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DOCUMENTERING VAN DE TIJDELIJKE ONTSLUITING ‘ZANDGROEVE KERKOM’ 

Rapport in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) en uitgevoerd door VPO en VITO, 
onder de referentietaak VLAKO (Vlaams Kenniscentrum Ondergrond). Onderzoek in het kader van het 

beschrijven en bemonsteren van waardevolle tijdelijke ontsluitingen. De tijdelijke ontsluiting 

gedocumenteerd in dit rapport is een oude zandgroeve van het Kerkom Zand, die nu als natuurgebied en 

waardevolle geowand wordt bewaard. De wanden tonen de zeer goed ontwikkelde sedimentaire 
structuren in het Lid van Kerkom, alsook een contact met de onderliggende Sint-Huibrechts-Hern 

Formatie en de bovenliggende Quartaire deklaag.  
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1. SITUERING VAN DE TIJDELIJKE ONTSLUITING 

1.1. ALGEMENE GEGEVENS 

De beschreven ontsluiting bevindt zich in een voormalige groeve langs de Binkomsestraat in 

Kerkom, Boutersem (Figuur 1). De vergunning voor de ontginning van de groeve, door firma 

Godts, verliep op 23/02/2022. Het grove zand dat in de groeve ontgonnen werd, werd ingezet 

als bouwzand. Nu wordt de site als natuurgebied ingericht met ook bewaring van enkele 

waardevolle geowanden. De geowanden kunnen bezocht worden, maar tussen half april en eind 
juli mogen de wanden niet verstoord worden, o.a. voor bewoning van oeverzwaluw. De centrale 

coördinaten van de groeve zijn X 186325 Y 171462 (coördinaten steeds in mL72). De basis van de 
groeve ligt op ongeveer 57 mTAW en het omliggende maaiveld varieert tussen 61 en 63 mTAW. De 

ontsluiting werd bezocht op 5 april 2022. Alle verzamelde data rond deze ontsluiting worden 
gebundeld in de DOV-opdracht TO-20220405_Tijdelijke ontsluiting_groeveKerkom. Genomen 

stalen werden opgeslagen in de Geotheek en zijn beschikbaar voor observatie en analyse door 
derden. 

 

 

Figuur 1. Geografische situering van de verlaten groeve aan de Binkomsestraat te Kerkom, Boutersem. (bron: 
www.dov.vlaanderen.be) 

1.2. GEOLOGISCHE SITUERING 

De groeve bevindt zich in de heuvelzone tussen Leuven en Tienen, ten zuiden van de Diest 

Formatie Hagelandse heuvels. Het geologische 3D-model van Vlaanderen, G3Dv3.1 (Deckers et al., 
2019), toont dat de locatie zich bevindt in het voorkomensgebied van het Lid van Kerkom van de 

Borgloon Formatie. Onderliggende eenheden die mogelijk ook ondiep aanwezig zijn ter hoogte 
van de groeve zijn het Lid van Boutersem van de Borgloon Formatie, en de leden van Neerrepen 

en Grimmertingen van de Sint-Huibrechts-Hern Formatie (Figuur 2).  

https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-031923
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Figuur 2. Pre-Quartair geologische situering van de ontsluiting op basis van het recente G3Dv3.1 geologisch model van 
Vlaanderen (Bron: www.dov.vlaanderen.be; Deckers et al., 2019). *SHH Fm = Sint-Huibrechts-Hern Fm. 

De Sint-Huibrechts-Hern Formatie bestaat uit ondiep marien glauconiethoudend zand, afgezet 

tijdens de vroegste Oligocene sequentie. De formatie wordt bovenaan begrensd door een 

sequentiegrens met een periode van bodemvorming in de top van het Neerrepen Zand. Deze 

sequentiegrens kan gecorreleerd worden met de ‘Grande Coupure’, een periode van globale 

zeespiegeldaling van meer dan 50 m door een sterke daling in temperatuur en de zeer snelle 

groei van een ijskap op Antarctica (Vandenberghe, 2017). Tijdens deze periode was er een 

belangrijke verandering in zoogdierenfauna en een grootschalige trek van zoogdieren uit Azië 

naar Europa. Fossielen van, van oorsprong, Aziatische zoogdieren uit deze periode kunnen 

geobserveerd worden in het bovenliggende Hoogbutsel Complex, naast fossielen van andere 

gewervelde dieren zoals amphibieën (Glibert & de Heinzelin, 1952; Vervliet, 2017).  
 

Het Hoogbutsel Complex, aan de basis van de Borgloon Formatie, bestaat uit moeraskleien, 
afgezet tijdens het begin van een hernieuwde transgressie. Daarbovenop werden de brakwater 

lagunaire fossielrijke zanden van het Boutersem Lid afgezet. Het lokale estuarium werd opgevuld 
door de groffe kruisgelaagde zanden van het Kerkom Lid. De visgraatpatronen en de klei drapes 

in de afzettingen van deze zanden wijzen op getijdenwerking. In de buurt zijn deze zanden 
maximaal 6m dik. Plaatselijk hebben deze zanden aan de top een bruine kleur en worden ze vaak 

omschreven als chocoladebruine zanden (Vandenberghe & Gullentops, 2001). Deze afzettingen 

zijn tijdsequivalent aan de ondiep mariene glauconiethoudende zanden van de Zelzate Formatie, 

meer noordelijk in het bekken. Tijdens het verdere verloop van deze transgressie werd 
uiteindelijk de Boom Klei Formatie afgezet, eerst alleen in het noordelijk dieper deel van het 

bekken, maar daarna  werd ook het land in het zuiden, in de regio van de groeve, overspoeld en 
bedekt met Boomse Klei (Figuur 3; Vandenberghe, 2017).     

http://www.dov.vlaanderen.be/
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Figuur 3. Visuele representatie van de eerste stappen in de vroeg Rupeliaan sedimentaire sequentie, vanaf de periode 
van bodemvorming bovenop de Neerrepen Zanden, die uiteindelijk leidt tot afzetting van de Boomse Klei (figuur uit 
Vandenberghe, 2017, gebaseerd op Vandenberghe et al., 2002). 

Volgens de Quartairgeologische profieltypekaart (1:50.000) van Vlaanderen, kaartblad 32 

(Goossens et al., 1994), zijn op de locatie van de ontsluiting zandleem afzettingen aanwezig 

(Figuur 4; gemodelleerd als Gent Formatie in G3Dv3.1 door Deckers et al., 2019). In de nabijheid 

werden ook beekalluvium en colluvium afzettingen gekarteerd (gemodelleerd als Schelde Groep 
en Arenberg/Stokkem Formatie in G3Dv3.1 door Deckers et al., 2019). In de nabijgelegen vallei van 

de Velpe is leem en zandige leem van Rotspoel (nu Lid van Sint Paulus van Arenberg Formatie) 
aanwezig bovenop venige kleiige leem van Korbeek-Dijle (nu veen van Rotselaar Lid en klei van 

Gemelingen Lid) bovenop veen van Rotselaar (Figuur 4; gemodelleerd als Arenberg/Stokkem 
Formatie in G3Dv3.1 door Deckers et al., 2019). 
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Figuur 4. Quartair geologische situering van de ontsluiting op basis van de Quartairprofieltypekaart (1:50.000), 
kaartblad 32. Profieltype 1 = leem en zandige leem van Rotspoel, soms met schelpengruis op venige, kleiige leem van 
Korbeek-Dijle op veen van Rotselaar, profieltype 4 = beekalluvium, profieltype 5 = colluvium (afgespoelde leem), 
profieltype 6 = zandleem afzettingen (Bron: www.dov.vlaanderen.be; Goossens et al., 1994). 

1.3. OVERZICHT VAN DE OPGENOMEN PROFIELEN  

Wand 1 en wand 2 zijn beiden ZW-NO georiënteerd en liggen in elkaars verlengde. Wand 1 ligt 
aan de noordelijke zijde van de groeve en is ongeveer 45 m lang en 3 m hoog. Wand 2 ligt in het 

noordwesten en is ongeveer 22 m lang en 3 m hoog. Wand 3 ligt in het noordoosten van de 
groeve en is NW-ZO georiënteerd. Wand 3 is ongeveer 10 m lang 4 m hoog. Aan wand 1 werden 

twee afzonderlijke verticale secties opgenomen (secties 1.1 en 1.2). Aan wand 2 werd één verticale 
sectie opgenomen (sectie 2.1). Wand 3 werd als geheel beschreven. (Figuur 5; Tabel 1).  

 
Als bijlage aan dit rapport wordt een gedetailleerd drone opmetingsplan toegevoegd met een 

luchtbeeld waarop de beschreven secties langsheen de beschreven wanden aangeduid worden, 

alsook hoogtelijnen en gedetailleerde XYZ coördinaten. De nauwkeurigheid van de 
meetresultaten verkregen met de drone bedraagt ± 2 cm. 

 

http://www.dov.vlaanderen.be/
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Figuur 5. Dronebeeld van de locatie van de ontsluiting in de voormalige groeve. De wanden en beschreven verticale 
secties worden aangeduid. Voor wand 3 is geen afzonderlijke verticale sectie aangeduid omdat deze wand als geheel 
beschreven werd. Sectie 3 verwijst naar de locatie van de gemeten coördinaten voor wand 3, in Tabel 1.  
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Tabel 1. GPS coördinaten van de beschreven secties aangeduid op Figuur 5. S3 verwijst naar locatie waar basis en top 
van wand 3 ingemeten werd.  

ID X (mLB72) Y (mLB72) Z (mTAW) 

S1.1-top 186316.00 171492.90 60.94 

S1.1-basis 186316.60 171490.74 57.05 

S1.2-top 186299.37 171487.28 61.48 

S1.2-basis 186299.91 171485.08 58.06 

S2.1-top 186273.95 171471.59 61.17 

S2.1-basis 186274.57 171469.94 57.22 

S3-top 186348.51 171487.16 60.59 

S3-basis 186347.42 171486.42 56.62 
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2. BESCHRIJVING 

De opgenomen secties werden steeds beschreven van de top naar de basis. Op elke sectie 
werden meerdere pakketten onderscheiden, waarbij de toegekende codes overeenkomen tussen 
de verschillende secties. Waar stalen genomen werden wordt dit ook aangegeven bij de 
betreffende intervallen met vermelding van de staalnamen. Stalen werden genomen met een 
schopje en vertegenwoordigen een interval van ongeveer 10 cm binnen het aangegeven pakket. 
De stalen worden bewaard in de Geotheek van het departement Omgeving en zijn beschikbaar 
voor analyses door derden (https://omgeving.vlaanderen.be/ondergrond-en-geologie). Hiervoor 
kan contact opgenomen worden met het team Geologie en Omgeving van het Vlaams 
Planbureau voor Omgeving.  

2.1. WAND 1 – SECTIE 1 (DOV: TO-20220405-1.1) 

Sectie 1.1 bevindt zich in de oostelijke helft van wand 1 met coördinaten van de top X = 186316.0, 
Y = 171492.9 en Z = 60.94 mTAW, en een hoogte van 3.89 m. De beschreven sectie is subverticaal. 
Het bovenste begroeide gedeelte heeft wel een sterk schuine helling van 35 °. De opgemeten 
intervallen langsheen de wand werden geprojecteerd op de verticale sectie (Figuur 6).  
 
0 – 1.62 m (60.94 – 59.32 mTAW): Pakket Q    
Quartaire deklaag met basisgrind. Niet goed zichtbaar door begroeiing. 
 
1.62 – 2.32 m (59.32 – 58.62 mTAW) : Pakket K1  Staal S1.1m1 
Wit zand, met aan de basis meerdere clay drapes met grof zand (kwartsrijk). Fining up van het 
zand naar boven toe met bovenaan fijn zand. Schuine en horizontale gelaagdheden. 
 
2.32 – 2.91 m (58.62 – 58.03 mTAW) -  : Pakket K2  Staal S1.1m2 
Roestiger gekleurd zand met horizontale en gekruiste gelaagdheden. Clay drapes en clay pebbles 
(gerolde klei) in zand verwerkt. Matig grof goed gesorteerd, veel zwarte organisch materiaal 
spikkels. Onderaan zeer grof. 
 
2.91 – 3.39 m (58.03 – 57.55 mTAW): Pakket K3  Staal S1.1m3, S1.1m4 
Opnieuw witter met clay drapes en clay pebbles en sterk uitgesproken en wisselende gekruiste 
gelaagdheden in laagjes van 5 à 10 cm (zie detailfoto net ten ZW van sectie 1; Figuur 7). 
Coarsening up, grof tot zeer grof zand. Aan basis dikke gerolde kleibrokken (Staal S1.1-4), vnl. net 
ten ZW van de sectie (Figuur 8). 
 
3.39 – 3.89 m (57.55 – 57.05 mTAW) : Pakket G  Staal S1.1m5, S1.1m6 
Fijn kleihoudend glauconiethoudend gebioturbeerd zand met lichter gekleurde bioturbaties. 
Onregelmatig contact, afgesneden door bovenliggende laag. In handboring aan de basis: nog 
enkele meter hetzelfde sediment, na 30 cm grondwatertafel.  
 

https://omgeving.vlaanderen.be/ondergrond-en-geologie
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193398
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Figuur 6. Foto van sectie 1.1 met aanduiding van de geobserveerde pakketten en genomen stalen (rode bollen). 
Duidelijke lithologische grenzen weergegeven met volle lijnen. Subtiele interne variaties en horizontale en gekruiste 
gelaagdheden weergegeven met stippellijnen. 
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Figuur 7. Detail van sterk ontwikkelde cross-laminaties met wisselende oriëntaties, net ten zuidwesten van sectie 1. 
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Figuur 8. Detail van het onregelmatige contact tussen pakketten K en G, met gerolde kleibrokken aan de basis van 
pakket K.  

2.2. WAND 1 – SECTIE 2 (DOV: TO-20220405-1.2) 

Sectie 1.2 bevindt zich in de westelijke helft van wand 1 met coördinaten van de top X = 
186299.37, Y = 171487.28 en Z = 61.48 mTAW, en een hoogte van 3.42 m. De beschreven sectie is 
subverticaal. Het bovenste begroeide gedeelte heeft wel een sterk schuine helling van 25°. De 
opgemeten intervallen langsheen de wand werden geprojecteerd op de verticale sectie (Figuur 9).  
 
0 – 0.82 m (61.48 – 60.66 mTAW): Pakket B    
Begroeiing, ondergrond niet zichtbaar. 
 
0.82 – 1.52 m (60.66 – 59.96 mTAW) : Pakket A  
Antropogeen materiaal met bodem, teelaarde, onderaan grof stortmateriaal met baksteen etc. 
 
1.52 – 1.88 m (59.96 – 59.60 mTAW) : Pakket Q  Staal S1.2m1 
Quartaire deklaag bestaande uit fijn gelig zand met zwarte organisch materiaal spikkels en 
basisgrind.  
 
1.88 – 3.42 m (59.60 – 58.06 mTAW) : Pakket K  Staal S1.2m2, S1.2m3  
Wit gelig gemiddeld tot zeer grof zand. Wisselende gekruiste gelaagdheden. Roestig pakket 
tussen 2.18-2.33 m, onder clay drape. Vlak daaronder zeer grof zand in pakket met zeer 

https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193401
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uitgesproken schuine gelaagdheden met onderste deel naar ZW (met clay drapes), afgesneden 
door bovenste pakket naar NO (Staal S1.2m2). Daaronder opnieuw fijner zand (staal S1.2m3). Staal 
in grof deel en in fijner deel. 
 

 

Figuur 9. Foto van sectie 1.2 met aanduiding van de geobserveerde pakketten en genomen stalen (rode bollen). 
Duidelijke lithologische grenzen weergegeven met volle lijnen. Subtiele interne variaties en horizontale en gekruiste 
gelaagdheden weergegeven met stippellijnen. 
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2.3. WAND 1 – LATERALE OBSERVATIES 

 

Figuur 10. Geologische doorsnede die secties 1 en 2 van wand 1 verbindt. Pakketten A, Q, K, G gedefinieerd in de beschrijving. Stratigrafische grenzen in volle lijnen. Voornaamste 
interne grenzen in groffe stippellijnen. Cross-laminaties in fijne stippellijnen.  
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De geologische interpretatie van wand 1 tussen secties 1 en 2 toont de ingesneden basis van 
pakket Q en de sterk ontwikkelde sedimentaire structuren in pakket K (Figuur 10). De cross-

laminaties zijn goed ontwikkeld in beide richtingen, zowel naar het noordoosten als zuidwesten. 

Er zijn veel interne (geul)afsnijdingen in pakket K, waarbij deze vaak gepaard gaan met een 

verandering in de oriëntatie van de schuine gelaagdheden of een afwisseling met horizontale 

gelaagdheden. Er komen doorheen het pakket ook goed ontwikkelde ‘clay drapes’ voor, vaak aan 
de basis van een nieuwe set (Figuur 11). Pakket G is alleen aanwezig ter hoogte van sectie 1 en 

wordt naar het zuidwesten toe (richting sectie 2) afgesneden door pakket K. In het uiterste 
noordoosten van wand 1 is het basisgrind van pakket Q dikker ontwikkeld, met silexkeien en een 

zwarte kleur van de matrix door aanrijking in organisch materiaal (Figuur 12). 
 

 

Figuur 11. Detail van uitgesproken schuine tot horizontale laminaties met verschillende oriëntaties in pakket K, 
geaccentueerd door goed ontwikkelde clay drapes. Enkele clay drapes zijn ter illustratie aangeduid met pijltjes. Wand 1 
tussen secties 1 en 2.  
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Figuur 12. Uitgesproken basisgrind van pakket Q, aanwezig tussen de zwarte lijnen, in het noordoosten van wand 1.  
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2.4. WAND 2 – SECTIE 1 (DOV: TO-20220405-2.1) 

Sectie 2.1 bevindt zich in de oostelijke helft van wand 2 met coördinaten van de top X = 

186273.95, Y = 171471.59 en Z = 61.17 mTAW, en een hoogte van 3.95 m. De beschreven sectie is 
subverticaal. De opgemeten intervallen langsheen de wand werden geprojecteerd op de verticale 

sectie (Figuur 13). 

 

 

Figuur 13. Foto van sectie 2.1 met aanduiding van de geobserveerde pakketten en genomen stalen (rode bollen). 
Duidelijke lithologische grenzen weergegeven met volle lijnen. Subtiele interne variaties en horizontale en gekruiste 
gelaagdheden weergegeven met stippellijnen. 

0 – 0.9 m (61.17 – 60.27 mTAW): Pakket A en Q   
Quartaire deklaag met basisgrind. 
 
0.9 – 3.95 m (60.27 – 57.22 mTAW) : Pakket K  Staal S2.1m1, S2.1m2, S2.1m3 
Deze sectie bevat een zeer mooi uitgeprepareerd voorbeeld van de horizontale en gekruiste 

gelaagdheden met wisselende oriëntaties. Korrelgrootte varieert van gemiddeld tot zeer grof 

(Figuur 14). Grofste zand in pakketten met uitgesproken schuine gelaagdheden. Clay pebbles 

(gerolde kleibrokken) aanwezig, vnl. in bovenste helft, waar de horizontale gelaagdheden zich 

rond boetseren (Figuur 15). Lokaal ook zwarte spikkels organisch materiaal en kleine zwarte 

afgeplatte silexkeitjes aanwezig.  

https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193404


 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
5.04.2022 Tijdelijke ontsluiting ‘zandgroeve Kerkom’ pagina 19 van 28 

 

Figuur 14. Afwisseling van laagjes met gemiddeld tot zeer grof zand, in wand 2 sectie 1.  

 

 

Figuur 15. Kleibrokken waarrond de laminaties zich boetseren. In wand 2 sectie 1.  
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2.5. WAND 2 – LATERALE OBSERVATIES 

 

Figuur 16. Overzicht van wand 2 met aanduiding van sectie 1.  

Wand 2 was niet zeer goed bereikbaar door de plas water aan de basis en het afgestorte losse sediment. De wand was echter zeer mooi 

uitgeprepareerd door de wind waardoor de aanwezige sedimentaire structuren in pakket K zeer uitgesproken zichtbaar waren (Figuur 16). Deze tonen 
opnieuw een opeenvolging van veel verschillende subsets met een afwisselende oriëntatie van de schuine tot horizontale gelaagdheden (bv. Figuur 

17). Pakket Q is dun ontwikkeld in het noordoosten van de wand, maar in het zuidwestelijke deel is een geul uitgeschuurd die van noordoosten naar 
zuidwesten opgevuld is met meerdere grindniveaus.  
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Figuur 17. Detail van de sterk uitgesproken horizontale en schuine laminaties, die elkaar afsnijden, in het uiterste 
noordoosten van wand 2.  
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2.6. WAND 3 (DOV: TO-20220405-3) 

Wand 3 werd als één geheel beschreven. De wand bevindt zich in het noordoosten van de 

groeve. Coördinaten van de top, gemeten langs de ladder op Figuur 18, zijn X = 186348.51, Y = 
171487.16 en Z = 60.59 mTAW, en de hoogte van de opgenomen sectie is 3.97 m. De beschreven 

wand is subverticaal. De opgemeten intervallen langsheen de wand werden geprojecteerd op de 

verticale sectie (Figuur 18). 
 

 

Figuur 18. Foto van wand 3 met aanduiding van de geobserveerde pakketten en genomen stalen (rode bollen). 
Duidelijke lithologische grenzen weergegeven met volle lijnen. Subtiele interne variaties en horizontale en gekruiste 
gelaagdheden weergegeven met stippellijnen. 

0 – 1.05 m (60.59 – 59.54 mTAW): Pakket A/Q   Staal S3m1 
Fijn zand tot silt met basisgrind en vrij recht basiscontact. 

 

1.05 – 2.59 m (59.54 – 57.99 mTAW): Pakket Q  Staal S3m2, S3m3, S3m4, S3m5, S3m6 
Licht gelig tot bruinig fijn tot middel zand (staal S3m2). In de onderste helft meerdere 
grindlaagjes met onderaan een dik pakket grind met grote ronde keien van gevarieerde 

samenstelling die een onregelmatig basiscontact opvullen. Lokaal zwarte kleur van matrix tussen 

het grind door aanwezigheid organisch materiaal (Staal S3m5). Een grote geulvormige structuur 

lijkt aanwezig in het midden van het pakket met een gelijkmatig kleiig pakket van +- 15 cm aan 

de rand (staal S3m3) en een zandige opvulling (Staal S3m4) met horizontale laminaties bovenaan.  

 
2.59 – 3.87 m (57.99 – 56.72 mTAW): Pakket K   Staal S3m7, S3m8 

Gelig wit gemiddeld-grof goed gesorteerd zand. Wisselende gekruiste gelaagdheden en clay 
drapes.  

 
3.87-3.97 m: (56.72 – 56.62): Pakket K    Staal S3m9 

Zandige klei nabij de watertafel.  

https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193406
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2.7. OPTISCHE MICROSCOPIE 

 

Figuur 19. Microfoto’s. A-D en G-H: pakket K, E: pakket G, F: pakket Q. Schaal alleen afwijkend, sterker ingezoomd, voor 
staal S1m5 (E).  
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De stalen van secties 1 en 2 van wand 1 werden bestudeerd onder de stereomicroscoop (Zeiss 

Stereo Discovery.V8, beschikbaar in de Geotheek) en gefotografeerd (Figuur 19). Op basis hiervan 
kan gekeken worden naar de korrelgrootte, de sorteringsgraad, de hoekigheid van de korrels, het 

gehalte zware mineralen, enz.  
 

De stalen van pakket K bevestigen de wisselende korrelverdeling binnen dit pakket. Zo is er een 
variatie tussen slecht gesorteerd (bv. Figuur 19A) en goed gesorteerd (bv. Figuur 19H) zand, en 

tussen fijn (bv. Figuur 19G) en gemiddeld grof (bv. Figuur 19C) zand. Er is ook sterke variatie in 
kleur tussen zuiver wit zand (bv. Figuur 19H) en gelig zand met een geoxideerde film rond de 

korrels (bv. Figuur 19B). Er komen zowel eerder afgeronde als eerder hoekige korrels voor in alle 
stalen. De hoeveelheid hoekige korrels varieert wel tussen laag (bv. Figuur 19C) en gemiddeld (bv. 

Figuur 19A). De mineralogie van pakket K is sterk gedomineerd door kwarts met schijnbaar 

slechts een beperkt gehalte zware mineralen en ook een zeer beperkte silt- tot kleifractie, met 
uitzondering van de clay drapes en kleibrokken aanwezig in dit pakket (Figuur 19D). 

 

Pakket G heeft een groenige kleur, in tegenstelling tot de witte tot gelige kleur van pakket K 

(Figuur 19E). Er komen glauconietkorrels voor en het kleigehalte is merkbaar hoger wat zorgt 
voor een aaneenkitting van de zandkorrels. De korrelgrootte is ook beduidend fijner dan in 

pakket K.  
 

Pakket Q heeft gelige tot bruinige geoxideerde kleur (Figuur 19F). Het bestaat uit fijn slecht 
gesorteerd zand met een beperkte kleifractie. Er komen ook glauconiet en andere zware 

mineralen voor.  
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3. GEOLOGISCHE INTERPRETATIE 

De bovenste sedimenten in deze ontsluiting kunnen als verstoorde Antropogene afzettingen 

geïnterpreteerd worden (pakket A). Het gaat om sterk omgeploegd materiaal onder een akker, 
met bodemvorming en aan de basis een ‘basisgrind’ met naast silexkeien ook gestort materiaal 

zoals bakstenen.  

 
Onder dit Antropogeen komt de onverstoorde Quartaire deklaag voor (pakket Q). Twee 

verschillende Quartaire afzettingen kunnen hier geïnterpreteerd worden. De toplaag bestaat uit 
fijn gelig zand tot silt, bv. zichtbaar in sectie 2 van wand 1 en bovenaan wand 3. Deze laag 

vertegenwoordigt de Quartaire eolische afzettingen. Gezien het eerdere zandige karakter 
behoren deze tot de Formatie van Gent. Volgens het G3Dv3.1 model bevindt de grens met de 

fijnere leemafzettingen zich minder dan 2 km ten zuiden van de ontsluiting, wat het fijne siltige 

karakter van de eolische zanden hier verklaart (Deckers et al., 2019). 

 
Onder de eolische deklaag bevinden zich zandige fluviatiele afzettingen met een zeer 

onregelmatige basis met geulinsnijdingen en een dik ontwikkeld basisgrind. Deze zijn het beste 
te observeren in wand 3.  Deze afzettingen behoren wellicht tot de Arenberg/Stokkem Formatie. 

Het hoge gehalte organisch materiaal lokaal aanwezig in het basisgrind is mogelijk het resultaat 

van erosie en herwerking van nabijgelegen veen van Rotselaar.  

 

Onder het Quartair is het Lid van Kerkom van de Formatie van Borgloon aanwezig (pakket K). 

Deze éénheid is zeer goed herkenbaar door de witte kleur van het fijne tot groffe zand, 

gekoppeld met de sterk ontwikkelde en sterk wisselende gekruiste en horizontale gelaagdheden, 

met het voorkomen van clay drapes. Deze ontsluiting biedt een typevoorbeeld van deze 

structuren. Zoals gekend uit de literatuur kunnen de structuren in het Lid van Kerkom 

geïnterpreteerd worden als de opvulling van een estuarium met getijdeninvloed (Vandenberghe, 

2017). Het basiscontact met de onderliggende éénheid is onregelmatig/erosief en er komen 

herwerkte kleibrokken voor. Deze herwerkte klei is mogelijk het resultaat van de erosie en 

herwerking in dit estuarium van het nabijgelegen en stratigrafisch onderliggende kleiig 

fossielhoudend Hoogbutsel Complex.  

 
De onderste éénheid aanwezig in deze ontsluiting werd alleen geobserveerd in sectie 1 van wand 

1 (pakket G). Deze éénheid bestaat fijn groen glauconiethoudend zand met uitgesproken lichter 

gekleurde bioturbaties. Deze éénheid vertegenwoordigt de ondiep mariene Sint-Huibrechts-Hern 

Formatie. Meer specifiek wordt het geïnterpreteerd als Lid van Grimmertingen, op basis van het 
fijne karakter, de uitgesproken bioturbaties en de afwezigheid van sedimentaire structuren 

(Deconinck, 2001). Interpretatie van deze zanden als behorende tot het Lid van Neerrepen, tevens 

van de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern, is echter niet uitgesloten, maar dit is moeilijk met 

zekerheid te bepalen o.b.v. de beperkte ontsluiting van deze éénheid op deze locatie. 

DANKWOORD 

Wij willen graag Joachim Lambrechts van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland bedanken 

voor het signaleren van deze ontsluiting, alsook voor het afstemmen van ons bezoek op de vers 
afgegraven wanden.  
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- Lijst van foto’s 
- Lijst van microfoto’s  

- Lijst van stalen 

- Foto’s als bijlage aan de gekoppelde opdracht in DOV (TO-20220405_Tijdelijke 
ontsluiting_groeveKerkom)  

- Microfoto’s als bijlage aan de gekoppelde opdracht in DOV (TO-20220405_Tijdelijke 

ontsluiting_groeveKerkom) 

- Drone opmetingsplan als bijlage aan de gekoppelde opdracht in DOV (TO-

20220405_Tijdelijke ontsluiting_groeveKerkom) 
- 21 stalen, gestockeerd in de Geotheek (beschikbaar voor analyse door derden) 

https://archief.onderzoek.omgeving.vlaanderen.be/Onderzoek-1999911
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https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-031923
https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-031923
https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-031923
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Foto’s 

 

Foto ID Locatie Beschrijving 

TO-
20220405_dronebeeld_bov
en 

luchtbeeld drone luchtbeeld 

TO-20220405_overzicht overzicht vanuit 
toegangsweg (ZW) 

overzichtsfoto 

TO-20220405-1_dronepan wand 1 pan met drone 

TO-20220405-1_pan1 wand 1 pan met foto's ZW 

TO-20220405-1_pan2 wand 1 pan met foto's midden 

TO-20220405-1_pan3 wand 1 pan met foto's NO 

TO-20220405-1_ZW1 wand 1 zuidwest basis Antropogeen en basis Quartair 

TO-20220405-1_M1 wand 1 midden uitgesproken cross-laminaties en 
clay draps 

TO-20220405-1_M2 wand 1 midden uitgesproken cross-laminaties en 
clay draps 

TO-20220405-1_NO1 wand 1 noordoost basisgrind Quartair 

TO-20220405-1_NO2 wand 1 noordoost detail basisgrind Quartair 

TO-20220405-1.1_1 wand 1 sectie 1 sectie 1.1 breed 

TO-20220405-1.1_2 wand 1 sectie 1 sectie 1.1  

TO-20220405-1.1_3 wand 1 sectie 1 contact pakket K en G 

TO-20220405-1.1_4 wand 1 sectie 1 detail wisselende cross-laminaties 

TO-20220405-1.1_5 wand 1 sectie 1 detail basis pakket K met 
kleibrokken 

TO-20220405-
1.1_handboring 

wand 1 sectie 1 handboring basis sectie 1.1 

TO-20220405-
1.1_staalname 

wand 1 sectie 1 staalname sectie 1.1 

TO-20220405-1.2_1 wand 1 sectie 2 sectie 1.2 

TO-20220405-1.2_2 wand 1 sectie 2 detail grove intercalaties en kleibrok 

TO-20220405-1.2_3 wand 1 sectie 2 basis Antropogeen met rode 
baksteen 

TO-20220405-2_dronepan wand 2 pan met drone 

TO-20220405-2_pan wand 2 pan met foto's 

TO-20220405-2_1 wand 2 noordoost wand 2 noordoost 

TO-20220405-2_2 wand 2 midden wand 2 midden 

TO-20220405-2_3 wand 2 zuidwest wand 2 zuidwest 

TO-20220405-2_4 wand 2 noordoost detail schuine en horizontale 
gelaagdheden 

TO-20220405-2.1_1 wand 2 sectie 1 sectie 2.1 

TO-20220405-2.1_2 wand 2 sectie 1 detail grove intercalaties 

TO-20220405-2.1_3 wand 2 sectie 1 detail zwarte silexkeitjes 

TO-20220405-3_dronepan wand 3 pan met drone 

TO-20220405-3_pan wand 3 pan met foto's 

TO-20220405-3_1 wand 3 wand 3 overzicht 

TO-20220405-3_2 wand 3 detail basisgrind Quartair 

TO-20220405-3_3 wand 3 detail geulstructuur pakket Q 
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Microfoto’s  

 

Foto ID Staal ID Beschrijving 

TO-20220405-1.1_2660_EFEE S1.1m1 top pakket K sectie 1.1 

TO-20220405-1.1_2661_EFEE S1.1m2 pakket K sectie 1.1 

TO-20220405-1.1_2662_EFEE S1.1m3 pakket K sectie 1.1 

TO-20220405-1.1_2663_EFEE S1.1m4 kleibrokken basis pakket K sectie 1.1 

TO-20220405-1.1_2664_EFEE S1.1m5 pakket G sectie 1.1 

TO-20220405-1.2_2666_EFEE S1.2m1 pakket Q sectie 1.2 

TO-20220405-1.2_2667_EFEE S1.2m2 pakket K sectie 1.2 

TO-20220405-1.2_2668_EFEE S1.2m3 pakket K sectie 1.2 

 
Stalen  
 

Staal ID Monster ID Geotheek Sectie Pakket Stratigrafische eenheid 

S1.1m1 2660  TO-20220405-1.1 K Kerkom 

S1.1m2 2661  TO-20220405-1.1 K Kerkom 

S1.1m3 2662  TO-20220405-1.1 K Kerkom 

S1.1m4 2663  TO-20220405-1.1 K Kerkom 

S1.1m5 2664  TO-20220405-1.1 G Grimmertingen 

S1.1m6 2665  TO-20220405-1.1 G Grimmertingen 

S1.2m1 2666 TO-20220405-1.2 Q Quartair  

S1.2m2 2667 TO-20220405-1.2 K Kerkom 

S1.2m3 2668 TO-20220405-1.2 K Kerkom 

S2.1m1 2669  TO-20220405-2.1 K Kerkom 

S2.1m2 2670  TO-20220405-2.1 K Kerkom 

S2.1m3 2671  TO-20220405-2.1 K Kerkom 

S3m1 2672 TO-20220405-3 A/Q Antropogeen/Quartair 

S3m2 2673 TO-20220405-3 Q Quartair  

S3m3 2674 TO-20220405-3 Q Quartair  

S3m4 2675 TO-20220405-3 Q Quartair  

S3m5 2676 TO-20220405-3 Q Quartair (basisgrind) 

S3m6 2677 TO-20220405-3 Q Quartair (basisgrind) 

S3m7 2678 TO-20220405-3 K Kerkom 

S3m8 2679 TO-20220405-3 K Kerkom 

S3m9 2680 TO-20220405-3 K Kerkom 

 

https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193398
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193398
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193398
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193398
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193398
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193398
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193401
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193401
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193401
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193404
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193404
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193404
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193406
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193406
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193406
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193406
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193406
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193406
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193406
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193406
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-193406

