
Geologie van het Dijleland

Wat is geologie, en hoe kom je iets te weten over de geologie van het Dijleland



Geologie: studie van het systeem aarde (en andere planeten) en zijn evolutie van zijn ontstaan

tot zijn huidige toestand (en ook met voorspellingen naar de toekomst).  Het beoogt 

kwantitatieve data te vergaren en predictieve modellen op te stellen van fysische, chemische 

en biologische processen.

Geologie biedt een referentiekader van eerder abiotische condities, die zowel in ver tijdspers-

pectief alsook heden nog determinerend zijn voor de levende systemen op aarde

Het is meer dan met loupe en hamer het veld in te gaan



Lidar scan van 
steengroeve 
(300 x 200m)

30 µm

Booractiviteit

NMR meting

CT meting

LBModellering porienetwerk

BIB-SEM poriën



Bekijk de geologische kaart

De Kwartaire deklagen 

worden hier niet weergegeven

Terug naar het Dijleland



Detail Tertaire geologische kaart:  De bodem en het Kwartair zijn afgeschrapt en 

alleen de daaronder liggende bovenlaag is te zien op deze kaart

Maar wat zit er in de ondergrond?



Tertair kaart Leuven (onvolledige legende)

1ste kaart van regio: Galcotti (1837) & Dumont (1840)



De geologische kaart geeft het oppervlak weer, waardoor er eigenaardigheden ontstaan daar 

waar er hellingen in de topografie aanwezig zijn

?



Geologische Kaart (Bertem)

Topografische kaart



Kaart versus 3 dimensionele realiteit



Dienst Ondergrond Vlaanderen: plaats een virtuele boring in je tuin



8 Km

Je kan ook aan zoeken naar dwarsprofielen



Concept Kwartair profielenkaart

Bron: http://dov.vlaanderen.be

Detail Kwartair geologische kaart:  alleen bovenlaag maar met 3D info 



Sectie nabij Gasthuisberg (Goossens 1980)



Geologische kaart van het Dijleland: de voornaamste Formaties?

Wat is een Formatie?

Maar de Geologie stopt niet aan de grenzen van het Dijleland, buiten de grenzen kijken help.  

Bovendien is geologie ook wat je niet ziet onder je voeten.

GEOLOGIST        



N-S doorsnede van Hannut tot Baarle-Hertog Borremans, M. (2015)

De ondergrond in het Dijleland en omstreken



Inzoomen

Onder onze voeten zit (op een diepte van 150 – 100m) een oud gebergte: de Caledoniden

Stroomopwaarts in de Dijlevallei in Wallonië 



Door insnijding van de rivieren in de toplagen komen lagen van een oud gebergte te voorschijn

Gesteenten van 

450-500 miljoen 

jaar ouderdom



Wat voor gesteenten?  Schiefers, kwarsieten, kwarsophylladen, turbidieten

Sintubin, 2009 

Herbosch, 2012

Schiefers met parallel druksplijting

parallel aan de gelaagdheid

Turbidiet met 

vergelijdingsstructuur



Turbidiet met load casts (Chevlipont Fm.)



Waar ontstaan turbidieten?  Wat is hun betekenis?



kwarsieten kwarsieten

fylladen

fylladen Plooistructuur in fylladen

Vaak fijnkorrelige sedimenten met druksplijting.  Wat is daarvan de betekenis? 

Herbosch, 2012



Kleimineralen rekristalliseren 

en vormen plaatvormige 

structuren die loodrecht op 

de gerichte druk staan

Gerichte druk tijdens 

gebergtevorming

Wat is druksplijting ?

Schalie



Wat kunnen we uit deze gesteenten lezen?

dominant fijnkorrelig: diep marien

turbidieten: afglijdingen continentale rand

druksplijting: gebergtevorming

500 Mj

460 Mj

450 Mj







Hoe ziet dat oud gebergte onder onze voeten eruit?  We zoeken het uit op basis van 

geofysische metingen = paleomagnetische en graviteitsmetingen

Aëromagnetische kaart

Sommige gesteenten 

bevatten magnetische 

mineralen

Gravimetrische kaart

Dense gesteenten hebben een 

grotere gravitatieve aantrekking

Tubize Fm.

Devos en Everaerts, 2012



De Vos et al., 1993; Debacker et al., 2004

Het Brabant Massief: getuigenis van een oud gebergte



Tektonisch en sedimentologisch evolutie 

model voor het Brabant Massief 

(Debacker et al., 2005)

Compressie

Wenlock

Lochkoviaan

Erosie ook van 

Siluur gesteenten

Pragiaan – Givetiaan

Discordante afzettingen

Rif bekken

bedekt met ondiepe afz
450Mj

430Mj

415Mj

385Mj



Het verhaal na de Hercynische gebergtevorming: te lezen uit de gesteenten van de 

Ardennen – Eifel en het Kempens Bekken, maar niet aanwezig in het Dijleland

De zee drong het land (Caledonisch berglandschap) binnen vanuit het zuiden maar 

overspoelde later ook het lager gelegen gebied van de Kempen.

Afwisseling van zandstenen/schiefers (als het gebergte nog hoog was) en kalkstenen (als het 

gebergte afgevlakt) als gevolg van positie nabij de evenaar rond 320 miljoen jaar geleden

Deze kalkstenen met paleokarst holtes zijn interessant voor geothermie.

Afzetting van steenkool-houdende lagen (Westfaliaan) met daaronder gas schalies.  

Sommige zandstenen zijn ook interessant voor CCS (Carbon Capture & Storage) en de 

steenkoollagen voor CBM (coalbed methane).

Daarna Hercynische gebergtevorming 

als deel van de vorming van Pangea 

(supercontinent)

270Mj



N-S doorsnede van Hannut tot Baarle-Hertog Borremans, M. (2015)

De ondergrond in het Dijleland en omstreken



Hydrogeologisch profiel door de Dijlevallei Gulinck & Loy, 1971

CAMBRIUM

Krijt met bioturbaties

opgevuld met glauconiet-zanden



Zuiver Krijt met coccolieten



Profiel langs de HST lijn Leuven - Liège



Tienen Formatie

Brede rivierafzettingszone van 

vooral kwartszanden, met ligniet, 

en vele synsedimentaire

deformatiestructuren, met 

opvallende verkiezelingen nabij

Tienen.

Met uitdampings ‘silcrete’ 

(‘kwartsiet’, met  variante als

prehistorisch werktuiggrondstof

gebruikt)

Erboven fossiel bos van 

verkiezelde boombasissen

(moerascypressen)

10cm

Brussel zand





Bouillon zandgroeve (Haasrode)(Houthuys, 2011)

Hoe ontstaan schuine gelaagdheid ?

Zandkorrels getransporteerd door water

Transportorientatie

wijzigt van de ene 

naar de andere groeve

Brussel zanden



Mud drapes: hoe ontstaan ze?

Evolutie naar springtij

Doodtij

Vloeddominantie Geen transport = afzetting klei laagje





Net sediment transport Tidale stroming

Rivier erosie Estuarie, ZN Tidale werking

Input zand Erosie, depositie ZN   erosie 10m





Gobertange 

zandsteen 

bank

Glauconietzand  basis 

zanden van Brussel

Uiterste oostelijke facies (Tienen-Jodoigne) is kalkrijk en bevat Gobertange zandsteen-banken

(holle weg ontsluiting, Zétrud-Lumay) Vandenberghe (2010)



Gobertange zandsteen

Parallel gelaagdheid

Bioturbaties

Glauconiet





Situatie waterputten Grote markt: één van de bestaansredenen van Leuven

Profiel 

D
ij

le



Sint Pieterskerk Leuven

~50m

Deels gebouwd met 

Globertange kalk-

zandsteen



Leuvens Historisch Genootschap, 2010

175m



Onze verdere aandachtspunten

123



Zand van Berg (marien)

Heide Zand 

Organisch rijke top van de Zanden van 

Kerkom (Borgloon Fm)

In de richting van de kust siltige klei vervangen door zand (Berg) met 

platte zwarte vuurstenen op het transgressie oppervlak

Erosie oppervlak

Chocolade bruine horizont

Zanden van Neerepen

Olie seepage of paleobodem?Groeve Roelants (Lubbeek)



Olie seepage of bodem ?



Boomse klei

Ti
jd



Wereldwijde zeeniveau veranderingen



Korrelgrootte en Organisch materiaal gehalte in de Boomse klei (groeve Pellenberg)

Van Echelpoel (1991)



TERHAGEN klei

PUTTE klei

S40

R

DB

S50

S60

Kleigroeve Argex te Kruibeke-Burcht (Milankovitch cycliciteit)



Deze buitenaardse invloeden zijn enkel af te lezen uit diepe zee-afzettingen

Tilt tov orbit

rond de zon 

(nu 23,5°)

Wijziging 

rotatie-as 

van draaiend 

hemellichaam



Boomse klei komt in het hele Noordzee bekken voor (typisch zijn septarie knollen)





CaCO3-rijke horizon

Organische verbindingen met 

framboidale pyriet

Bacteria CO2

Karakteristiek

δ13C isotoop-signature



Framboïdale pyrieten = gefossiliseerde sulfaat reducerende bacteriën



Stockage radioactieve afval: ondergronds onderzoekslabo in Mol (SCK-CEN)



15 miljoen jaar geleden

Erosie



Kesselberg

Geen Boomse klei

Wel Diestiaan op oudere zanden met

silex-keien laagje



Boorprofiel van de Kesselberg en korrelgrootte verdeling (Goolaerts en Alexandre, 2015)

Korrelgrootte verdeling

33,5



Ti
jd



Roeselberg, baan Leuven-Mechelen, Herent

Graafgangen in Brusseliaan zanden



Uitvergroting van Brusseliaan zanden met bioturbaties geaccentueerd door glauconiet



100 µm100 µm100 µm

Glauconiet-houdende zandsteen Ijzerzandsteen (goethiet coatings)

G

G

G
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G
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Diepe geul (insnijding van 50m tot zelfs 100m) parallel aan vroeger rivierstelsel (tgv Roer slenk)



Lidar bewerking 
Jan Walstra
Natuurpunt brochure



Hoge zeeniveau stand met glauconiet-rijke 

zanden in de diepste delen van de geulen

Lage zeeniveaustand met erosie en 

oxidatie van glauconiet-rijke zanden 

(sub-tropisch klimaat)

1

2 3

Resultaat 

Omkering van het reliëf

ZN 1

ZN 1

ZN 2





~15 miljoen jaar geleden ~5 miljoen jaar geleden



Pleistocene wijzigingen

Vroeg Midden Pleistoceen

1 – 0.5 Ma geleden
Laat Midden Pleistoceen

0.4 – 0.15 Ma geleden

Kwartair (Pleistoceen 2,6 My tot 11.700 jaar; Holoceen laatste 11.700 jaar)



Van voorlaatste ijstijd (Saale)

Erosie tijdens zomersmelt (Weichsel)

40.000j: droger klimaat, 
nieuw löss, afspoeling

22.000-15.000j: koudste en droge fase

70.000 j



Mammoet geschilderd door M. Van Audenhove

Mammoet restanten gevonden bij graafwerken 

in Leuven en Wijgmaal (in oude Dijle sed.)  

Beste vondsten in Rotselaar (domein “ter 

Heide” = in volksmond “de plas” (48.000 jaar 

oud) waar eind jaren 70 aan zandwinning werd 

gedaan voor aanleg E314. 

Invloed mens start rond 2500 jaar en 
piekt tijdens Romeinse tijd, ontbossing



Weichseliaan 25 à 20 ka / koude maximum

IJS

Continue permafrost

Discontinue permafrost

IJS

IJszee of 

Land ?



Technieken om Kwartair klimaat te reconstrueren

• Stuifmeelkorrels geven
info platensoorten

• Insecten, zoals muggen, 
indicatie
zomerafzettingen

• kevers

pollen

insecten



Technieken om het Kwartair klimaat te 
reconstrueren: 

ijswiggen, vorstwiggen vereisen
permanent bevroren ondergrond

zandwiggen ontstaan analoog maar in zeer
droge omstandigheden (eolische
opvulling)

vorstscheuren vereisen geen permafrost, 
tonen wel een snelle vorst

ijswig

zandwigvorstscheur

vorstwig

ijswig

vorstwig

Met dank aan N. Vandenberghe



Dekzanden

Loess

3 vormen van transport door wind



Loess

Brusseliaan

zanden



Holle wegen: het gevolg van de erosiegevoeligheid van Loess



N-S profiel nabij Grote Nete en Dijle samenkomen.

Borremans, M. (2015)



Waterwinning van Korbeek-Dijle (het Broek)

De Watergroep 2015

… en nu een verhaal over een delfstof uit onze regio: water



Krijt: een zeer poreus gesteente maar niet permeabel, enkel water 

doorstroming langs facturaties

Cap Blanc Nez



Verlaging in meter in het Krijt veroorzaakt door de winning van Korbeek-Dijle Het Broek,

gerekend met het vergund debiet De Watergroep 2015

m



Korbeek Dijle (Het Broek) pompput 3008-006

De Watergroep 2015



Analyses van grondwater uit de productieputten geplot op een Piper Diagram

Calcium bicarbonaat rijk water
De Watergroep 2015



Schematische doorsnede door de Dijlevallei De Watergroep 2015



Conceptueel model van respons van overstromingsvlakte met toenemende antropogene 

impact (smalle en brede vallei) (Broothaerts et al., 2014)

Smal (vb. Sclage) Breed (vb. Korbeek)
overstromingsgebied

Meso- & Neoliticum:
Menselijke impact 

gering

Vanaf “Bronze
age” (3000 BC)
anthropogeen
effect



Oorspronkelijke toestand

Na veen-inklinking 

tgv waterwinning

Dijle

Dijle

Betonplaten op bodem

Zwevende betonplaten

~1,5 x 1,5m



Overstromingsrisico rond 

waterwinning “Het Broek”

De Watergroep 2015
Mogelijk
Effectief

overstromingsgevaar         



Overstromingssediment profiel van de Dijle nabij Korbeek lo: relatie met Batterij-fabriek Florival



Ondiepe geothermie: het KBC project

Een andere delfstof: warmte uit de ondergrond 



Zomer Winter

Verweringsreactie van glauconiet

Brussel 
zanden

Redox-
grens 
op 64mbs 



Dit gebeurt in de ondergrond nabij een winnings- en injectieput met glauconiet



Geologie van het Dijleland

Een mooi stukje geologie

Misschien droom je ervan

Goede avond




