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Iets over de Miocene bruinkoolformatie

J ■ .

Lit. Jaarverslag der Rijksopsporing van Delfstoffen

over 1.911,

In boring 1.4 te lelfeld. kwam men. op 46 m o/m. op midden-

mio.ceen.°He t profiel van dit midden-Mioceen hieronder
.

46 - 72 Donkergroen fijn glauconietzand met weinjLg

schelpen.
„

72 - 3.21 Donkergroenachtig grijsbruin fijn zand met .< r

veel kleine glimmer blaadjes .

121-126. Kleurloos fijn los kwartszand.

126-140 Lichtgrijs fijn zand, zwak glauconitisch, met

weinig schplpen. PJLaatsedijk met zeer donker-

gekleurde humeuze plekken en houtstukjes,,
140-152 zeer lichtgrijs fijn tot middelkorrelig zand

met schalppn. .
,

152-177 Kleurloos fijn los kwarts zand.

177-198 .Donkprbruingrijze fijnzandige leem tot lemig
zand en groenacht'iggrijs fijn glauconietzand
in nesten. Over het geheel weinig schelpen,

er\kele banken rijk aan snhalpen. • .

Een soortgelijk, alleen minder duidelijk profiel is ook

in boring 12 te Beesel aangetroffen van 21 tot 160 m o/m.

Door dit profiel kan men wel aannemen dat;

a. Dc miocene bruinkoolformatie ook tijdens het

midden-mj-oceen (Hemmoorer stufe) bestond.

b, de grote'hoeveelheden hout dip in de middenmiocene

■r • r : in Nederland en Duitslrnd p rrenden

De twee opvallende lagen steriel kwartszand wijzen

duidelijk op de miocene bruinkoolformatie. Men heeft

zelfs weleens in een boring een laagje bruinkool zomaar

in het mariene mioceen gevonden.
De miocene bruinkoolformatie bestaat ui kwartszanden,
enkele kleilaagjes en vrij dikke bruinkoollagen. Men mag

dus wel aannemen dat men hier precies op de voormalige
kust heeft geboord. De mariene afzettingen, dan weer

transgressief, dan weer regressief, steken duidelijk
af bij het continentale kwartszand.
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Als. we dus aannemen dat he.t kwartszand typisch i%

voor cle miocene bruinkcolformatie,, dan kunnen we vaki
«

Toen we b,v, e«ns op zouk waren naar de Boiae i-berg ..o.e

Hasselt in B-lgiC en we die ook vonrlen, zagen we in

con weginsnijding door de top. van een heuvelrug het

vólgende profiel.
Uit grond kwam kwartszand, van hetzjlfdo type als

da miocene oruirikoolformati'--.

Ongeveer een meter boven 'net weg-oppervlak kwam op

het kwarts zand een dun laagje met gerolde zwarte .stenen

en verkiezeldé schalpen, wat later.bleek: Bolderden»

Hierboven volgden enkele meters grof; steriel glauconiet-
zanü met veel grondwater.
Het is wel aannemelijk dat het kwartszand even oud is

als de miocene bruinkoolfcrnetie (er is ook een pliocene

bruinkoolformatie) . Kon mag dus wel vaststellen dat

het mariene midden-Mioceen, do Hemmoorer stuft- (in Belgie

Houthaelien) allêjn ten noorden en ten westen van het

punt Bolder berg kan vaurkomen.:, dit is „ook het geval.
I-Iet laagje.met schalpen- ps vergeleken met grotere

verzamelingen van het Boidarien van do Bolderbar-g, Deze

schalpen waren ook verroest en verkiezelt. We zijn o:

dus vast van overtuigd, dat het in de tijdsinde Lpn»; zo

belangrijke Bolderien,.dat dgt dit dunne laagje was!

Maar vermoedelijk is de laag plaatselijk dikkei
,

Het kwartszond is dus Hemmoorer stufe, de schelpenlaag

o lder ien (;) . Het Bolder.ien is dus jonger dan de

Hemmoorer stufe •bf ,-wel Houthallitn.

Maar heeft zc'n dun schelpenlaag je .me t materiaal van

vreemde herkomst .nu.wel r'ocÜt van bestaan als een.

belangrijk onderdeel in het tijdsschame? Volgens recente

auteurs niet, en daar kan- ik mij volledig bij aansluiten.

Het ZvU interessant zijn de 'Bolderien' -fdunn van de

Bolderberg eens te vergelijken met. zuivere m&rien.e

afzettingen uit de buurt. Misschien is dat 'Bolderden'

he-i'smaal geen mioc.een'
r 'je weet' no it.

Maarten ven den Bosch


