten zu entnehmen sind. 

Alle 5 Proben sind Kohlentonsteine, n~mlich aus : 

Teufe M~chtigkeit Strati gr. Horizont 
1282,19 m ...... 1 em . ............ Odin-KTst 
1349,60 m ...... 4 em ............... Nibelung (U)-KTst. 
1427,00 m ...... 1 em ............. neuer KTst (Kobo 1 d ?) 

1477,10 m ...... 6 em ............. Hagen 1-KTst 
1488,66 m ...... 5 em ............. Hagen 4-KTst 

Eine Ubersicht zum GefUge und Mineralbestand dieser 5 Kohlentonstein
Horizonte wird durch Tafel I vermittelt. S~mtliche Mikrobilder haben hier 
gleiche Vergrosserung (V=20x), so dass die Unterschiede des dominanten 
Kaolinit-Formentypenbestandes (Grosse, Form, Verteilung der Formentypen 
usw.) deutlich in Erscheinung treten. Sehr charakteristisch ist der 
Kohlentonstein aus 1349,6 m Teufe - es handelt sich urn den Nibelung (u) 
KTst. Auch die a~deren Kohlentonsteine haben Charakteristika, wie den 
folgende mikroskopischen Untersuchungsbefunden zu entnehmen ist. 
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3.4.3. Mikroskopische DUnnschliffuntersuchungen 

3.4.3.1. Kohlentonstein aus 1281,19 m Teufe, Machtigkeit 10 mm --------------------------------------------------- ----------
Makroskopisch handelt es sich urn eine 10 mm dUnne Lage, die von dUnnen 
Kohlestreifenumgeben ist. Sie hat eine dunkelbraune Farbe und ist sehr 
feinkornig struiert. 

DUnnschliff : Kohlentonstein! 

Mikrobilder in Tafel I (Bild 1), Tafel II (Bild 6,7,8,9). 

Dieser Kohlentonstein besteht vorwiegend aus schichtig lagernden, feinst
lamellaren Pseudomorphosen nach Biotit mit durschnittlichen Langen urn 
0,15 bis 0,20 mm. Haufig sind auch Abspaltungen entlang den Lamellen, so 
dass wesentlich kleinere Individuen (<50 Mikron) entstanden sind. 
Gelegentlich sind taflige SpaltstUcke vorhanden. Die genannten Formentypen 
sind meist dunkelbraun gefarbt, was auf bituminose Adsorbtionen zurUck
zufUhren ist. Sie besitzen mittleren bis starken Pleochroismus und weisen 
Polarisationsfarben nach grUn auf - vermutlich handelt es sich urn Biotit
Chlorite, was rontgenographisch ZU prUfen ware. Dazwischen gelagert sind 
einige mikrokristalline Kaolinitgraupen mit maximalen Grossen bis 0,15 mm. 

Der Urbrige Mineralbestand betragt < 5 %. Hierbei handelt es sich verein
zelt urn Quarz in schmalen, kantigen Formen (Grosse bis 0,1 mm)ferner 
sporadisch urn Sanidin (?),urn Apatit und Zirkonsplitter. Diese anorgani~ 
schen Bestandteile befinden sich in humoser bis bituminoser Matrix. Der 
Tonstein ist durch schmale Kohlebander schichtig aufgegliedert. 

Ergebnis 

Haupttypus 
Typus 

KTst-Horizont 

Rontgenanalyse 

Kaolin-Kohlentonstein 
Pseudomorphosentonstein nach Biotit bzw. Biotit-Chlorit 
mit mikrokristallinen Kaolinitgraupen. 
Odin-KTst des Ruhrkarbons. 

R.B.20305 : Kaolinit (gut krist.), Chlorit (gut krist.) ca. 5%, 
Quarz ca. 5 %, Schwefelkies 1-2 %, Calcit (sicherlich 

auf KlUften) in Spuren. 
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Makroskopisch handelt es sich urn eine dunk~ braun gefarbte, feinkornig bis 
dicht struierte Lage mit 40 mm Machtigkeit. Seine Basis grenzt an klas
tisches Nebengestein und wird von einem 23 em dUnnen Floz Uberlagert. 

DUnnschliff : Kohlentonstein 

Mikrobilder in Tafel I (Bild 2), Tafel III (Bild 10,11,12,13) 

Tafel IV (Bild 14,15,16,17). 

Vorherrschend sind lamellar strukturierte 3paltstUcke ehemaliger Biotite, 
sowohl in Tafeln und Saulen als. auch in typisch langlichen, feinst
lamellaren Biotit-Pseudomorphosen in Grossen bis zu 1 mm. Durch Spaltung 
und Zerteilung haben sich zahlreiche kleinere Aggregate gebildet. Quantita
tiv untergeordnet sind ferner geradlinig begrenzte und auch schwach ge
krUmmte Kaolinitsaulen in Langen bis 1,6 mm vorhanden. Auch unregelmassig 
konturierte 11 Gelballen" sind v~rtreten. Zwei hexagonale Biotit-Pseudomor
phosen (Grosse 0,15 mm). Bemerkenswert ist die hohe Doppelbrechung der 
Aggregate und der Formentypen sowie ihr starker Pheochroismus. Verschiedene 
Formentypen besitzen die fUr Leverrierit bzw. Illit geltende Charakteristik. 
Ein grosser Teil der Formentypen besitzt eine fortgeschrittene Kaolini
sierung mit zurUcktretender Lamellenstruktur. 

Der Ubrige Mineralbestand betragt etwa 8 %. Es dominiert Quarz in bekannten 
scharfkantigen Formen (max. 0,8 mm), auch zwei Rundquarze sind vorhanden. 
Sanidinleisten sind moglich, aber bei orthoskopischer Betrachtung nicht 
si cher di agnosti zierbar. In "Bi oti t "-Aggregaten sporadi sch Zi rkonkri stall
chen mit Kontakthof, ferner einschon gepragtes Zirkonprisma von 120 

Mikron Lange. Auch in der Grundmasse sporadisch Zirkon. Feldspatpseudo

morphosen sind nich vorhanden. 

Der genannte Mineralbestand befindet sich in einer braunlichen kaolinischen 

Grundmasse, die von humosen Substanzen durchsetzt ist. Verschiedene linsige 
Be rei che bes tehen a us d i chter ~1atri x, die sowohl homophan a 1 s auch mi kro
kristallin ausgebildet ist; die homophane Matrix hat starkere Doppelbrechung. 
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Gelegentlich sind von homophanem Kaolinit infiltrierte Pflanzenzellen vor
handen. 

Ergebnis 

Haupttypus 
Typus 

KTst-Horizont 

Rontgenanalyse 

Kaolin-Kohlentonstein 

Kristalltonstein mit SpaltstUcken kaolinisierter 

Biotite und Biotit-Pseudomorphosen. 

Nibelung (u) - KTst des Ruhrkarbons. 

R.B. 20306 : Kaolinit (gut krist.), Chlorit (gut krist.) ca. 5 %, 
Quarz ca. 7 %. 

Makroskopisch handelt es sich urn eine Lage von 10 mm Machtigkeit, dunkel

brauner Farbe und feinstkorniger Beschaffenheit. Der Kohlentonstein ist 

von Kohle umgeben. 

DUnnschliff : Kohlentonstein 

Mikrobilder in Tafel I (Bild 3), Tafel V (Bild 18,19,20,21). 

Vorherrschend sind gestreckte und schwach gekrUmmte Saulen sowie Spalt

stUcke und Tafelchen von Kaolinit. Die Saulen erreichen Langen bis 0,3 mm 

und besitzen in Langsrichtung oft Auftrennungen. Die mittlere Grosse der 

kaolinitische Formentypen liegt jedoch bei etwa 0,1 bis 0,15 mm - sind 

also relativ klein. Bituminose Adsorbtionen erzeugen braunlic~Farbung der 
Formentypen. 

0 

Sowohl die Saulen als auch einige Tafelchen besitzen starke Doppelbrechung 

und die fUr Leverrierit bzw. Illit charakteristischen Polarisationsfarben. 

Typische Glimmerpseudomorphosen fehlen. Die am Randbereich zur angrenzenden 

Kahle vorkommende langlichen Gebil1e konnten vielleicht extrem kaolini

sierte Glimmer sein - Lamellenresten sind jedoch nicht erkennbar. 
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Die in dichter Packung lagernden kaolinitische Formentypen befinden sich 

in humoser Grundmasse. 

Quarz ist am Aufbau des Tonsteins mit 1 % beteiligt. Sporadisch Zirkon. 

Ergebnis 

Haupttypus 
Typus 
KTst-Horizont 

RHntgenanalyse 

Kaolin-Kohlentonstein 
Kristalltonstein mit kleinen Kaolinitkristallchen 
Bisher unbekannter Kohlentonstein vielleicht in die 
Kobold-FlHzgruppe einzustufen ? 

R.B. 20307 : Kaolinit (gut krist.), Quarz ca. 2-3 %, Schwefelkies? 

Makroskopisch handelt es sich urn eine dichte bis feinkornige, dunkelbraun 
gefarbte Lage von 60 mm Machtigkeit, die von Kohle umgeben ist. 

DUnnschliff Kohlentonstein 

Mikrobilder in Tafel I (Bild 4), Tafel VI (Bild 22,23,24). 
Der DUnnschliff erfasst 50 mm der r~achtigkeit. 
Sehe auch das natUrliche Gammastrahlungsmaximum in Fig. 4. 

Bemerkenswert ist der hohe Anteil an Pseudomorphosen nach Feldspat, der 
in rechteckigen, dreieckigen und polygonalen formen inGrossen bis zu 

0,4 mm auftritt. In loser Verteilung einige Pseudomorphosen nach Glimmer 
und deren SpaltstUcke, ferner einige Kaolinitknauel und Kaolinitsaulen. 

Quarz ist realtiv haufig - er tritt in scharfkantigen Formen und in Grossen 
bis zu 0,4 mm auf. Quantitativ untergeordnet Sanidin und sporadisch einige 
Zirkon-BruchstUcke. 
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Die kaolinische Grundmasse ist uberwiegend homophan, braunlich gefarbt und 
hat eine schwache Doppelbrechung - verschiedene Bereiche sind mikro
kristallin. V~reinzelt sind opake Pflanzenreste eingelagert. 

In der Grundmasse beobachtet man bei starker Vergrosserung gelegentlich 
extrem dunne Splitter bzw. Partikel, die veilleicht Reste vulkanischen 
Glases sind (Burger, 1982; Burger & Stadler, 1984). 

Ergebnis 

Haupttypus 
Typus 

KTst-Horizont 

Rontgenanalyse 

Kaolin-Kohlentonstein 
Dichter Tonstein, reich an Pseudomorphosen nach 
Feldspat. 
Hagen 1-KTst des Ruhrkarbons. 

R.B. 20308 : Kaolinit (gut krist.), Quarz ca. 2-3 %. 

Es liegen 3 Bohrkern-Bruchstucke vor. Sie besitzen eine dunkelbraune Farbe 
und eine dichte bis feinstkornige Struktur. Die Machtigkeit betragt 50 mm 
(nach Bohrbericht-Flozstruktur) Der Kohlentonstein ist von Kahle umgeben. 

DUnnschliff : Kohlentonstein 

Mikrobilder in Tafel 1 (Bild 5), Tafel VII (Bild 25,26,27,28) 
Tafel VIII (Bild 29,30,31,32). 

Der KTst besteht aus zwei Lagen Lage 1 mit 15 mm Starke,· 
Lage 2 mit 5 mm Starke, 

Sie besitzen unterschiedlich Ausbildungsform. 
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Lage 1 

Gehort zum dichten, kristallarmen Typus. Dominant ist eine braunliche, 
optisch isotrope Kaolinitgrundmasse mit lose verteilten, gelegentlich 
angereicherten Formentypen. Es handelt sich urn gestreckte und schwach 
gekrUmmte Saulen, SpaltstUcke und Tafeln mit maximalen Langen bis zu 
1,2 mm. Diese Formentypen sind teils frei, meist aber durch bituminose 
Adsorbtionen partiell dunkelbraun gefarbt; haufig beobachtet man auch 
Adsorbtionen an den Randern der Formentypen. Vorhanden ist auch eine 
idiomorphe Biotit-Tafel von 0,15 mm Lange. Einige Formentypen besitzen 
mittleren Pleochroismus und die fUr Leverrierit bzw. Illit markanten 
Polarisationsfarben. Eingelagert sind ferner grossere Appendices, deren 
Zellumina von homophanem Kaolinit infiltriert sind. Relativ haufig ist 
Quarz in bekannten mrmen und Langen bis 0,3 mm, gelegentlich auch Hoch
quarz: Zirkon ist ebenfalls vorhanden - meist als BruchstUcke mit Kontakt
hof, vereinzelt auch in idiomorphen Saulen. Keine Pseudomorphosen nach 
Glimmer und nach Feldspat. 

Lage 2 

Ist ein Kristalltonstein und fUhrt dichtlagernde Formentypen in humoser 
Grundmassa. Formentypen sind gestreckte und schwach gekrUmmte Saulen in 
Langen bis zu 1,3 mm, ferner SpaltstUcke und Tafeln von Kaolinit. Auch 
hier keine Glimmer- und Feldspatpseudomorphosen. Dazwischengelagert 
homophane Kaolinsubstanz, die Pflanzenstrukturen (Wurzelorgane) verdrangt. 

Sporadisch Quarz. 

Ergebnis 

Haupttypus 
Typus 

KTst-Horizont 

Rontgenanalyse 

Kaolin-Kohlentonstein 
Dominant dichter, kristallarmer Tonstein, beglei
tet von einer 5 mm dUnnen Kristalltonsteinlage. 

Hagen 4-KTst des Ruhrkarbons. 

R.B. 20309 : Kaolinit ~a ssig bis gut krist.), Quarz ca. 1-2 %. 
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TAFEL I.a. U be r s i c h t 

DUnnschliff-Mikrobilder zum GefUge und Mineralbestand. 
V = 20 x, Bildlanqe 4,SO mm. 

Bild 1 Odin Kohlentonstein aus 1282,2 m Teufe. 

Vorherrschend Pseudomorphosen von Kaolinit nach Biotit, sowohl 
feinstlamellar strukturiert als auch in tafligen Abspaltungen. 
Zahlreiche Tafelchen sind von bitumin'6sen Adsorbtionenbraunlich 
gefarbt. In loser Verteilung mikrokristalline Kaolinitgraupen. 
Formentypen in dichter Packung in humoser Grundmasse. 
Polarisator gegen Analysator in S0° Stellung. 

Bild 2 Nibelung (u)-Kohlentonstein aus 1349,6 m Teufe. 

Kristalltonstein, bestehend aus grossen Tafeln und SpaltstUcken 
kaolinisierter Biotite in dichter Packung. Quantitativ unterge
ordnet gestreckte und schwach gekrUmmte Kaolinitsaulen. Aggregate 
und Formentypen haben hohe Doppelbrechung und starken Pleochroismus. 
Quarz in loser Verteilung. 
Polarisator gegen Analysator in S0° Stellung. 

Bild 3 Kohlentonstein aus 1427 m Teufe. 

Gestreckte und schwach gekrUmmte Saulen, SpaltstUcke und Tafelchen 
von Kaolinit in humoser Grundmasse. Die Formentypen sind von bitu
minosen Substanzen braunlich gefarbt. 
Polarisator gegen Analysator in 30° Stellung. 
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CAMPINE, Bohrung 172 

KOHLENTONSTE INE 

Tafel I a 

Obersicht zum Gefuge und Mineralbestand 
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Bild 4 Hagen 1-Kohlentonstein aus 1477,1 m Teufe. 

Braunlich gefarbte, homophane Kaolinitgrundmasse mit zahlreichen 
Pseudomorphosen von Kaolinit nach Feldspat, relativ viel Quarz und 
sporadisch Sanidin. Untergeordnet einige Pseudomorphosen nach 
Glimmer, SpaltstUcke, Knauel und Saulen von Kaolinit. 
Polarisator gegen Analysator in 30° Stellung. 

B~ld 5 Hagen 4-Kohlentonstein aus 1488,6 m Teufe. 

Homophane, optisch isotrope, braunlich gefarbte Grundmasse aus 
Kaolinit mit lose verteilten Kaolinit-Formentypen. Relativ haufig 
Quarz (auch Hochquarz) und sporadisch Zirkon-BruchstUcke. 
Polarisator gegen Analysator in 20° Stellung. 



-151-

4 

5 

HAGEN 1 
1477,1 m 

HAGEN 4 
148.Um 

Tafel lb 



-1S2-

TAFEL II. adin-Kohlentonstein aus 1282,2a m Teufe. 
--------- Machtigkeit 1a mm. 

Bild 6 Gut klassierte, dichtlaqernde Pseudomorphosen nach Glimmer und 
Kaolinit-Formentypen in humoser Grundmasse. Geringe Vergrosserung 
zur Ubersic~t. 
V = 2a x, Bildlange 4,Sa mm. 
Polarisator gegen Analysator in sao Stellung. 

Bild 7 Langliche Aggregate als Pseudomorphosen nach Biotit und deren 
SpaltstUcke sowie Kaolinitgraupen mit braunlichen Adsorbtionen in 
humoser Grundmasse. 
V = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 3ao Stellung. 

Bild 8 Feinstlamellare Pseudomorphosen nach Biotit, deren SpaltstUcke und 
unregelmassig konturierte Tafelchen nebst einigen Kaolinitgraupen 
in humoser Grundmasse. Pseudomorphosen mit starkem Pleochroismus. 
Sporadisch Quarzsplitter. 
V = 8a x, Bildlange 1,13 mm. 
Polarisator gegen Analysator in sao Stellung. 

8ild 9 Grosse Pseudomorphose nach Biotit und zahlreiche taflige SpaltstUcke 
mit feinstlamellarer Struktur; verschiedentlich unregelmassig 
konturiert und starker doppelbrechend. Vereinzelte Kaolinitgraupchen. 
Humose Grundmasse. 
V = 8a x, Bildlange 1,13 mm. 
Polarisator gegen Analysator in saJ Stellung. 
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TAFEL III. Nibelung (u)-Kohlentonstein aus 1349,6 m Teufe. 
Macht igkei t 40 mm. 

Bild 10 Pseu~omorphosen von Kaolinit nach Biotit, deren tafligen Spalt
stUcke und einige schwach _gekrUmmte Kaolinitsaulen in dichter 
Packung. Vereinzelt Quarz in scharfkantigen Formen. 
V = 20 x, Bildlange 4,50 mm. 

Bild 11 Vorwiegend taflige SpaltstUcke von Biotit-Pseudomorphosen -z.T. 
unregelmassig konturiert nebst einigen kleinen tonnchenformigen 
Aggregaten und Saulen. Starke Doppelbrechung und pleochroitisch. 
Rechts unten :. homopha.ne, kao 1 i ni sche ~1atri x. Zwischen den 
Formentypen vereinzelt Quarz. 
V = 20 x, Bildlange 4,50 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 30° Stellung. 

Bild 12 Zahlreiche Kao·linitsaulen mit Lamellenstruktur und taflige 
SpaltstUcke als Pseudomorphosen nach Biotit mit starker Doppel
brechung. Ein grosser Teil der Tafelchen erscheint bei dieser 
Polarisator-Stellung dunkel. Sporadisch Quarz. 
V = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 9U 0 Stellung. 

Bild 13 Taflige, saulige und unregelmassig konturierte, lamellare Spalt
stUcke als Pseudomorphosen nach Biotit in dichter Packung. 
Vereinzeit Quarz (weiss). 
v = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 50° Stellung. 
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TAFEL IV. Nibelung (U)-Kohlentonstein aus 1349,6 m Teufe. 
Machtigkeit 40 mm. 

Bild 14 Bereich homophaner, stark doppelbrechender Grundmasse mit verein
zelten tafligen SpaltstUcken, die von dicht gepackten Pseudo
morphosen nach Biotit und deren SpaltstUcken Uberlagert wird. 
V = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 50° Stellung. 

Bild 15 Grosse Kaolinitsaule mitTeilung in taflige SpaltstUcke entlang 
der Lamellen. 
V = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 50° Stellung. 

Bild 16 In Langsteilung begriffene Saule mit hoher Doppelbrechung und 
starkem Pleochroismus, umgeben von sauligen und tafligen Spalt
stUcken. Vereinzelt Quarz und Sanidin. 
V = 80 x, Bildlange 1,13 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 90° Stellung. 

Bild 17 Lamellare Kaolinitsaule von 1,5 mm Grosse, umgeben von pseudo
morphen SpaltstUcken nach Biotit. Sporadisch Quarz. 
V = 80 x, Bildlange 1,13 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 60° Stellung. 
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NIBELUNG (u)
KOHLENTONSTEIN Teufe 1349.6 m 

Tafel IV 
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TAFEL V Kohlentonstein aus 1427 m Teufe. 
------- Machtigkeit 10 mm. 

Bild 18 Vorherrschend Kaolinittafelchen und einige Kaolinitsaulen mit 
bitumi~Hsen Adsorbtionen in humoser Grundmasse. 
V = 20 x, Bildlange 4,50 mm. 

Bild 19 Ausschnitt ~us obigem Bild. Lamellare Kaolinitsaule und zahl
reiche dicht gepackte Kaolinittafelchen - meist unregelmassig 
konturiert, die von bitumtnHsen Adsorbtionen braunlich gefarbt 
sind. Humose Grundmasse. 
V = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 
Polarisator gegen Analysa.tor in 40°Stellung. 

Bild 20 Vielzahl kleiner, unregelmassig konturierter Kaolinittafelchen 
nebst einigen grHsseren Kaolinitkristallen. Humose Grundmasse. 
V = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 40° Stellung. 

Bild 21 Taflige, sauliqe und unregelmassig konturferte Kaolinitkristalle 
in opaker, humoser Grundmasse. Braunliche Farbung durch bitu
minHse Adsorbtionen. 
V = 80 x, Bildlange 1,13 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 50° Stellung. 
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Ta IV 
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TAFEL VI. Hagen 1-Kohlentonstein aus 1477,1 m Teufe. 
--------

~·1achti gkeit 60 mm. 

Bild 22 Bereich mit extremer Anreicherun1 von Quarz und Pseudomorphosen 
von ~aolinit nach Feldspat. Vereinzelt kleine Pseudomorphosen 
nach Glimmer und Kaolinitknauel. Grundmasse braunlich gefarbter, 
homophaner Kaolinit. 
V = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 50° Stellung. 

Bild 23 Kantige, mikrokristalline Pseudomorphosen von Kaolinit nach 
Feldspat, neben Quarz und SpaltstUcken von Glimmerpseudomorphosen 
in mikrokri stalliner Kaolinitgrundmasse. 
V = 80 x, ~ildlange 1,13 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 90° Stellung. 

Bild 24 Scharf konturierte, mikrokristalline Feldspat-Pseudomorphosen und 
vereinzelte Kaolinitkristallchen sowie Quarz in schwach doppel
brechender, homophaner Kaolinitgrundmasse. 
V = 80 x, ~ildlange 1,13 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 90° Stellung. 
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Tafel VI 

HAGEN 1-
KOHLENTONSTEIN Teufe 1477,1 m 
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TAFEL VII. Hagen 4-Kohlentonstein aus 1488,6 m Teufe. 
--------- Machtigkeit 50 mm. 

Bild 25 Homophane, optisch isotrope, braunliche Kaolinitgrundmasse mit 
vereinzelten Saulen und Tafelchen von Kaolinit. Quarz relativ 
haufig. 
V = 20 x, Bjldlange 4,50 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 50° Stellung. 

Bild 26 Vorwiegend Kaolinitsaulen sowie taflige und saulige SpaltstUcke 
in homophaner, optisch, isotroper Kaolinitgrundmasse. Zahlreiche 
Quarzkorner in kantigen Formen und BruchstUcken. Sporadisch 
Zirkon mit Kontakthof. 
V = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 

Polarisator gegen Analysator in 20° Stellung. 

Bild 27 Dichtlagernde Kaolinitkristalle in opaker, humoser Grundmasse. 
Vorherrschend Saulen, Tafeln und SpaltstUcke von Kaolinit. 
V = 20 x, Bildlange 4,50 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 50° Stellung. 

Bild 28 Gestreckte und schwach gekrUmmte Saulen sowie Tafeln und Spalt
stUcke von Kaolinit in dichter Packung. 
Sporadisch Quarz. Humose Grundmasse. 
V = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 20° Stellung. 
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HAGEN 4- Tafel VII 
I<OHLENTONSTEIN Teufe 1487.7 m 
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TAFEL VIII. Hagen 4-Kohlentonstein aus 1488,6 m Teufe. 
---------- Machtigkeit 50 mm. 

~~g~_!_ 

Bild 29 Bereich mit dicht lagernden Formentypen. Auffallend sind von 
bituminosen Substanzen vollgesogene Saulen, Tafeln und Spalt
stUcke (dunkel) mit dazwischenlagernden Kaolinit-Formentypen, 
die frei von Einlagerungen sind (hell). Homophane, braunlich 
gefarbte Grundmasse aus Kaolinit. Reichlich Quarz. 
V = 28 x, Bildlange 3,18 mm. 
Polarisator gegen Analysator in 10° Stellung. 

Bild 30 Bereich mit zahlreichen braunschwarzen, rundlichen Gebilden, 

~~g~-~-

die sich als Kontakthofe winziger Zirkon-BruchstUcke erweisen. 
Quarz in kantigen Formen, vereinzelt Kaolinittafelchen. Braunlich 
gefarbte, homophane Kaolinitgrundmasse. 
V = 80 x, Bildlange 1,13 mm. 

Bild 31 Gestreckte und schwach gekrUmmte Kaolinitsaulen sowie SpaltstUcke 
mit Anlagerung an einen Bereich homophanen Kaolinits, der ein 
opakes Wurzelorgan-Relikt konserviert. 
V = 80 x, Bildlange 1,13 mm. 

Bild 32 Homophane, optisch isotrope Kaolinitsubstanz mit stark zerstorten 
Relikten von Gefasstracheiden. Zirkonkristall in der Bildmitte. 

0 V = 80 x, Bildlange 1,13 mm. 
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HAGEN 4- Tafel VIII 

I<OHLENTONSTEIN Teufe 1487,7 m 
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3.5. Paleontologie 

3.5.1. Megaflora 

-1156-

Volgende soorten werden in boring 172 aangetroffen (Fig. 25, 4 bladen) 

Alethopteris corsini Buisine - 1961 
Alethopteris davreuxi (Brongniart) Goeppert - 1836 
Alethopteris serli (Brongniart) Goeppert - 1836 
Annularia pseudostellata Potonie - 1899 
Annularia radiata (Brongniart) Sternberg - 1825 
Annularia sphenophylloides (Zenker) Gutbier- 1837 
Asterophyllites equisetiformis (Schlotheim) Brongniart - 1828 
Calamites cisti Brongniart - 1828 
Calamites suckowi Brongniart - 1828 
Ca 1 ami tes und •Jl at us Sternberg - 1820 
Cordaites Unger - 1850 
Eusn henopteri s striata (Gothan) Van Amerom - 1975 
Linopteris neuropteroides (Gutbier) Zeiller - 1899 
Linopteris subbrongniarti (Grand'Eury) Fritel - 1903 
Lepidodendron aculeatum Sternberg - 1820 
Lepi dodendrom ob.ovatum Sternberg - 1820 
Mariopteris latifolia (Zeiller) Boe~sma - 1969 
Mariopteris muricata (Schlotheim) Zeiller - 1879 
Mariopteris nervosa (Brongniart) Zeiller - 1879 
Mariopteris sauveuri (Brongniart) Frech - 1879 

Neuropteris chalardi Laveine - 1967 
Neuropteris obliqua (Brongniart) Zeiller - 1886 

Neuropteris parvifolia Stockmans - 1933 
Neuropteris rarinervis Sunbury - 1847 
Neuropteris scheuchzeri Hoffmann - 1826 

Neuropteris semireticulata Josten - 1962 
Neuropteris tenuifolia (Schlotheim) Brongniart - 1828 
Paripteris linguaefolia (Bertrand) Gothan - 1941 

Paripteris lunata (White) 
Paripteris pseudogigantea (Potonie) Gothan - 1941 
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Pecopteris miltoni (Artis) Kidston - 1924 
Pecopteris pennaeformis (Brongniart) Sternberg - 1825 
Pecooteris volkmanni Sauveur - 1848 
Pinnularia Lindley en Hutton - 1832 
Reticulopteris munsteri (Eichwald) Gothan - 1941 
Sigillaria Brongniart - 1822 
Sphenophyllum cuneifolium (Sternberg) Zeiller - 1879 
Sphenophyllum emarginatum (Brongniart) Koenig - 1825 
Sphenophyllum majus (Bronn) Bronn - 1851 
Sphenophyllum myriophyllum Crepin - 1880. 

In tegenstelling met boring 169 vallen in voring 172,op enkele uitzonder
ingen na, geen noemenswaardige pakketten met hydrofiele associaties aan 
te geven (cf. Dusar et al ., 1987). 

Enkel tussen 1049,85 m en 1051,20 m komen AnnuZaria sphenophyZZoides en 

SphenophyZZum emarginatum veelvuldig voor. Dit pakket is geintercaleerd 
tussen L vl 7 c (1049,29 m) en koollaag 8 (1052,73 m- 1052,92 m). In de 

boorbeschrijving worden oak concentraties aan Asterophyllites vermeld. 

Drie niveaus, voorkomend boven een koollaag, waren vrij opvallend. Het 
pakket gaande van 998,00 m tot 998,50 m boven koollaag 4 (998,89 m -

1000,04 m) bestaat uitsluitend uit Eusphenopteris striata (9 stalen op 
3 niveaus). 

Boven koollaag 6 (1021,45 m - 1023,87 m) werden in 6 stalen op 4 niveaus 

Alethopteris serli en Neuropteris scheuchzeri samen aangetroffen (van 
1020,90 m tot 1021,40 m). 

Het pakket boven koollaag 24 (1249,21 m - 1253,26 m) bevat in een bovenste 
gedeelte Alethopteris serli en in een onderste gedeelte Cordaites (16 
stalen op 4 niveaus, gaande van 1248,50 tot 1249,10 m). 

In tegenstelling tot boring 169, komen hier geen waterminnende planten 
voor op niveaus ~aar eveneens waterfauna werd aangetroffen. 
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Limnische faunas zijn beduidend minder verbreid in boring 172. In boring 
172 ligt de verhouding faunas tot plantenniveaus in het d~k van koollagen 
of wortelbodems op 32/68, in boring 169 was dit nog 47/53. 

T~ssen 1372,40 m en 1382,90 m werden 8 niveaus met Paripteris lunata her
kend; de verbreiding van de soort blijft tot dit interval beperkt. 
P. lunata werd eveneens in de boringen 161b, 168 en 169 teruggevonden. 
In boring 161 b wordt de soort vermeld rond 1310,40 m. 
P. lunata werd in boring 168 aangetroffen op 715,75 m, 860,60 m, 1108,90 m 

en op 1169,35 m. 
Boring 169 bevat 6 niveaus waar P. lunata voorkomt tussen 1303.26 en 

1309,10 m. 

Voor de boringen 172 , 161 b en staal 1169,35 m van boring 168 kan men 
stellen dat P. lunata op hetzelfde niveau voorkomt, namelijk een twintig
tal meter onder tonstein Nibelung. De overige niveaus zijn niet voor cor

relatie vatbaar. 

Een laatste opvallend kenmerk betreft het voorkomen van grote concentraties 
aan bepaalde soorten. Zonderr men die niveaus af , waarin grote hoeveelheden 
aan bepaalde soorten voorkomen (amalg), dan ziet men dater over het ganse 

verloop van de boring een bepaalde zonering bestaat. 

diepte (m) Flora 

979,70 987,80 N. rarinervis 

1020,90 - 1021,30 Al. serli 

1048,60 - 1049,50 L. subbrongniarti 

1050,20 - 1051,20 Annul sphenophylloides 
Sph. emarginatum 

1083,50 - 1086,10 N. tenuifo 1 i a 

1117,80 - 1119 '20 L. subbrongniarti 

1139,90 - 1141,70 L. subbrongniarti 

1377,35 - 1380,30 p. lunata 

1425,40 - 1425,80 N. chalardi 

1486,60 - 1484,50 N. chalardi 
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Een eventueel verband met het facies moet in dit geval onderzocht worden. 

3.5.2. Megasporen 

Megasporen werden opgezocht in een afgewogen hoeveelheid (10 gram) ge
zuiverd steenkoolmonster in dezelfde lagen die oak aan verdere steenkool
analyses onderworpen werden (cf § 5.2.) (Tab. 8). Megasporen assemblage 
zone IV, (ongeveer o_vereenstemmend met de Zandsteen van Neeroeteren, kan 
niet nagewezen worden ten gevolge van de afwezigheid van de gids, 
Triletisporttes tuberculatus. Desondanks is het voorkomen van Rotatisporites 

dentatus vanaf laag 5 (1009 m) en maximum in laag 3 (987 m) een aan-
wijzing voor de overgar.q tussen megasporen assemblage-zones III en IV. 
Tot in hetzelfde niveau werd tevens Zonalesporites brasserti vastgesteld. 

Megasporen assemblage zone III, gesitueerd rand de grens Westphaliaan C/0, 
is met zekerheid vastgesteld en vangt aan met laag 13 (1098 m), gekenmerkt 
door het eerste voorkomen van Setosisporites pseudotenuispinosus. die ver
dwijnt in laag 7 (1046 m). Door de afwezigheid van Setosisporites praetextus 

kan de grens tussen assemblage zone I en interzone II niet worden vast
gesteld, alhoewel deze grens binnen het doorboorde traject moet vallen 
(Paproth et al ., 1983; Dusar et al ., 1987; Pierart et collab, 1985). 
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Tabel 8 Megasporen distributie, boring K.B. 172. 

.... 
Q) 

VI VI VI 0. 
Q) :::> Q) 

VI ..... VI ..... VI c: 
VI Q) ·;::: 0 ·;::: Q) Q) 
Q) ..... VI c: VI VI VI ..... .... c: ·;::: 0 Q) VI VI·~ Q) Q) Q) VI VI 0 VI ·~ o~ 0 0. ..... Q) Q)O. .._, VI ..... ..... Q) Q) 0. Q) VI c: o.o 
N 0 VI ..... .._, VI .,... •r- ·~ VI ·;::: ..., ..., VI VI ..., Q) Q) VIO 

0. ·~ VI .... ·;::: S...VI S...·~ ·~ VI ·.: ·~ :::> ..., 
~ VI .,.,. 

c: VI ....,, 
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IV? 1b SG117 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 
3-3b SG118 1 - - - - - - - - - 6 - 8 - - 15 

5 SG119 - - - - - - 1 - - - 14 6 9 - - 30 
6 SG120 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
7 SG121 - - - - - 60 - - - - 14 - - - - 74 I I I 9 SG122 - - - - - - - - 3 - - 5 - - - 8 11 SG123 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 12 SG124 2 - - - - - - - 4 - - - - - - 6 13 SG125 4 1 - - - 23 - - - - 4 2 - - - 34 I I 15b,c SG126 6 - - - - - - - 2 1? - - - - - 9 

16 SG127 2 1 1 1 - - - - - - - 4 - - - 9 20 SG128 - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 23 SG129 - 2 - 1 - - - - - - - 2 - - - 5 24 SG130 4 4 - 4 - - 2 - 1 - - - - - - 15 25b,c SG131 20 1 - 1 - - - - 2 - - - - - - 24 27 SG132 1 11 - - - - - - - - - - - - - 12 29 SG133 3 - - - - - - - - - - 1 - - - 4 33b SG134 11 - - - - - 4 2 3 - 75 - - - - 95 34 SG135 1 1 - - - - - - - 4 - 1 - 1? - 8 41 SG136 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 42 SG137 - - - - - - - - - - 5 - - - - 5 43 SG138 - - - - - - - - - - - - - - - -44 SG13.9 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 45 SG140 4 - - - 2 - - - - - - - - - - 6 46 SG141 - - - - - - - - - - - - - - - -47 SG142 - - - - - - - - - - - - - - - -? 49 SG143 - - - - - - - - - - - - - - - -51b SG144 - - - - - - - - - - - - - - - -53b SG145 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 
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3.5.3. Miosporen 

60 echantillons de schistes provenant du toit des couches, ant ete 
analyses par.les methodes pruynologiques de 885,75 m a 1587,25 m. 

Les assemblages de miospores sont domines par 1 'un des genres suiv~nts : 

Lycospora,Densosporites~ Crassispora _ ou Florinites traduisant 1 'influence 
preponderante, en alternance, de facies a Lycophytes arborescents ou 
herbaces, a fougeres ou a Cordaites. 

Quatre assemblages distincts ant ete reconnus parmi les miospores mains 
abondantes : 

1) de 885,75 m a 958,00 m (C 1 a 2 b, soit le Gres de Neeroeteren) 
·cingulizonates loricatus 

Cirratriradites saturni 

Laevigatosporites vulgaris 

Microreticulatisporites nobilis 

M. sulcatus 

Punctatosporites granifer 

P. minutus 

Reticulatisporites reticulatus 

Savitrisporites nux 

Thymospora obscura-thiessenii 

Torispora securis 

T. verrucosa 

Triquitrites subtilis 

Vestispora Eenestrata 

Westphalensisporites irregularis 

La presence de T.obscura-thiessenii, 1 'absence de toutes especes de 
Densosporites a ces niveaux est caracteristique de la zone d'assemblage 
OT (T. obscura-thiessenii , d'age Westphalien D. 
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2) de 978,30 m a 1262,70 m (C 2c a 25) 
Meme assemblage que ci-dessus a 1 'exception de Thymospora qui est 
absent et de Torispora qui est abondant. 

Il s'agit de la zone d'assemblage S~ (T. secur~s- v. fenestrata), 

d'age Westphalien C r~cent a Westphalien D basal. 

3) de 1271,45 m a 1552,35 m (C 25c a 52) 
Dans cet assemblage V. fenestrata est absent et Torispora rare. Il 
s'agit de la zone d'assemblage GS (P. granifer - T. sculptilis , 

d'age Westphalien C ancien. 

4) de 1560,75 m a 1587,25 m (C 53 a 55). 
Dans cet assemblage, Torispora et Punctatosporites granifer sont 
absents. 

Il pourrait s'agir de la zone d'assemblage NG d'age Westphalien B a 
Westphalien C basal. Le petit nombre d'~chantillons observ~s nous incite 
cependant a beaucoup de r~serve quant a cette datation. 

3.5.4. Mollusken 

Ook deze boring is rijk aan goed bewaarde zoetwaterschelpen. Verschillende 
associaties treden op. Een mooie fauna, kenmerkend voor de Anthraconauta 

phillipsii-zone werd gevonden tussen lagen 4 en 17 (interval 1000-1162 m). 
Het bovenliggende Westphaliaan D, met inbegrip van de Neeroeteren Zandsteen 
is te arm aan goedbewaarde fauna's. Tot laag 22 (op 1225 m) komt een over
gangszone voor met een geleidelijke toename van Naiadites vormen. Vanaf 
laag 26 tot einddiepte (interval 1292-1599 m) komt een Naiadites fauna voor, 
o.a. met N.cf.elongatus en N. cf. daviesi,kenmerkend voor de boven similis

pulchra Zone -( Ca 1 ver, 195~). De grens tllssen de ph_iUipu_-zone en d~ bovcn 
similis-pulchl~a-Zone liqt in de renilinische kolenvelden (Engela_nd) bij de too 

~arine Rand. In boring 172 liQt deze grens echter beduidend hoger, ~n wel 
bii de Odin tonstein. De zwak mariene Geisina horiz6nt oo.14UU ~. ~teeas 
onder de Nibelung tonstein gelegen, vormt nochtans het lokale 
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equivalent van de Top Marine Band. Er ZlJ op gewezen dat de Geisina 

horizont waarschijnlijk geen chronostratigrafische marker is, maar in deze 
boring~ 50 ri1 onder de Nibeling tonstein voorkomt, waar dit in boringen 
161 ben 168 resp. slechts 7 men 16m bedroeg. In deze beide laatste 
boringen bleef de phillipsi - zone oak behouden tot dit niveau. 

3.5.5. Arthropoda 

3.5.5.1. Merostomata 

A 

Adelophthalmus imhofi (Reuse) sensu VAN OVEN 1956. 
A Boring 172, 1161.1 m, Boven Westphalien C 

B 

B : Exemplaar van Havr~, Boven Westphalien C (Stainier 1935, 

Van Oyen 1956). F · 26 1 g. . 
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Tot de subklasse Merostomata behoort de orde Eurypterida die nauw verwant 
is met de hedendaagse degenkrab (Limulus). Een niet-mariene vertegenwoor
diger van de Eurypteriden is het genus Adelophthalmus, dat beschreven is 
uit afzettingen van het hoogste Devoon of onderste Dinantien tot Midden 
Perm. Adelophthalmus is gekenmerkt door een half - ovaalvormig kopborst
stuk (cephalothorax), een abdomenbestaandeuit twaalf segmenten welke naar 
achter toe steeds smaller en langer worden, en een stekelvormig staartstuk 
of telso~ (te vergelijken met de degenachtige telson van de recente 

Limulus ) . 

Slechts een soort (A.approximatus ) is beschreven uit de afzettingen rond 
de Devoon-Carboon-grens in de USA. Alle andere stammen uit het Boven 
Carboon en Onder tot Midden Perm. Het genus is gevonden in Europa (Engeland, 
Nederland, Belgie, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, CSSR en USSR), 
Azie (China) en Noord-Amerika (SE Canada, USA). Maar de meeste vindplaatsen 
hebben slechts een of enkele exemplaren opgeleverd. Een uitzondering vormt 
een schalielaag vlak onder koollaag uou (Onder Hestphalien B) in de voor
malige Staatsmijn Emma bij Heerlen (Zuid-Limburg, Nederland), waarin on
geveer 300 exemplaren zijn aangetroffen (Van Oyen 1956). Een uitgebreide 
revisie van de gepubliceerde soorten uit dit genus tot 1952 is terug te 
vinden in Van Oyen (1956). 

In het Westphalien van Belgie ZlJn er in de loop van de jaren slechts 
enkele exemplaren van Adelophthalmus gevonden.Van Oyen (1956) vermeldt 
er zeven, waarvan zes uit het Westphalien A-B en slechts een uit het 
Boven ~Jestphalien C (Havre Stainier 1935). 

Het in boring 172 bij 1161.1 m aangetroffen exemplaar is ontdekt in een 
niet-mariene siltige schalie in een traject boven koollaag 17, waarin 
verder· oak visresten .(Drydenius. sp. ) en de niet-mariene ostracode 

Carbonita (c. ex gr. scalpellus ) voorkomen. Het redelijk geconserveerde 
kopborststuk (basis 21 mm, lengte 16 mm) toont een duidelijk niervormig 
rechteroog en de omtrek van het linkeroog. De begrenzing van de glabella 
is vaag te zien. Abdomen en tel son zijn niet- bewaard. 



-179-

De cephalothorax van het enige andere exemplaar van AdelophthaZrrrus 

dat in het Boven Westphalien C van Belgi~ is aangetroffen in de voor
malige mijn van Havre is beduidend kleiner (dit exemplaar is ter verge
lijking afgebeeld in figuur 26). Beide zijn toe te schrijven aan A.imhofi 

(REUSS), een soort die vanaf het Onder Westphalien tot in het Midden Perm 
voorkomt. In Noorti-Frankrijk is A. imhofi (daar beschreven als Eurypterus 

cf.mansfieldi door Pruvost 1919) bekend uit het Westphalien D (Faisceau 
d 1 Edouard). Dit laatste exemplaar is ongeveer even groot als dat van 
Havre. 

Gezien zijn grote stratigrafische verbreiding heeft A. imhofi geen 
betekenis voor de biostratigrafie. Het is een soort die slechts het 
niet-mariene karakter van de afzettingen waarin het gevonden is bevestigt. 

3.5.5.2. Ostracoda 

Niet-mariene ostracodenbP.hormdetot het genus Carbonita zijn in een 
groot aantal monsters aangetroffen. Deze behoren tot de species-groepen 
C. ex gr. humiZis , C. ex gr. scaZpelZus en C. ex gr. pungens, welke 
al dan niet naast elkaar kunnen voorkomen in strata van het Namurien tot 
Stephanien. De volgende monsters bevatten een of meer exemplaren van 
Carbonita 

979.75 m, 1004.95 m, 1005.0 m, 1007.0 m, 1007.2 m, 1041.7 m, 
1161.35 m, 1162.4 m, 1166.7 m, 1172.55 m, 1175.05 m, 1181.3 m, 
1221.75 m, 1224.75 m, 1224.8 m, 1257.5 m, 1262.7 m, 1303.0 m, 
1303.15 m, 1307.25 m, 1307.45 m, 1319.8 m, 1337.1 m, 1342.7 m, 
1367.7 m, 1394.95 m, 1395.4 m, 1396.0 m, 1396.4 m, 1396.5 m, 
1396.7 m, 1397.0 m, 1398.5 m, 1400.4 m, 1400.5 m, 1419.95 m, 
1421.5·m, 1421.6 m, 1442.45 m, 1481.3 m. 
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1IIUII 

Visresten uit het Westphalien C van boring 172 

A 
B 
c 
D 
E 
F-H 

K-M 
N : 

Callopristodus pectinatus, 1226.4 m 
Viskaak, 1262.7 m 
Drydenius sp. (cf. molyneuxi), 1421.5 m 
Rhizodopsis sauroides, 1172.55 m 
Drydenius sp. (cf . molyneuxi), 1162.4 m 
: Elonichthys spp. 

F : 1262.7 m, G : 1400.5 m 
: Eierkapsels ? , 1421.5 m 
Palaeoxyris sp., 1262.7 m 

H : 1398.5 m 

Fig. 27. 

1 .... ..______. 

1 111111 
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De brakwater-ostracode Geisina subarcuata is aangetroffen in een 
bitumineuze schalie bij 1400.5 m vlak boven koollaag 38. Waarschijnlijk 
is dit zwak-mariene niveau te correleren met eenzelfde laag met G. sub

arcuata in. boring 161 b (1297 .6 - 1298.95 m) en in boring 168 (1157 .7 -
1158.05 m). In deze beide laatste boringen komt Geisina resp. 7 en 16 m 
onder de Nibelung Tonstein voor. In boring 172 ligt dit nive~u ongeveer 
50 m dieper (snellere subsidentie of diachronisme van het brakwater
niveau ?). 

3.5.6. Visresten 

Een beperkt aantal visresten is gevonden in het Westphalien C van boring 
172. De stratigrafische -waarde ervan is vooralsnog onduidelijk. Om daar
over uitsluitsel te kunnen geven l~jkt het echter zinvol om systematisch 
een inventarisatie te maken van de vondsten voorzien van illustraties 
zoals eerder al gedaan voor boring 169 (Fig. 27). 

In de meeste gevallen zijn schubben aangetroffen. Maar oak enkele kaak
fragmenten met tandjes en vermoedelijke eierkapsels zijn gevonden. De 
volgende monsters leverden visresten op : 

1162.4 m (Drydenius sp.), 1172.55 m(Rhizodopsis sauroi'a'es), 1226.4 m 
(CaZZopristodus pectinatus), 1262.6 m, 1262.7 m (PaZaeoxyris sp., 
EZonichthys sp., viskaak), 1398.5 m (EZonichthys sp.), 1400.5 m 
(EZonichthys sp.), 1421.5 m (eierkapsels ?, Drydenius sp). 

Opvallend zijn de vermoedelijke eierkapsels van 1421.5 m. Deze zijn 
gekenmerkt door getande randen en een zwakke rimpeling op het overigens 
gladde, glanzende oppervlak. De rimpeling is vermoedelijk secundair 
en is hier geinterpreteerd als kenmerkend voor een leerachtige, dunne 
s·chaal welke kennelijk na uitkomen van de eieren gemakkelijk vervormde. 



-182-

Seismiek Zwartberg-Opglabbeek 1983 - Isophypsenkaart horizon c (Basis Krijt) 

Lambert 
233 . 

__ f,OO 

195- I 

194 

n.b. a = Dorne Breuk 
c = Meeuwen Breuk , 

--· 

I 
500 1000m 

Fig. 28. 
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Seis · Iso mlek Zwartber -0 phypsenkaart (hg ~glabbeek 1983 . or1zon p _ b . 
Lambert asls Permo-Trias) 

~a= Dorne Breuk 
c = Meeuwen Breuk 
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Seismiek Zwartberg-O'pglabbeek 1983 - Isophypsenkaart horizon Kl 

(basis Neeroeteren Zandsteen} 
233 Lambert 234· . 

I 

Lambert 

0 sao 
School : 

Fig. 30. 

1000 m 
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Seismiek Zwartberg-0 glabbeek 1983 - Isophypsenkaart horizon N Tonstein-

Lambert 

Fig. 31. 
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Lambert 

--------... -- ----
I 
I I 

233 Lambert 234 
Seismiek Zwartberg-Opglabbeek 1983 - Isophypsenkaart Horizon M 

(Maurage-marien niveau) 

Fig. 32. 
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4. Structuur 

Boring 172 werd ingeplant in het paneel tussen de breuken van Do~ne = 
Leut (= breuk 11 a11 op figs 28-32; breuk 11 e 11 in Rossa, 1987) en van Meeuwen 
= Vucht (= breuk 11 C 11 op figs. 28-32; eveneens breuk 11 C11 in Rossa, 1987). 
Een afsplitsing 11 111 van de breuk van Dorne bevindt ~ich dichter ten oosten 
van de boorplaats (Fig. 30). Ten oosten ligt het kolenveld van Rotem
Neeroeteren; ten westen het kolenveld van Zwartberg-Waterschei. Boring 
172 ligt daarenboven op geringe afstand ten zuidoosten van het 11 lineament 
van Gruitrode 11 met zijn nefaste invloed op de kolenvoering in het Boven 
Westphaal C (Bouckaert & Dusar, 1987). Twee discordantievlakken worden 
door de boring doorsneden, nl. aan de basis van het Krijt op 681 m en 
aan de basis van het Perm op 832 m. Structurele informatie hierover kan 
afgeleid worden uit boorgegevens (kernen, dipmeter) en uit de seismiek 
(opname Zwartberg-Opglabbeek 1983), lijn 8303, vibratiepunt 1272 op ~50 m 
ten zuiden van de boorplaats. De dipmeteranalyses (Welex, B.P.B.) leveren 
een structurele helling op van 7° in richting Nl2Evoor het Krijt, van 12° 
in ricbting N 45 W voor het Permo-Trias en van 12° in richting NNW voor 
het Karboon. De richtingen worden bevestigd door de seismische opname 
(Fig. 7, waarbij opvalt dat de schijnbare helling in het Karboon sub
horizontaal is) en door de interpretatie der seismische waarnemingen 
(Figs. 28-30) ; de helling zou echter voor het Krijt eerder 3° bedragen. 
Door de sterke deviatie van het boorgat (~ 10 ° opbouw tussen de top van het 
gekernd traject op 766 m en 980 m (Fig. 5) neemt de waargenomen structurele 
helling in het Karboon geleidelijk af, om vanaf een diepte van~ 1050 m 
een stabiele waarde van 3° te bereiken. 

Opvallend is het geringe aantal splijt- en wrijfvlakken, zelfs in de 
zandsteen. Nergens werden aanwijzingen voor het bestaan van breuken ge
vonden; ook niet in het interval 1150-1200 m, waar stratigrafische lacunes 
optreden (zie §.5.4.). 
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De uit,,!i'")ginasqrensvan het Permo-Trias ligt minder dan 2 km ten zuid
oosten van boring 172 in het paneel tussen de storingen van Dorne en 
Meeuwen maar is moeilijk exact te bepalen·gezien het feit dat het 
Zechstein aan de basis van deze sequentie geen uitgesproken seismisch 
signaal opbouwt (Figs. 8, 29). De uitwigaingsgrens van de Neeroeteren 

Zandsteen ligt ~ 1 km meer zuidwaarts. Naar het noorden toe (richting 
lineament van Gruitrode) lijkt deze formatie eveneens op onduidelijke wijze 
te verdwijnen (Fig. 30). De lacune aan de top van het Steenkoolterrein~ 
onder de basis van het Perm is hier vergelijkbaar met boring 161 (Op
glabbeek-Louwelsbroek ), reeds grater dan voor boring 146 (Neerglabbeek), 
maar veel kleiner dan voor boring 121 te Meeuwen-Bullen, 4 km westwaarts 
aan de overzijde van het lineament van Gruitrode gelegen langswaar de 
Neeroeteren Zandsteen verdwijnt. Ter zuiden hiervan vormt de breuk van 
Meeuwen eveneens een afgrenzing van de Neeroeteren Zandsteen. Tys (1980) 
heeft reeds op deze veranderlijke lacunes, van asturische oorsprong ge
wezen. Rossa (1987) toont aan dat de breuk van Meeuwen, in tegenstelling 
met de breuk van Dorne, eerder gekenmerkt wordt door een hoofdverplaatsing 
in de asturische fase dan wel in de jong-cimmerische. 
Boring 172 heeft aldus vrijwel de jongste Karboonlagen doorboord in het 
gebied tussen de breuken van Dorne en Meeuwen en vervolledigt de stra
tigrafische sequentie bekend uit de K.S. boringen die hierop aansluiten in 

zuidelijke richting (Fig. 1). 

5. De steenkoollagen 

5.1. Kolengehalte 

In het Steenkoolterrein van boring 172 (top 832,25 m, basis 1599 m, 
aangeboorde dikte 767 m) werden 55 koollagen of lege wortelbodems onder
scheiden en genummerd, vele ervan samengesteld met talrijke onzuiverheden 
en doorwortelde tussenschakelingen. In totaal werden 124 afzonderlijke 
wortelbodems geteld, hetzij een per 6 m. De nummering is arbitrair en 

sekwentieel per boring; zij houdt geen rekening met c0rrelaties van 
koollagen tussen verschillende boringen. Als enig criterium werd het 
gezammlijk voorkomen van een dak en een vloer (wortelbodem) aangehouden 

(Fig. 21). 
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In tabel 9 wordt de lijst der koollagen gegeven, opgesplitst volgens de 
samenstelling, zeals in voege bij K.S. (zie noot). Tabel 10 resumeert de 
gegevens voor de technische winbare reserVes (Worl~ Energy Conference 1978), 
tabel 11 voor potentieel ontginbare koollagen volgens DNB normen (Studie 
Steenkolen, Werkdocument voor de Stuurgroep van 26 april 1984 : Prospektie 
naar het potentieel van nieuwe mijnexploitaties - dok. 260484/ST -
CA/30). 

De Zandsteen van Neeroeteren werd over 125 m aangeboord (top 832.25 m, 
basis 957.22 m) en bevat enkel het hier niet ontginbare doublet van Laag 
1 (Fig. 21). 

Bij vergelijking met vroegere boringen van de Geologische Dienst blijkt 
dat voor hetzelfde globale interval (oak zonder rekening te houden met 
de Neeroeteren Zandsteen) de steenkoolreserves in boring 172 eerder gering 
zijn (Tabel 12). 

Het totale steenkoolgehalte (in technisch winbare lagen en dunne kool
riffels samengestelrl schommelt slechts weinig, en ligt in boring 172 op 
het peil van Neerglabbeek (6.4 %) lichtjes boven dat van boring 169 -
Guitrode Muisven, en lichtjes onder de boringen in het veld van Neeroeteren 
Rotem. Het aantal koollagen varieert evenmin bijzonder veel. De technische 
steenkoolreserves (telkens zonder de Neeroeteren .zandsteen te rekenen), 
bedragen tot einddiepte 35,8 Mio.ton/km2 aanwezig in 24 lagen, en tot-1250 
m 15.1 Mio.ton/km2 aanwezig in slechts 11 lagen (Tabel 10). De steenkool
rijkdom neemt dus sterk toe in het onderste deel der boring. Een zelfde 

besluit komt nog versterkt uit de cijfers voor de in-situ reserves in 
potentieel ontginbare koollagen (Tabel 11) : 16.1 Mio.ton/km2 tot eind
diepte en slechts 2 Nio.ton/km2 tot -1250 m. Tot een diepte van -1250 m 
is slechts een potentieel ontginbare laag aanwezig (Laag 23 op 1235.95m); 
tot op einddiepte verhoogt dit aantal lagen tot 9 met een gemiddelde 
macht van 132 em (varierend tussen 97 em en 200 em voor een opening van 
175 em. Deze waarden zijn dan weer vergelijkbaar voor alle boringen : 
aangezien de steenkoollagen tot stand zijn gekomen in eenzelfde bekken 
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onder gelijkaardige sedimentatie-omstandigheden, is hun maximale dikte 
begrensd door dezelfde parameters. 

De steenkoolreserves zijn zodoende stratigrafisch erg ongelijk verdeeld 
( Tabe 1 12) : 
- geen in de Neeroeteren Zandsteen; 
- zeer arm in het bovendeel van de Maurage Member (bundel van Neerglabbeek) 
net als in boring 169 Gruitrode-Muisven, dit in schril kontrast met de 
boringen in het kolenveld van Neeroeteren-Rotem waar de steenkoolreserves 
zes-td vijftienvoudig groter zijn (Dusar et al ., 1986). 
- zeer hoog in het onderste deel der boring, stratigrafisch niet bereikt in 
de vroegere exploratieboringen van de Geologische Dienst, maar wel bekend 
uit de K.S. boringen in de omgeving van Opglabbeek, uitgevoerd in concessie
gebied Les Liegeois ( 11 Zwartberg 11 ). 

De overgang tussen beide zones ligt bij of vlak onder de Onder/Boven 
Westphaal C grens op 1348 m (overgang tussen steenkoolbundels van Meeuwen 

en Neerglabbeek) (zie § 5.4.). In het Onder Westphaal C van boring 172 
(bundel van Meeuwen) komen tussen 1428 en 1565 m 8 potentieel ontginbare 
steenkoollagen voor, hetzij 1 per 31 m. De totale steenkoolreserves in 
het Onder Westphaal C bedragen 14.1 Mio.ton/km2 , hetzij 5.6 Mio.ton/km2L100 m. 
Hier ligt de steenkoolrijkdom zelfs lichtjes boven het gemiddelde (5.3Mio. 
ton/km2/100) van boring 168 (Opoeteren Den Houw Dusar et al .,1986) 
die van alle boringen globaal de gunstigste resultaten opgeleverd heeft. 
Op de boorplaats liggen deze reserves evenwel beneden de economische ont-
ginbaarheidsdrempel. Naar het zuiden toe, in de richting van Opglabbeek, 

komen zij geleidelijk minder diep te liggen (Fig. 31) waarbij het aantal 
ontginbare lagen in beperkte mate terugloopt, m.a.w. sommige van deze 
lagen blijven vermoedelijk over grote afstanden potentieel ontginbaar. 
Als besluit kan dus gesteld worden dat beide boringen 169 en 172, uitge

voerd door de Geologische Dienst op het grondgebied van Gruitrode negatief 
zijn wat betreft de conventioneel ontginbare steenkoolreserves in de steen
koolbundel van Neerglabbeek, die in het kolenveld van Neeroeteren-Rotem nog 
zeer rijk is. Daarentegen heeft boring 172 aangetoond dat de steenkool-

• 
bundel van Meeuwen in de omgeving van Opglabbeek, of in het centrale 
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oostelijke deel van de concessie Les Liegeois zeer rijk is op diepte die 
voor conventionele mijnbouw bereikbaar zijn. 

Noot : legende bij de lijst der koollagen (Fig. 21 - Tabel 9) 

1 = leisteen, al dan niet doorworteld, met ingekoolde lenzen, zwarte en 
grijze verknepen lei (escaille) 

2 = lichte kolige leisteen, zwarte verknepen lei (escaille) 

3 = sterk kolige leisteen 

4 = onzuivere en gestreepte kool, cannel coal 

5 = reinkool. 

Dikte in centimeters, volgens boorrichting gemeten 
Opening = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

Ballast (steenmiddelen) = 1 + 2 
Macht = 3 + 4 + 5 
V = volumetrische verhouding macht 

open1ng 
G = gewichtsverhouding macht x 1.35 

-m-ac,h~t-.-x-r1~.3~5~+,b~a~l~l-as-t~x--~2~.3r-

~ bi j 1 aag nummer dee 11 aag 

Reserves 

dikte in centimeters, bankrecht gemeten 
Technisch winbare reserves ~ 60 em reinkool 

DNB normen ~ 90 em macht 
) 50% G 

Belgische normen ~ · 100 em macht 
) 50% G 
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TABEL 9 LI~ST DER KOOLLAGEN BLAD 1 

Laag Oak Vloer 1 2 3 4 5 Opening Macht 

la ----- 892,25 

lb 898,05 898,38 33 33 33 

-
2a ----- 958,22 

2b 962,60 963,00 ::40 .. 
40 

2c 978,40 978,68 11 

17 28 11 

2d ----- 979,15 

3a ----- 985,74 

3 986,69 987,46 77 

2 

9 88 77 

3b 990,43 991,06 2 5 

3 39 

2 12 

-------- -------- -------- '"'------- -------· 
T 3 4 5 51 63 56 

4 998,89 1000,04 26 .. 
6 

35 9 14 
5 10 

1 

9 

-------- -------- -------- -------- --------
T 44 1 •14 56 115 71 
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BLAD 2 

5 1009,02 1009,54 4 
2 5 

3 1 37 

-------- -------- -------- -------- --------
T 3 3 46 52 46 

6 1021,49 1023,87 48 
- 3 
1 

14 3 5 

6 

11 4 

9 2 
5 

53 62 

6 1 3 2 

-------- -------- -------- -------- --------
T 73 30 15 8 112 238 135 

6b ------ 1026,01 
6c ------ 1026,71 

7a ------ 1045,95 

7 1046,35 1046,70 2 33 35 35 

7c ------- 1049,29 

8 1052,73 1052,92 2 16 

1 19 19 

9 1060,11 1060,88 27 

1 

14 3 4 27 

1 
' -------- -------- -------- -------- ------ -·-

T 14 4 1 31 27 77 59 

10 1070,91 1071,91 9 8 

1 18 18 

11 1081,17 1081,53 7 36 

2 20 

14 11 
::g 

-------- -------- -------- -------- --------
T 16 40 7 36 99 43 
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BLAD 3 

12 1086 '71 1087,55 2 

4 19 20 

12 19 

4 

4 

-------- -------- -------- -------- --------· 
T 4 31 4 4 41 84 49 

13 . 1098,01 1098,93 4 1 50 

3 

12 2 

3 22 

-------- -------- -------- -------- --------·-
T 7 13 3 74 97 77 

13a ------- -------

14a ------- 1117,53 

14b 1118,45 1120,00 20 

4 

3 4 

32 

66 7 3 

5 11 

258 10 3 

6 

-------- -------- -------- ----------------·-
T 356 25 17 3 31 432 51 

14c ------- 1122,77 

14d ------- 1124,82 

14e ------- 1125,44 

14f ------- 1127,20 

15a ------- 1138,62 

15 1138 '79 1139,47 2 38 
0 9 6 

: 
13 

-------------------------- ------------------
T 9 2 57 68 57 
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15b-e 1141,50 1144,57 7 BLAD 4 
31 

60 26 

1 

2 3 

6 

67 

40 10 

39 2 9 

2 

-------- -------- -------- -------- --------
T 239 19 5 42 305 47 

16 1154,50 1155,48 ::g 

10 10 35 
"" 3 18 

[ 3 

-------- -------- -------- -------- ---------
T 10 19 6 53 88 78 

17a 1162,54 1164,49 7 3 

1 9 

26 13 

3 

7 3 

75 1 8 

12 5 

6 

5 5 6 

-------- -------- -------- -------- --------
T 114 24 17 7 33 195 57 

17b 1166,92 1167,92 10 3 3 

5 2 

1 

27 9 

4 16 
0 

15 5 

-------- -------- -------- -------- ------··-
T 52 13 30 5 100 35 

18 1172,65 1172,85 3 17 20 17 
18b ------- 1177,44 

19 1181,16 1181,43 19 

8 27 19 
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19b 1186,53 1187' 12 
5 

11 7 
BLAD 5 

4 9 23 

-------- -------- .--.------ -------- ---------
T 4 5 20 30 59 50 

20 1194,69 ' 1195,41 24 37 -
11 24 96 61 

21a 1199,97 1206,28 23 

8 31 23 

21b 1202,92 1205,65 10 
8 16 

14 4 
46 
74 29 .. 

7 
65 

-------- -------- -------- -------------------· 
T 134 80 14 45 273 59 

21c 1212,79 1213,28 21 .. 
28 49 49 

21d 1214,03 1214,40 5 
13 4 

7 2 6 37 15 

22 1225,35 1225,70 10 29 
I 

6 45 35 

23 1233 '71 1235,95 4 53 

11 3 

21 10 

2 7 .lQ 

4 27 

4 

9 3 3 4 

13 8 13 
·~11 

4 
-------- -------- -------- -------- ---------

T 35 43 15 14 117 224 146 +-
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24 1249,21 1253,26 2 4 BLAD 6 
17 2 

7 3 62 

35 4 

126 Hl 20 

13 14 2 25 

~ 
7 4 18 .. 

10 

2 

12 

-------- -------- -------- -------- --------
T 205 51 12 27 110 405 149 

25 1262,83 1263,21 4 
21 33 58 58 

25b 1265,60 1265,82 10 12 

7 29 22 

25c 1271,47 1272,55 9 11 

13 

4 

9 17 8 30 

7 

-------- -------- -------- -------- --------
T 9 21 37 11 30 108 78 

25d ------- 1275,08 

25e ------- 1279,15 

26 1281,94 1282,21 6 

14 5 

1 1 

32 59 13 
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27 1296,14 1300,00 9 
BLAD 7 

19 6 
5 13 

4 11 3 6 
14 1 10 7 

5 

53 6 6 23 

30 12 .. 
9 11 

11 

45 18 
4 41 

1 3. -------- -------- -------- -------- --------
T 166 44 47 43 86 386 176 

28 1307,59 1307,90 10 27 
2 41 27 

29 1313,41 1314,24 2 41 

11 29 

-------- -------- -------- -------- --------
T 11 2 70 83 72 

30 1320,82 1321,67 4 23 
6 

28 2 

10 5 
4 3 

-------- -------- -------- -------- --------
T 42 3 2 15 23 85 40 

31a ------- 1332,05 

31b 1334,21 1334,64 43 43 43 

32 1338,79 1339,06 4 23 27 27 

33 1348,32 1349,67 4 31 
0 

6 7 12 .. 
12 

37 4 
2 3 14 

3 . -------- -------- -------- -------- --------
T 46 2 19 11 57 135 87 



33b 
33c 

34 

35a 
35b 

36 
37 
38 

38b 

39 

1368,44 

-------
-------
-------
-------
1400,59 

-------

1415,52 

1360,24 

1363,80 

1370,12 

T 

1386,39 
1387,38 

1390,13 
1395,45 
1400,85 

1404,40 

1415,93 

10 

13 
4 

8 

3 

6 

44 

6 

5 
14 

6 

31 
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14 

3 

15 

2 

.. 
7 

34 

6 

1 

11 

12 

5 

15 

7 

~LAD 8 

16 

19 

5 

40 168 93 

26 26 

l 8 i 10 1 

--;;;-- --: --~-~-~:-\· ~~~~r~; -~-- +--- -~ -- ~-+~8-- ·i--- -+ ''~ --r :·_' --- --
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·- I-·-,~~ I -·-~-~- - I . - I 

I I '~ i , I 5 I 2 ·- ;;; • -- ;a; -• 
', 1 I ! I 27 I 

I I ..; I 

I 21 I 

11 I · 1 •o 

---- I - 1 ~ ~:-~ 

_________________ r __ 1- -;;··. t=;~·--(·; ;··t;; ···j--~; -- -- 195 118 
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I; 1h i 1~~-=~ "I') ~-------i I I I 

... ;;" ---r-:,,~:7 _ 1 ~.~;~,-~- ____ ··~-~~~ _ +~-+-~-~-------;~------+-B-L A_D_9_ 

I I I ~~ I 8 I 

I I I '. I ~: I 

I I 84 I lc 

1 j "19 

--~' __ [ T I ;;, .. -j·-;8 T------~·-;; ---··;;--·-- 337 

5 

2 

5 

57 

43 1451,03 1452,46 4 3 7 

81 

7 

8 6 

6 .. 
21 

---------------------------------------------
T 39 16 81 7 143 104 +-

44 1459,69 1461,02 6 

5 11 

50 .. 
26 

3 

12 10 

2 

8 

-------- --------- ------- ------------------
T 20 5 41 50 17 133 108 +-

45 1476,62 1477 '76 42 

6 50 .. 
9 

6 

1 

------------------ ------- --------- --------
T 7 6 101 114 107 +-

-
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--·-

I 46 1487,93 1489,83 3 70 
1 0 

I BLAD 
5 I 41 

3 

37 1 9 .. 
8 

13 

-------------------------- --------- --------
-

T 42 3 17 128 190 148 .... 

47 1502,03 1504,64 21 

6 
3 14 2 36 

.. 
23 

7 6 14 9 
19 

2 11 

3 14 

22 

3 

21 

6 19 

-------- -------- -------- -------- ---------
T 27 34 51 35 114 261 200 .... 

48 1510,58 1513,00 9 
14 7 3 

29 2 

13 10 8 3 26 .. 
5 

2 

11 1 

4 .. 
10 

18 3 4 

4 

27 29 

-------- -------- --------- ------- ---------
T 83 68 36 19 36 242 19 

49 1516,48 1518,11 ·9 

28 2 21 

21 24 

5 15 125 97 .... 
---------

35 3 

------~---------- ----------------- ---------
T 63 37 39 24 163 100 
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BLAD 11 

49b 1521,50 1521,55 2 

3 5 5 

50 1537,50 1539,06 8 

17 3 
4 

5 5 
9 .. 
2 47 12 

-------- -------- -------- -------- --------
T 33 47 21 3 8 112 32 

-~ ~--~-·-~---- ------- -
-

51a 1547,15 1547,25 7 

3 10 10 

51b 1549,05 1549,63 8 44 

4 2 58 54 

52 1552,39 1552,79 40 40 40 
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53 1561,01 1565,75 23 

5 
BLAD12 

10 9 
25 4 9 

5 6 
6 

5 
6 28 .. 

34 

8 6 
10 

8 .. 
8 4 5 5 

10 5 

6 250 174 +---------- ------
38 1 6 

16 8· 

15 
13 4 

8 
40 2 15 5 

9 
2 7 

2 6 
24 

3 

-------- -------- ---------------------------
T 149 73 109 48 95 474 252 

53b ------ 1567,93 
53c 1571,09 1571,69 30 .. 

30 60 60 
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54 1578,82 1579,85 13 I LAD13 

9 

3 
2 

11 12 12 
-8 3 

9 10 
2 

5 
1 3 

-------- -------- -------- -------- ---------
T 17 25 35 16 10 103 61 

55 ------- 1597,18 
I 
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TABEL 10 TECHNISCHE RESERVES BLAD1 

Laag Diepte Opening ~1acht v G VM% As% I S% 

3 987,46 88 77 88 81 34.1 2.1 1.17 

4 1000,04 115 71 62 49 ----- --- ----

6 1023,87 238 135 - 57 43 32.2 2.3 0.93 

13 1098,93 97 77 79 69 33.0 2.6 1.35 

16 1155,48 88 78 89 82 32.2 2.3 1.10 

~. 

20 1195,41 96 61 64 51 34.6 4.2 2.46 

23 1235,95 224 146 65 52 31.7 3.9 1.48 

24 1253,26 405 149 37 25 32.7 4.9 2.03 

25c 1272,55 108 78 72 60 32.1 4.8 1.53 

27 1300,00 386 176 46 33 30.5 5.3 2.44 

29 1314,24 83 72 87 80 31.1 1.9 1.03 

33 1349,67 135 87 64 52 29.3 3.7 1.08 

34 1370,12 168 93 55 42 29.5 4.2 1.24 

41 1428,32 196 118 60 47 29.0 5.2 1.10 .. 
139 107 77 66 

43 1452,46 143 104 73 61 28.3 5.0 1.25 

44 1461,02 133 108 81 72 29.1 5.8 2.63 

45 1477,76 114 107 94 90 27.8 2.3 0.83 

46 1489,83 190 148 78 67 27.1 4.1 0.88 

47 1504,64 261 200 77 66 26.5 3.3 1.26 
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BLAD 2 
48 1513,00 242 91 38 26 ----- ---- ----

49 1518 '11 163 100 61 48 27.3 5.0 1.30 
., 

125 97 78 67 

53 1565,75 474 252 53 40. 25.7 5.3 1.18 
., 

250 174 70 57 

53c 1571,69 60 60 100 100 ----- ----- -----

54 1579,85 103 61 59 46 ----- ----- -----

Aantal gem/m cum , cum 
24 1/32 m 4310 em 264 em 

ger1. 1~0 110 51 48 30,2 30,9 r,4· 

1/27 m (zonder Zandsteen van Neeroeteren) 

Idem macht > 60 em, G >50% : 

Aantal gem/m cum opening cum macht 
17 1/45 2334 em 1781 em 

gem. 137 em 137 105 77 66 
l/38 m (zonder Zandsteen van Neeroeteren). 
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TABEL 11 POTENTIEEL ONTGINBARE KOOLLAGEN 

Laag Die pte Opening Macht G% VM% Asi~ S% ECE 
classifi-
catie 

23 1235,95 224 146 52 31.7 3.9 1.48 534 Vc 
.. 

41 1428,32 139 107 66 29.0 5.2 1.10 535 Vc 

43 1452,46 143 104 61 28.3 5.0 1. 25 535 Vc 

44 1461,02 133 108 72 29.1 5.8 2.63 535 Vc 

45 1477 '76 114 107 90 27.8 2.3 0.88 435 Vb 

46 1489,83 190 148 67 27.1 4.1 0.88 435 Vb 

47 1504,64 261 200 66 26.5 3.3 1.26 435 Vb 
.. 

49 1518,11 125 97 67 27.3 5.0 1.30 435 Vb 
.. 

53 1565,75 250 174 57 25.7 5.3 1.18 434 Vb 

Aantal gem/m cum opening cum macht gem. gem. gem. gem. 

9 1/85 m 1597 em 1191 em 75 28.1 4.4 1.32 

~ 1/71 m J~· 175 em gem.l32 em 

nder N. Zandste 
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TABEL 12 Boring 172- Samenvatting steenkoolreserves 

Dikte Karboon 767 m 

Dikte Karboon zonder Neeroeteren Zandsteen 642 m 
E E E 
u u u -

0 0 0 
\D \D (J) 

I 

~" 
Ill ~~~ Q) Q) ~ C>-Q 

en > > 0 > LD 
c Q) S...+.> S...+'LD S...+' 
Q)+' Q)J:::: ~-B~ ~-B~ ....- ....- VlU 
oro Q)I'O Q)I'O Q)I'O 

::,.,:: J:::: O:::E O:::EC!:l O:::EC!:l 

Cumulatieve kooldikte in em 4081 2649 1781 1191 

Volume % maeht 5.3 3.5 2.3 1.6 

Idem, zonder Neeroeteren Zandsteen 6.4 4.1 2.8 1.9 

Gemiddelde maeht in em --- 110 105 132 

Cumulatieve opening in em --- 4310 2334 1579 

Volume % opening --- 5.6 3.0 2.1 

Idem zonder Neeroeteren Zandsteen --- 6.7 3.6 2.5 

Gemiddelde opening in em --- 180 137 175 

Aantal lagen 124 24 17 9 

Aanwezige tonnemaat in t4io ton/km2 55.1 35.8 24.0 16.1 

Tonnemaat per 100 m diepte 7.2 4.7 3.1 2.1 

Idem, zonder Neeroeteren Zandsteen 8.6 5.6 3.7 2.5 

Tonnemaat, tot -1250 m --- 15.1 8.0 2.0 

Aantal lagen, tot -1250 m --- 11 7 1 

I 
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in samengestelde koollagen kan desgevallend een gedeelte der totale 
opening voor de berekening der technisch winbare reserves in aanmerking 
genomen worden; koollagen waarvoor deze mogelijkheid bestaat zijn met 
een asterisk vermeld. 
De opgegeven tonnemaat komt overeen met het in-situ steenkoolgehalte 
(1.35 ton per m3). 
De ontginbare reserves komen overeen met + 25 % van de opgegeven tonnemaat 
(DNB document). 

Brannen 

- Aardkundige Dienst der Kempense Steenkolenmijnen (J. Tricot). 

- Synapse der nationalen Richtlienen zur Kohlenvorratsberechnung 
(W. Hellweg, Steinkohlenbergbauverein) in : Ermittlung, Beschreibung 
und Bewertung von SteinkohlenlagerstStten in den LSndern der EuropSischen 
Gemeinschaft, Kommission der Europaischen Gemeinschaften, 1981. 

- Prospektie naar het potentieel van nieuwe mijnexploitaties. 
Studie Steenkolen. Werkdocument voor de stuurgroep van 26 april 1984. 
DNB doc. 260484/ST-CA/30. 

5.2. Steenkoolanalyses 

Alle hieronder vermelde analyses werden uitgevoerd op het INIEX (NIEB) 
te Luik volgens het schema reeds aangewend voor boring 161 (Boonen, 
Dusar en Somers, 1985). De koollagen werden representatief bemonsterd; 
in totaal werden 29 monsters, afkomstig uit de dikkere koollagen geana
lyseerd. 

De volgende analyses werden uitgevoerd : 
- proximaal analyse (vluchtige bestanddelen, as, watergehalte) en gewichts

verdeling (Tabel 13) 
- ultimaat analyse (C,H,N) (Tabel 14) 
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- zwavel, totaal en pyritisch (Tabel 15) 
- calorische waarde en zwellingsindex (Tabel 16) 
- dilatometrie en classificatie (Tabel 17) 
- maceraal analyse en vitriniet-reflectiviteit (Tabel 18) 
- microlithotypen (Tabel 19) 

Noot Laag op figuren en tabellen verwijst naar het volgnummer der 
koollagen in deze boring; nr. SG verwijst naar het volgnummer 
der steenkoolanalyses op het INIEX voor rekening van de Belgische 
Geologische Dienst. 

FL drijvend monster 
He \<Ja tergeha 1 te 
MV vluchtige bestanddelen 

C koolstof 
H waterstof 
N stikstof 
0 zuurstof 
IG zwellingsindex 
PR reflectiviteit (Rmax.) 
V vitriniet 
E exiniet 
I inertiniet 
Min mineraal (as) 

ad 
d 

daf 

s tot 
S pijr 

PC 

Vit 
Lip 

Iner 
Clar 

Our 
Vint 
Trim 
Ster 

asdroog 
droog 
water + asdroog 

zwavel totaal 
zwavel in pyriet 
calorische waarde 

vitriet 
Liptiet 
fusiet 
clariet 
duriet 

vitrinertiet 
trimaceralen 
sterielen 
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TABEL 13 KB 172 Proximaal analyse (in %) 

IN IEX Laag FL He Cs MV 
ad ad d ad d daf 

117 1 83.6 3.2 1.2 1.2 31.7 32.8 33.2 
118 3 84.5 2.8 2.1 2.1 32.4 33.3 34.1 
119 5 83.4 2.3 3.3 3.4 32.6 33.3 34.5 
120 6 76.2 2.6 2.3 2.3 30.6 31.4 32.2 
121 7 83.4 2.2 1.8 1.9 31.5 32.2 32.8 
122 9 60.7 2.2 4.5 4.6 31.1 31.8 33.3 
123 11 86.4 2.1 2.2 2.2 32.5 33.2 33.9 
124 12 63.9 1.8 5.6 5.7 32.9 33.5 35.6 
125 13 85.6 2.0 2.6 2.6 31.5 32.1 33.0 
126 15 82.7 1.9 2.8 2.9 31.2 31.8 32.7 
127 16 73.6 1.8 2.2 2.3 30.9 31.5 32.2 
128 20 73.9 1.5 4.1 4.2 32.7 33.1 34.6 
129 23 64.1 1.4 3.9 3.9 30.0 30.5 31.7 
130 24 49.5 1.1 4.8 4.9 30.7 31.1 32.7 
131 25 38.7 1.0 4.8 4.8 30.3 30.6 32.1 
132 27 34.4 1.1 5.3 5.3 28.5 28.9 30.5 
133 29 86.4 1.0 1.9 1.9 30.2 30.5 31.1 
134 33 57.4 1.0 3.7 3.7 27.9 28.2 29.3 
135 34 32.4 0.9 4.2 4.2 28.0 28.2 29.5 
136 41 41.2 0.9 5.1 5.2 27.3 27.5 29.0 
137 42 85.3 0.9 1.4 1.4 27.7 28.0 28.4 
138 43 53.6 0.8 5.0 5.0 26.6 26.9 28.3 
139 44 42.6 0.9 5.7 5.8 27.2 27.4 29.1 
140 45 73.2 0.8 2.3 2.3 26.9 27.2 27.8 
141 46 64.7 0.8 4.0 4.1 25.8 26.0 27.1 
142 47 40.5 0.8 3.3 3.3 25.4 25.6 26.5 
143 49 33.7 0.7 4.9 5.0 25.8 26.0 27.3 
144 51 63.0 0.7 1.9 1.9 25.9 26.1 26.6 
145 53 26.2 0.7 5.2 5.3 24.2 24.4 25.7 

Mid. 62.9 1.4 3.5 3.6 29.3 29.8 30.8 

Van 26.2 0.7 1.2 1.2 24.2 24.4 25.7 
Tot 86.4 3.2 5.7 5.8 32.9 33.5 35.6 
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TABEL 1 4 KB 172 Ultimaat analyse 
---------------------~-

IN IEX Laag c H N 0 
ad d daf ad d daf ad d daf . ad d daf 

117 1 80.2 82.8 83.9 4.87 5.03 . 5.09 1.40 1.45 1.46 8.5 8.8 8.9 
118 3 80.0 82.3 84.1 5.04 5.19 5.30 1.36 1.40 1.43 7.6 7.8 8.0 
119 5 79.5 81.4 84.2 5.03 5.15 5.33 1.43 1.46 1.51 7.2 7.3 7.6 
120 6 80.3 82 .. 5 84.4 4.94 5.07 5.19 1.44 1.48 1.51 7.5 7.8 7.9 
121 7 81.5 83.3 84.9 5.14 5.26 5.36 1. 51 1.54 1.57 6.9 7.1 7.2 
122 9 77.9 79.6 83.4 4.89 5.00 5.24 1.46 1.49 1.56 7.8 7.9 8.3 
123 11 81.0 82:7 84.6 5.19 . 5.30 5.42 1. 54 1.57 1.61 6.9 7.0 7.2 
124 12 77.3 78.7 83.5 5.02 5.11 5.42 1.39 1.42 1.50 6.0 6.1 6.4 
125 13 81.1 82.7 84.9 5.06 5.16 5.30 1.43 1.46 1.50 6.6 6.7 6.9 
126 15 81.3 82.8 85.3 5.12 5.22 5.37 1.47 1.50 1.54 6.3 6.5 6.7 
127 16 81.8 83.3 85.2 5.13 5.22 5.34 1.54 1.57 1.60 6.5 6.6 6.7 
128 20 79.7 80.9 84.4 5:15 5.23 5.45 1. 51 1.53 1.60 5.7 5.8 6.1 
129 23 81.1 82.2 85.6 5.03 5.10 5.31 1.51 1.53 1.59 5.7 5.8 6.0 
130 24 80.6 81.4 85.6 5.02 5.07 5.34 1.57 1.59 1.67 5.0 5.1 5.3 
131 25 81.3 82.1 86.3 4.91 4.96 5.21 1.46 1.48 1. 55 5.1 5.1 5.4 
132 27 80.4 81.3 85.9 4.90 4.96 5.23 1.52 1.54 1.62 4.5 4.6 4.8 
133 29 84.5 85.3 87.0 5.15 5.20 5.30 1. 57 1.59 1.62 4.9 4.9 5.0 
134 33 83.0 83.9 87.1 4.96 5.01 5.20 1. 5.g 1.61 1.67 4.7 4.8 4.9 
135 34 82.2 82.9 86.6 4.83 4.88 5.09 1.69 1.71 1. 78 5.0 5.1 5.3 
136 41 82.4 83.1 87.7 4.73 4.77 5.03 1.57 1.58 1.67 4.2 4.3 4.5 
137 42 86.5 87.3 88.5 4.44 4.48 4.54 1. 75 1.77 1. 79 4.4 4.5 4.5 
138 43 83.2 83.9 88.3 4.92 4.96 5.22 1.44 1.45 1.53 3.5 3.5 3.7 
139 44 81.2 81.9 86.9 5.02 5.06 5.37 1.49 1.50 1.60 3.3 3.3 3.5 
140 45 85.4 86.1 88.2 5.03 5.07 5.19 1.40 1.41 1.45 4.2 4.3 4.4 
141 46 84.3 85.0 88.6 5.11 5.15 5.37 1.40 1.41 1.47 3.5 3.5 3.7 
142 47 85.0 85.6 88.5 4.80 4.84 5.00 1.49 1.50 1.55 3.5 3.5 3.6 
143 49 83.6 84.2 88.6 4.78 4.81 5.06 1.49 1.50 1.58 3.3 3.3 3.5 
144 51 86.4 87.1 88.8 5.11 5.15 5.25 1.47 1.48 1. 51 3.6 3.6 3.7 
145 53 83.0 83.6 88.2 4.98 5.02 5.29 1.44 1.45 1.53 3.6 3.6 3.8 

mid. 81.9 83.1 86.2 4.98 5.05 5.24 1.49 1.52 1.57 5.4 5.5 5.6 

Van 77.3 78.7 83.4 4.44 4.48 4.54 1.36 1.40 1.43 3.3 3.3 3.5 
Tot 86.5 87.3 88.8 5.19 5.30 5.45 1. 75 1.77 1. 79 8.5 8.8 8.9 
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TABEL 15: KB 172 Zwavel (in %) 

IN IEX Laag Stat Spyr 
ad d daf ad d daf 

117 1 0.63 0.65 0.66 0.04 0.04 0.04 
118 3 1.11 1.14 1.17 0.39 0.40 0.41 
119 5 1.27 1.30 1.35 0.45 0.46 0.48 
120 6 0.88 0.90 0.93 0.22 0.23 0.23 
121 7 0.91 0.93 0.95 0.17 0.17 0.18 
122 9 1.39 1.42 1.49 0.49 0.50 0.52 
123 11 1.10 1.12 1.15 0.40 0.41 0.42 
124 12 2.93 2.98 3.17 1.04 1.06 1.12 
125 13 1.29 1.32 1.35 0.47 0.48 0.49 
126 15 1.09 1.' 11 1.14 0.32 0.33 0.34 
127 16 1.06 1.08' 1.10 0.22 0.22 0.23 
128 20 2.32 2.35 2.46 0.93 0.94 0.98 
129 23 1.40 1.42 1.48 0.42 0.43 0.44 
130 24 1.91 1.93 2.03 0. 73 ' 0.74 0.78 
131 25 1.44 1.45 1.53 0.41 0.41 0.44 
132 27 2.28 2.31 2.44 0.81 0.82 0.87 
133 29 1.00 1.01 1.03 0.26 0.26 0.27 
134 33 1.03 1.04 1.08 0.30 0.30 0.31 
135 34 1.18 1.19 1. 24 0.24 0.24 0.25 
136 41 1.03 1.04 1.10 0.24 0.24 0.26 
137 42 0.59 0.60 0.60 0.05 0.05 0.05 
138 43 1.18 1.19 1.25 0.33 0.33 0.35 
139 44 2.46 2.48 2.63 0.81 0.82 0.87 
140 45 0.80 0.81 0.83 0.04 0.04 0.04 
141 46 0.84 0.85 0.88 0.17 0.17 0.18 
142 47 1. 21 1.22 1.26 0.35 0.35 0.36 
143 49 1.23 1.24 1.30 0.66 0.66 0.70 
144 51 0.73 0.74 0.75 0.07 0.07 0.07 
145 53 1.11 1.12 1.18 0.63 0.63 0.67 

Mid. 1.29 1.31 1.36 0.40 0.41 0.43 

Van 0.59 0.60 0.60 0.04 0.04 0.04 
Tot 2.93 2.98 3.17 1.04 1.06 1.12 
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TABEL 16 KB 172 Calorisch vermogen en zvJellinqsindex (IG) 
---------------~----------------------------------

IN IEX Laag MV IG PC sup PCinf 
daf ad d daf ad d daf 

117 1 33.2 1.0 33110 34190 34615 32035 33155 33565 
118 3 34.1 4.5 33015 33980 34670 31910 32910 33575 
119 5 34.5 6.5 32855 33630 34745 31765 32570 33645 
120 6 32.2 4.0 33070 33955 34735 31995 32910 33665 
121 7 32.8 7.0 33605 34370 34995 32495 33285 33890 
122 9 33.3 7.5 32465 33180 34715 31410 32150 33635 
123 11 33.9 7.5 33725 34460 35195 32605 33365 34075 
124 12 35.6 8.0 32395 33000 34850 31320 31945 33735 
125 13 33.0 7.5 33515 34200 35065 32425 33140 33970 
126 15 32) 8.0 33510 34165 35125 32410 33090 43020 
127 16 32.2 8.0 33845 34455 35225 32750 33380 34125 
128 20 34.6 9.0 33470 33965 35315 32375 32890 34190 
129 23 31.7 8.5 33730 34200 35545 32660 33150 34455 
130 24 32.7 8.0 33395 33760 35400 32335 32715 34300 
131 25 32.1 8.0 33585 33935 35610 32550 32915 34535 
132 27 30.5 9.0 32960 33335 35100 31925 32315 34020 
133 29 31.1 9.0 34700 35050 35705 33615 33980 34615 
134 33 29.3 8.5 34010 34360 35635 32965 33330 34565 
135 34 29.5 9.0 33805 34120 35595 31790 33120 34545 
136 41 29.0 9.0 33670 33960 35780 32675 32975 34745 
137 42 28.4 8.5 35425 35730 36240 34490 34805 35300 
138 43 28.3 8.5 33910 34195 35945 32875 33170 34870 
139 44 29.1 9.0 33345 33640 35590 32290 32600 34485 
140 45 27.8 9.0 34910 35205 36040 33855 34160 34970 
141 46 27.1 9.0 34330 34595 36040 33260 33535 34935 
142 47 26.5 9.0 34635 34905 36045 33630 33910 35015 
143 49 27.3 9.0 34035 34270 35970 33035 33275 34925 
144 51 26.6 9.0 35405 35665 36365 34335 34605 35280 
145 53 25.7 9.0 34025 34270 36085 32985 33235 34995 

Mid. 30.8 33740 34235 35445 32680 33195 34365 

Van 25.7 1.0 32395 33000 34615 31320 31945 33565 
Tot 35.6 9.0 35425 35730 36365 34490 34805 35300 



-215-

TABEL17 :KB 172 - Dilatometrie en ECE Classificatie 
------------------------------------------

IN IEX Laag Tl T2 T3 a% b% ECE oc oc oc 

117 1 395 490 -35 611 
118 3 385 420 450 -42 -20 632 
119 5 385 420 450 -40 - 5 632 
120 6 390 430 450 -39 0 522 
121 7 390 425 455 -40 0 532 
122 9 370 415 450 -37 18 633 
123 11 375 415 450 -38 31 633 
124 12 360 400 450 -38 44 633 
125 13 380 420 460 -37 16 533 
126 15 375 415 450 -35 33 533 
127 16 380 420 455 -35 40 533 
128 20 360 400 450 -34 135 634 
129 23 370 410 455 -34 88 634 
130 24 360 400 455 -34 185 535 
131 25 365 410 455 -35 148 535 
132 27 365 405 455 -26 154 535 
133 29 365 410 460 -28 176 535 
134 33 370 415 455 -34 116 534 
135 34 370 405 460 -29 184 535 
136 41 360 410 460 -33 196 535 
137 42 365 415 470 -37 161 535 
138 43 360 405 460 -36 168 535 
139 44 365 405 460 -32 202 535 
140 45 365 410 460 -35 184 435 
141 46 370 415 465 -33 142 435 
142 47 365 405 460 -33 178 435 
143 49 365 405 465 -34 192 435 
144 51 365 395 465 -29 202 435 
145 53 375 410 465 -32 118 434 

Van 360 395 450 -42 -20 
Tot 395 490 470 -26 202 
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TABEL 18: K.B. 172 Maceraal analyse en vitriniet-reflectiviteit. 
------------------------------------------------------

IN IEX Laag MV PR v E t1i n v E 
daf % 

117 1 33.2 0.95 61 23 15 1 61 23 15 
118 3 34.1 0.92 62 22 15 1 63 22 15 
119 5 34.5 0.96 63 16 20 1 64 16 20 
120 6 32.2 1.01 71 16 12 1 71 16 12 
121 7 32.8 0.98 62 16 21 1 62 17 21 
122 9 33.3 0.94 68 16 12 4 71 17 13 
123 11 33.9 0.96 75 13 11 1 76 13 11 
124 12 35.6 0.85 63 17 17 2 65 17 18 
125 13 33.0 0.98 64 19 15 2 65 19 15 
126 15 32.7 0.99 63 23 13 1 64 23 13 
127 16 32.2 1.04 66 18 15 1 67 18 15 
128 20 34.6 0.99 59 21 16 3 61 22 17 
129 23 31.7 1.05 61 14 22 3 63 14 23 
130 24 32.7 1.00 66 17 15 2 67 17 16 
131 25 32.1 1.02 61 15 21 3 63 16 21 
132 27 30.5 1.08 64 13 19 4 66 13 20 
133 29 31.1 1.05 54 17 28 1 55 17 28 
134 33 29.3 1.15 65 12 22 1 66 12 22 
135 34 29.5 1.13 72 16 10 1 73 16 10 
136 41 29.0 1.14 62 12 23 3 64 13 23 
137 42 28.4 1.18 57 11 32 1 57 11 32 
138 43 28.3 1.18 63 11 24 2 65 11 25 
139 44 29.1 1.18 71 12 14 3 73 12 15 
140 45 27.8 1.20 65 12 22 1 66 12 22 
141 46 27.1 1.24 60 10 28 2 61 10 29 
142 47 26.5 1.26 64 9 25 2 66 9 25 
143 49 27.3 1.26 66 10 21 4 68 10 22 
144 51 26.6 1.27 67 8 25 1 67 8 26 
145 53 25.7 1.30 74 5 18 3 76 6 19 

Mid. 30.8 1.08 64 15 19 ' 2 66 15 19 

Van 25.7 0.85 54 5 10 1 55 6 10 
tot 35.6 1.30 75 23 32 4 76 23 32 
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TABEL 19 K.B. 172 Microlithotypes. 
-------------------------

IN IEX Laa·g Vit. Lip. Iner. .Clar. Dur. Vint. Trim. Ster. 

117 1 3 0 3 48 1 3. 41 1 
118 3 6 0 -3 46 2 5 33 4 
119 5 10 0 3 37 3 6 36 4 
120 6 11 0 3 48 1 9 26 1 
121 7 8 0 2 28 4 8 47 2 
122 9 13 0 3 40 1 6 32 5 
123 11 15 0 2 38 1 7 33 4 
124 12 7 0 4 35 2 6 37 8 
125 13 12 0 4 39 2 4 35 3 
126 15 9 0 3 49 0 3 33 3 
127 16 13 0 3 42 1 5 35 1 
128 20 11 0 3 37 2 3 39 6 
129 23 20 0 6 25 3 7 36 2 
130 24 19 0 3 29 4 9 30 6 
131 25 19 0 6 26 5 8 30 5 
132 27 24 0 4 26 2 8 29 7 
133 29 17 0 7 21 4 11 39 1 
134 33 25 0 5 16 5 13 34 2 
135 34 27 0 3 34 1 8 23 4 
136 41 21 0 6 24 3 12 29 5 
137 42 14 0 9 15 2 20 39 2 
138 43 22 0 7 17 2 20 28 4 
139 44 35 0 4 24 0 12 17 6 
140 45 25 0 7 21 3 15 28 1 
141 46 21 0 6 18 3 22 29 2 
142 47 28 0 6 16 3 19 25 3 
143 49 29 0 8 17 3 17 23 4 
144 51 26 0 5 13 1 26 29 1 
145 53 37 0 4 12 1 30 13 4 

Mid. 18 0 4 29 2 11 31 3 

Van 3 0 2 12 0 3 13 1 
Tot 37 0 9 49 5 30 47 8 
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In de steenkool is er een evolutie waar te nemen vanaf vlamkool aan de top 
naar gaskool (vetkool B) met een overgangsinterval tussen 1020 m en 1100 m, 
en ten slotte van gaskool naar vet~ol (vetkool A), rand 1475 m. Oeze over
gangen hangen samen met de toename van de inkoling met toenemende diepte 
en zijn geleidelijk maar niet lineair. De toename van de inkoling wordt 
vastgesteld door de afname van het gehalte aan vluchtige bestanddelen van 
35 naar 25 %, de toename van het koolstofgehalte van 83 tot 89 %, de toe
name van de calorische waarde van 34615 naar 36365 kJ/kg (bovenste waarde), 
de toename van de verkooksingseigenschappen (verhoging van zwellinqsindex 
en dilatatievermogen, b % op tabel 17) en de gedeeltelijke omzetting van 
exiniet in vitriniet (van 23/61% naar 6/76 %), gekoppeld aan een vftriet 
(of vitrinertiet)-clariet omzetting (van 3/48% naar 37/12 %). 

Het asgehalte varieert tussen 1.2 en 5.8% met een gemiddelde waarde van 
3.6 %, hetgeen normaal is voor de Kempense steenkool. Voor de potentieel 
ontginbare lagen uit de bundel van Meeuwen bedraagt het gemiddelde as
gehalte echter 4.5 %. Deze lagen die hoofdzakelijk uit vetkool bestaan, 
zijn echter vrij week en werden deels verpulverd uit het boorgat opgehaald 
zodat enige vermenging met onzuiverheden mogelijk is. 

Het zwavelgehalte varieert tussen 0.60 en 3.17 %met een gemiddelde waarde 
van 1.36 %, waarvan ongeveer iets meer dan een derde van pyrietische cor
sprang. Voor de potentieel ontginbare lagen uit de bundel van Meeuwen be
draagt het gemiddelde zwavelgehalte 1.30 %. Ook deze waarden zijn normaal 
voor het Kempens bekken, en liggen bijv. in de boring 168 te Opoeteren 
Den Houw iets gunstiger. 

5.3. Inkoling 

De inkolingsgradient kan bepaald worden aan de hand van de evolutie der 
vlucht~ge bestanddelen of van de vitrinietreflectiviteit, maar is voor 
boring 172 moeilijk te berekenen. Er treedt namelijk een duidelijke ver
andering van gradient op bij Laag 20 rand 1200 m, waarbij een geringere 
gradient er een grotere spreiding der gemete~ waarden opvalt voor het 
bovenste deel (Fjg. 33). 
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Een gelijkaardige evolutie is waar te nemen voor de maceraalsamenstelling 
en de verkooksingseigenschappen (Fig. 34, Tab. 17-18). Deze inkolings
anomalie beantwoordt aan een synsedimentaire onderbreking van het sub
sidentieritm·e, eveneens en in nog sterkere mate vastgesteld voor boring 
169 en geassocieerd met het lineament van Gruitrode (Bouckaert & Dusar, 
1987) - cf. § 5.4. 

In boring 172 bedraagt de globale inkolingsgradient per 100m diepte toe
name 0.05 % toename in de maximale vitrinietreflectiviteit (0.38 % op 700 
m) en 1.57 % afname in het gehalte aan vluchtige bestanddelen (11 % op 
700 m). Vanaf einddiepte tot~ 1200 m (400 m dik traject) lopen deze waar
den op tot resp. 0.08 % R max. en 2 % VM; vanaf _!:. 1200 m tot de top Kar
boon (300m dik traject) slechts 0.02% R max. en 0.5% V.M. 

Ook geografisch is deze inkolingsgradient ongelijk verdeeld. De hoogste 
inkolingsgradient werd vastgesteld voor boring 169, op de gravimetrische 
anomalie van Meeuwen-Bree gelegen (0.09 % R men 2.7 % VM, zelfs beduidend 
hoger dan in het onderste deel van boring 172). Eigenaardig genoeg is de 
absolute inkolingswaarde voor de top van boring 169 lager, hetgeen een 
geringere sediment overdekking impliceert bij het tot stand komen van deze 
inkoling (eind paleozoicum ?) in noordwestelijke richting. 

In vergelijking met de boringen in het veld van Neeroeteren-Rotem zet de 
toename in inkoling en in inkolingsgradient zich verder door. Een ver
gelijking voor de vluchtige bestanddelen levert de volgende resultaten op 

169 172 146 161 168 Boring 

2.7 1.57 1.30 1.09 0.73 % v .t~. afname per 100 m 

29 32 34 36 36.5 gem. % V.M. voor Laag 20 
0 

of zijn stratigrafisch 
equivalent. 
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Naar Neeroeteren toe zet deze trend zich verder zodat het gehalte aan 
vluchtige bestanddelen voor een equivalent stratigrafisch niveau blijft 
toenemen tot 37.5 % voor ~ring 117, 39 %-voor boring 113 en 39.5 % voor 
boring 110 (cf. Dusar & Houlleberghs, 1981)~ Eenzelfde laag kan dus bijna 
varieren van vetkool over gaskool tot vlamkool met 10 % toename in 
vluchtige bestanddelen over een latetale afstand van 10 km. 

Reflectiviteitsmetingen zijn eveneens beschikbaar voor het Zechs~ein en 
de Neeroeteren Zandsteen (Fig. 35). Voortzetting van de inkolingscurve 
tot de top van het Karboon (Fig. 33) toont aan dat aan de basis van het 
Zechstein een inkolingssprong van! 0.08% in maximale vitriniet 
reflectiviteit optreedt. Wegens het erratische gedrag van de inkolingscurve 
naar de top van het Karboon toe~ kan deze sprang niet zonder meer in een 
nauwkeurige becijfering van de erosie aan de top van het Karboon omgezet 
worden. 

Een pre-Zechstein erosie van! 200m terminale Karboonlagen lijkt plru sibel 
hetgeen een oorspronkelijke dikte van! 350m voor de Neeroeteren land
steen zou opleveren. Volgens seismische gegevens zou deze erosie evengoed 
! 400 m kunnen bedragen. In het kolenveld van Neeroeteren-Rotem waar het 
Karboon door de pre-Zechstein erosie tot vergelijkbare stratigrafische 
niveaus afgesleten is, blijft de inkoling desondanks stelselmatig afnemen. 

Hieruit kunnen de volgende besluiten getrokken worden : 

1. - de inkoling staat in verband met de sediment dikte en zal dus toenemen 

in de richting van het depocentrum. 
2. - waar de pre-Zechstein erosie het Karboon tot op diepere stratigrafische 

niveaus afgesleten heeft, zal de uiteindelijke inkoling in het Kar
boon geringer worden. 

3. -de hoofdfase der inkoling is post-Perm. 
4. - er bestaat wel degelijk een thermische anomalie in het gebied van 

Meeuwen-Bree, verantwoordelijk voor de gradatie tussen Gruitrode en 

Rotem. 
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5.4.4. Correlatie van koollagen 

Iedere correlatie van koollagen~ die door-de snelle laterale facies
wisselingen in een gelijkaardige vertikale opeenvolging niet met zeker
heid kan vastgesteld worden, dient ingepast in een algemeen lithostrati
grafisch schema waarvan in boring 171 de voornaamste grenzen liggen op 
957.22 m als basis van de Zandsteen van Neeroeteren, ~an Westphaliaan 
D ouderdom (de werkelijke Westphaliaan C-D grens, gebaseerd op het eerste 
voorkomen van Neuropteris ovata, dient vermoedelijk in het onderliggende 
pakket gezocht, maar is verder niet relevant), en op 1349.60 m als 
Tonstein Nibelung , voorafgegaan door een zwak marien niveau (met 
Geisina subarcuata ) en voorgesteld als grens tussen Onder en Boven 
Westphaliaan C (zie § 3.1.) - (Fig. 36). 

Chronostratigrafische gelijkschakelingen Z1Jn mogelijk dank zij de 
tonsteinbanden waarvan in boring 172 er vijf zijn teruggevonden. De 
tonstein aan de basis van de Neeroeteren Zandsteen uit boring 168 werd 
echter niet teruggevonden (Dusar et al ., 1986). 

Lithologische correlaties met aangrenzende boringen zijn gebaseerd op her
kenbare ritmische lithofacies opeenvolgingen en karakteristieke lagen. 
Bijv. bitumineuze dakschalies met zoetwaterfauna, dikke homogene kool
lagP.n proximaal-mediaan crevasse splay zandstenen. Een bijzonder hulp
middel wordt gevormd door de geofysische boorgatmetingen die toelaten 
tussen aangrenzende boringen vrij nauwkeurige correlaties vast te legeen 
(Dusar, Meyskens, Bless, Somers & Streel, 1985). Het weze gezegd dat 
scharingen of opsplitsingen van koollagen deze detailcorrelaties be
moeilijken. 

Door het verschil in paleogeografische patroon en subsidentieritme tussen 
de verschillende structurele blokken die met kolenvelden samenvallen (bv. 
Neeroeteren-Rotem, Meeuwen-Gruitrode, Zwartberg-Opglabbeek~ en voor boring 
172 het kolenveld tussen de breuken van Meeuwen en Dorne), is het niet 
mogelijk een laag per laag correlatie tussen verschillende kolenvelden op 
onbetwisbare wijze uit te voeren. In dit opzicht bekleedt boring 172 een 
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intermediaire positie tussen de boring 169 enerzijds en de boringen 161-
168 anderzijds. 

Eigenaardig genoeg zijn de correlaties in de Zandsteen van Neeroeteren. 
het gemakkelijkst. Het steenkooldoublet van Laag 1 op 898 m (hier niet 
ontginbaar) en het eronderliggend 54 m dikke multistory zandsteen pakket 
valt te correleren met het Dickenberg niveau van IbbenbUren (Bouckaert & 
Dusar, 1987). Dit steenkooldoublet en de eronderliggende zandsteen zijn 
merkwaardig constant en trouwens seismisch goed identificeerbaar. Zij zijn 
waargenomen in alle boringen die dit interval doorsneden hebben. Zelfs waar 
de steenkoollagen theoretisch voldoen aan de exploitatienormen, blijven zij 
door hun marginale dikte en ligging temidden van poreuze zandsteen on
interessant voor de mijnbouw. 

In het pakket tussen de basis van de Neeroeteren Zandsteen op 957 m en 
Laag 16 op 1155 m blijft de dikte van het pakket (~200m) vrij constant 
in vergelijking met de boringen in het kolenveld van Neeroeteren-Rotem. 
Laag per laag correlatie zijn betrouwbaar alhoewel in boring 172 in dit 
pakket geen enkele potentieel ontginbare koollaag voorkomt, terwijl in 
het kolenveld van Neeroeteren-Rotem hierin juist de beste en regel
matigste lagen uit de bundel van Neerglabbeek voorkomen. In de Duitse 
stratigrafische terminologie komt deze sequentie overeen met de Undine 
tot Xanten steenkoolgroepen. 

In het pakket tussen 1155 men 1195 m (dikte 40 m) lijken geen correlaties 
met andere boringen mogelijk. In deze sequentie, die in de Duitse 
terminologie overeen zou moeten stemmen met de Rubezahl tot Tristan 
steenkoolgroepen, situeert zich een aanzienlijke dikte reductie, ver
moedelijk te wijten aan herhaalde sedimentatie onderbrekingen. In ver
gelijking met de boringen 161-168 treedt er een dikte verschil van~ 100m. 
In boring 169 wordt een met boring 172 vergelijkbare dikte vastgesteld. 
Potentieel ontginbare koollagen komen in dit interval niet voor in boring 
172, terwijl ook het kolenveld van Neeroeteren-Rotem verarmd is. 
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In het pakket tussen ~ 1200 men~ 1400m-overeenkomend met de Midgard 
tot Parcifal steenkoolgroepen volgens de Duitse terminologie - worden de 
correlaties terug regelmatiger en neemt de steenkooldikte toe. Eeh 
potentieel ontginbare koollaag werd in dit pakket aangetroffen. 

In het pakket tussen ~ 1400 m en 1599 m (einddiepte) - overeenkomend met 
de Erda tot Loki steenkoolgroepen volgens de Duitse terminologie - komt een 
ganse reeks theoretisch ontginbare steenkoollagen voor (afgezien van hun 
diepte op de plaats der boring). Dit interval werd nog niet aangeboord in 
vroegere verkenningsboringen van de Geologische Dienst, maar wel van de 
Kempense Steenkolenmijnen. Alhoewel belangrijke washouts in dit interval 
voorkomen, blijven sommige lagen (vooral het doublet met de Hagen 1 en 
Hagen 4 Tonsteins) toch over grote afstanden dik en potentieel ontginbaar. 

Globaal genomen kan men stellen dat deze boring een grote rijkdom aan 
potentieel ontginbare koollagen in de bundel van Meeuwen (Onder Westphaliaan 
C) aantoont voor het gebied tussen de breuken van Meeuwen en Dorne en de 
centrale band van het niet ontgonnen oostelijke deel van de concessie 
Les Liegeois , maar dat de kolenvoering in de bundel van Neerglabbeek 
(Boven Westphaliaan C) volstrekt tegenvalt. Correlaties van dikke kool
lagen in het Onder Uestphaliaan C worden vergemakkelijkt door het voor
komen van meerdere tonstein niveaus. Correlaties van dunne koollagen 
zijn hoedanook moeilijker te verwezenlijken, maar volgen voor boring 172 
in het Boven Westphaliaan C eenzelfde patroon als reeds eerder vastge-
steld voor de vroegere boringen van de Geologische Dienst in het noord
oostelijke kolenbekken. Een onstabiel sedimentatieritme (echter geen 
gestoorde sedimentatie) valt hierbij op aan de basis van deze sequentie. 
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