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Wanneer men de geologische litteratuur over den bodem van 
Twente en het oostelijk gedeelte van Gelderland raadpleegt, zal 
men tevergeefs naar eenige juiste gegevens zoeken voor eene beant
woording der vraag naar de dieptegrenzen tusschen het diluvium en 
de onderliggende tertiaire gronden en telkens op onzekerheden in de 
determinatie stuiten. STARING in zijn "Bodem van Nederland" heeft 
het leem van Ootmarssum "voorloopig" voor eene tertiaire vorming 
verklaard 1) en acht het mogelijk en zelfs niet onwaarschijnlijk, dat 
" met dezen leem ook die van Delden overeenkomt, wat den tijd 
"van ont!:ltaan aangaat 2) - voornamelijk "om de groote dikte en 
"de eenvormige samenstelling der laag, eigenschappen, die in het 
"minste niet overeenstemmen met hetgeen men in deze streken van 
"den leem uit het diluvium kent". 

"Ook het aanwezen van tertiaire schelpen, haaientanden en been
"deren van zoogvisschen", zoo gaat hij verder, "pleit mede voor 
"deze meening, alsmede de overeenkomst in vorm en samenstelling 
"der zandsteenbrokken met soortgelijke uit den tertiaire leem van 
"Eibergen. 

"Mogelijk is het, dat hij overeenkomst met een dergelijken leem 
"met steenkernen, hoogstwaarschijnlijk jong mioceenisch, evenals de 
"Eibergsche, welke door Dr. ZIMMERMANN gevonden is in den oever 
"van de Elbe, bij Schulau ten N. van Hamburg" S). 

Ook Dr. J. LORIÉ weifelt in zijne "Contributions à la géologie 

1) 1. c. 1I, blz. 197. 
') 1. c. 1I, blz. 196. 
3) 1. c. 11, blz. 300. 

Verhand. Kon. Akad. v. Wet. (2e Sectie). DL IlI. 
I 1* 
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des Bays-Bas II" herhaaldelijk omtrent den ouderdom van de in den 
ondergrond van Twente en den oosthoek van Gelderland voorkomende 
leem- en kleilagen. Van eenige opgerichte kleilagen in den N eed
schen berg zegt hij: "malgré les restes de coquilles qui sont indé· 
"terminables, nous ne croyons pas avoir à faire ici à la glaise mio
"cène d'Eibergen etc., mais à des couches du "Quaternaire préglacial" 
"qui doivent leur origine à des masses détruites de glaise miocène, 
"d'otI les restes de mollusques seraient alors également derivés" 1). 

Over een profiel door den Markeloschen heuvel nabij den Goor
schen weg merkt LORIÉ op: "La moitié inférieure en est argileuse, 
"la moitié supérieure sableuse j peut-être avons nous ici les Forma
"tions miocène et quaternaire en contact visible j cependant nous 
"voulons considérer provisoirement l'argile comme quaternaire aussi, 
"de même qu'à Neede 2). 

"Il en est probablement aussi de même de la glaise, qui forme 
"Ie noyau de la petite colline de Delden" S). 

Ook voor eene klei in den Haarlerberg en voor eene donkergrijze 
klei met eenige onduidelijke overblijfselen van schelpen nabij Oot
marssum moest LORIÉ in strijd met STARING nog eenen diluvialen 
ouderdom aannemen en dat wel wegens de duidelijk waarneembare 
afwisseling met grint of zand 4). 

Over de diepte, waarop in Twente en den oosthoek van Gelder
land de tertiaire vormingen ontwikkeld zijn, vinden wij in STARING'S 

"Bodem · van Nederland", tengevolge van deze onzekerheden in de 
ouderdomsbepaling, slechts weinige opgaven. In de omstreken van 
Eibergen eu Winterswijk zou het tertiaire leem op enkele plaatsen 
aan de oppervlakte liggen 5). Onder het Twickelsche bosch treft 
men het algemeen op een gemiddelde diepte van 2 of 3 el aan 6) enz. 

Dat eenige meerdere kennis aangaande den ondergrond van boven
genoemd gebied dringend noodzakelijk is, moge uit deze weinige 
aanhalingen voldoende gebleken zijn. Ik meende daarom een nuttig 
werk te verrichten, wanneer ik door talrijke 1-2 M. diepe borin
gen en gravingen de vraag trachtte te beantwoorden, of werkelijk 
het tertiaire leem aan of zeer nabij de oppervlakte in Twente en 

I) 1. c. blz. 52. 

') 1. c. blz. 54. 

3) 1. c. blz. 55~ 

4) 1. c. blz. 56 en 62. 

6) 1. c. blz. 203. 

&) 1. c. blz. l!18. 
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het oosten van Gelderland een z66 groote verspreiding bezit als 
ST.A.RING aangeeft. 

Aan de algemeene uitkomsten van dit onderzoek heb ik gemeend 
eene beknopte beschrijving der voornaamste boringen en gravingen 
te moeten toevoegen, om den lezer tot een zelfstandig oordeel in 
staat te stellen. 

Kortheidshalve koos ik den tabellarischen vorm. 

Drie factoren zijn er, waarmede wij bij eene beantwoording der 
bovengestelde vraag rekening hebben te houden, 1° met de petro
graphische eigenschappen van het leem, 2° met de organische over
blijfselen, welke het bevat en 3° met zijne dikte. Wat het eerste 
punt betreft, zoo zagen wij, dat het leem dikwijls over korte afstan
den belangrijke veranderingen in zijne samenstelling ondergaat -
eene eigenschap, die, gelijk bekend, aan diluviale vormingen eigen 
is. Niet alleen de groote verschillen in kleur en in het gehalte aan 
glimmer, doch vooral ook de langzame overgangen van het leem, 
nu eens tot klei, dan weder tot zuiver zand en de plaatselijke opeen
hoopingen van glaukoniet kunnen onmogelijk met eenen tertiairen 
ouderdom overeengebracht worden. Ook de korrels en kleine rol
steentjes witte kwarts, die wij hier en daar in groote menigte met 
het leem gemengd vonden, pleiten voor eenen praeglacialen ouderdom. 

In het bizonder herinner ik hier aan de doorsnede in een zand
kuil ten N. van Ootmarssum (N°. 19), waar onder de grondmoraine 
eene afwisseling van geel en zwart humuszand met enkele blauwe, 
glimmerhoudende leemlaagjes werd aangetroffen. 

Doch niet alleen het herhaaldelijk plaats maken van dit blauwe 
zandige leem voor zand, ook het feit, dat mijne boringen en gra
vingen slechts verveend ho.ut, en nergens tertiaire fossielen uit het 
leem aan het licht hebben gebracht, pleit beslist voor den praegla
cialen ouderdom. 

Slechts op drie plaatsen van het door mij doorkruiste gebied vond 
ik een leem met andere eigenschappen ontwikkeld, nI. in het Smits
bosch nabij Eibergen (N°. 1), in de steenbakkerij ten Z. dezer plaats 
(No. 3) en in die, welke ten W. van Ootmarssum aan den straatweg 
naar Almelo gelegen is (N°. 16). Aan het eigenaardig, door amorph 
zwavelijzer zwart gekleurd leem, dat in het Smitsbosch den onder
grond der grondmoraine vormt, en dat ik op het tweede der ge
noemde punten eerst op 5 M. diepte met een sche1-pe grens onder 
blauw, min of meer zandig leem ontwikkeld vond, moet zonder 
twijfel een tertiaire ouderdom worden toegeschreven, te meer daar op 
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beide plaatsen in dit leem tertiaire versteeningen gevondell zijn. En 
wat het donkerblauwe vette leem met kalkmergel brokken uit de 
steenbakkerij te Ootmarssum betreft, ook voor dit moet een ter
tiaire ouderdom zeer waarschijnlijk geacht worden, hoewel een 
scherpe grens met het er boven liggende en in de omgeving op 
talrijke plaatsen den ondergrond der grondmoraine vormende blauwe 
zandige leem niet kon worden waargenomen. Eindelijk schijnt ook 
in den Tankenberg tertiair leem nabij de oppervlakte ontwikkeld 
te zijn, hetgeen uit de talrijke versteeningen kan worden afgeleid, 
welke in het diluvium van deze hoogte gevonden zijn. 1) De eenige 
plaats in het genoemde gebied, waar ik de grondmoraine onmiddel
lijk op het tertiaire leem zag rusten, is dus het Smitsbosch nabij 
Eibergen. Doch ook al wordt deze ligging later ook nog op andere 
plaatsen gevonden, ook dan nog behouden wij het recht tot de be
wering, dat bij na overal t'n Twente en den oosthoek van Gelderland 
praeglaciaal zand en leem den ondergrond dm' grondmoraine vormen. 

Omdat dit leem voor een deel zijn materiaal zal ontleend hebben 
aan de onderliggende tertiaire gronden, zullen wij daar, waar niet 
zand doch leem tot afzetting gekomen is, veelal eenen onmerkbaren 
overgang tusschen het tertiaire en het praeglaciale leem mogen 
verwachten en hiermede vervalt de bewijsgrond, dien STARING aan
voert 2) voor den tertiairen ouderdom van het leem onder het "grint
diluvium" in dit deel van ons vaderland, n.l. de groote dikte, welke 
het veelal bereikt. 

De stroomen, die in den praeglaciaaltijd op den tertiairen leem
bodem hunne uitschurende werking hebben uitgeoefend, moeten hier 
echter ook uit meer verwijderde streken rotsbestanddeelen aange
voerd hebben, gelijk de talrijke glauconietkorrels leeren, welke 
reeds vroeger uit de Turone en Cenomane vormingen van het 
Munstersche bekken in Westfalen afkomstig werden verklaard. Een 
groote snelheid hebben deze stroom en niet gehad, daar zij slechts 
fijn materiaal afgezet hebben, n.l. zand, hetwelk somwijlen tot lage 
heuvels werd opgeworpen, en leem, dat in uitgestrekte bekken
vormige diepten bezonk. 

Terwijl nu het landijs langzaam naderde, moet het transporteerend 
vermogen der zuidelijke stroomen voortdurend zijn toegenomen en 
eindelijk grint in plaats van slib en zand tot afzetting zijn gekomen. 
Overal, waar ik in dit gebied dit zuidelijk grint aant'l'of, kon zijne 
ligging op het praeglaciale leem en zand aangetoond worden. Op den 

1) STARING. H. 1. c. blz. 195. 
')1. c. IT. 1. c. blz. 222. 
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Tankenberg en den Lonneker berg slechts eene dunne bedekking 
vormende, zag ik het tegen de noordelijke hellingen dezer beide 
heuvels tot een aanzienlijke dikte aanzwellen en hier dezelfde sto
ringen in de ligging der lagen vertoonen, die ik van den Lochemer 
berg 1) beschreven heb. 

Wanneer ik dus in het Zutfensche en in Twente het praeglaciaal 
diluvium in een oudere, uit leem en zand gevormde afdeeling (het 
Westfaalsch diluvium van LORIÉ 2» en eene jongere grintafdeeling 
verdeel, dan wil ik hiermede niet beweren, dat het in de praktijk 
voor iedere hier ontwikkelde praeglaciale vorming mogelijk zal zijn 
te beslissen, tot welke der beide afdeelingen zij behoort. Hoewel 
een scherpe grens hier veelal evenmin zal getrokken kunnen worden 
als tusschen het Glaciaal Gelaagd Gemengd en het Glaciaal Gelaagd 
Scandinaafsch Diluvium, toch acht ik deze onderscheidingen in theorie 
wenschelijk, omdat zij den betrekkelijken afstand aanduiden, waarop 
een deel van ons land van den rand van het naderende gletscherijs 
verwijderd lag. 

Wij kunnen hier niet in uitvoerige beschouwingen treden aangaande 
de toestanden, welke de langzame uitbreiding van het landijs achtereen
volgens in Nederland deed geboren worden, doch kunnen volstaan met 
te verwijzen naar hetgeen ik vroeger hieromtrent heb opgemerkt S) en 
naar de bladzijden, welke ook door LORIÉ aan dit onderwerp gewijd 
zijn. 4) Den lezer moge het daaruit duidelijk worden, waarom ik 
slechts in verticale richting en voor een gebied van beperkten om
vang aan deze indeeling der Praeglaciale en Glaciaal Gelaagde gron
den waarde wil toekennen. Dat ééne enkele boring mij nog niet 
het recht geeft, de ligging hetzij van praeglaciaal grint op praegla
ciaal zand of leem, hetzij van Glaciaal Gelaagd Gemengd Diluvium 
op praeglaciaal grint, hetzij eindelijk van Glaciaal Gelaagd Skandi
naafsch op Glaciaal Gelaagd Gemengd Diluvium aan de langzame 
uitbreiding van het landijs toe te schrijven, doch dat plaatselijk ook 
eene stroom verlegging zoodanige opeenvolging kan hebben tot stand 
gebracht, behoeft geene nadere uiteenzetting. 

1) Der Lochemer berg, ein Durchragungszug im Niederländiscben Diluvium. (Ver"'. 
d. Kon. Akad. ti . TYettm8ck. te AntBterdam. Tweede Sectie. D. lIl. No.!. 1893). 

2) 1. c. blz. 63. 

3) Geologische resultaten van eenige in West-Drenthe en in het oostelijk deel van 
Overijssel verrichte grondboringen. (Uitflefl. d. d. Kon. Akad. ti. TYeten8ck. te Amater· 
dam. 1890). 

4) Verslag over eenige boringen in het oostelijke gedeelte der provincie Utrecht. 
(VII1·k. d. Kon. Akad. ti. TYettm8ck. te Amllterdam. Sectie 11. Deel I. No. 7. 1893. 
blz. 16 enz. 
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],faar nog op een ander verschijnsel dient hier de aandacht ge
vestigd te worden, n.l. op de belangrijke hoogteverschillen, die het 
praeglaciale leem somwijlen in dit gebied vertoont. Ik vond het 
immers zoowel op de lager gelegen, weinig heuvelachtige heide
velden (17-30 M. + A. P.) als op de toppen der hoogste bodem
verheffingen, als te Ootmarssum, op den Tankenberg en den Lonneker 
berg (tot 61 M. + A. P.) nu eens op geringe diepte onder de grond
moraine of onder praeglaciaal grint, dan weder met eene eenvoudige 
keibestrooiing aan de oppervlakte ontwikkeld - een verschijnsel, 
waaruit dislocaties mogen afgeleid worden, welke na de afzetting 
van het leem in dit gebied een aanvang hebben genomen. 

Daar ik dit leem nu in de omstreken van Oldenzaal, Ootmarssurn, 
Eibergen, Hengelo, Delden en Borne nergens, zooals in den Loche
mer berg, in opgerichte banken zag optreden, en daar de punten, 
waar op geringe diepte (hoogstens 5 M.) onder het diluvium tertiair 
moet worden aangenomen, niet alleen over de lager gelegen terreinen 
(SmitsboBch, tiggeloven ten Z. van Eibergen, Lutte - ten O. van Olden
zaal, en nabij de Muldermansbrug - ten Z. van Losser), doch ook over 
de hoogten (Ootmarssurn, Tank"enberg) verspreid liggen, moet de heuvel
achtigheid van het 'diluvium hier niet aan eene plaatselijke oprichting 
der praeglaciale lagen, doch aan dislocaties van het onderliggende 
tertiair worden toegesch1'even - eene uitspraak, waartoe een onder
zoek van eenige door den Ingenieur HALBERTSMA ten behoeve der 
Almelosche waterleiding verrichte grondboringen mij reeds vroeger 
heeft aanleiding gegeven 1). 

Dat deze dislocaties reeds geëindigd waren, toen de gletschers deze 
streken eindelijk bereikten, blijkt uit het plaatsrnaken der grond
moraine voor eene keibestrooiing, hetwelk bij het bestijgen van den 
Lonneker berg en den Tankenberg werd waargenomen. Evenals 
de Lochemer berg moeten dus ook deze heuvels als TlDurchragungen" 
worden beschouwd. 

Terwijl echter mijne kaarteerstudiën in het diluvium van Lochem 
de volkomen onafhankelijkheid der terreinoppervlakte van het relief 
der onderliggende tertiaire vormingen hebben bewezen 2), blijkt dus 
eene zoodanige betrekking in het hier besproken gebied wel te be
staan, en komen wij tot deze gevolgtrekking, dat in Twente en den 
Oosthoek van Gelderland het bodemoppervlak in algemeene trekken eene 
afspiegeling is van het reliet van den tertiaÏ1'en ondergrond. 

Toch ontbreken in het onderzochte gebied de plaatsen niet geheel 

I) Geologische resultaten enz. 1. c. blz. 9. 
') 1. c. blz. 2. 
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en al, waar het gletscherijs een geheel nieuwe oppervlakte tot stand 
deed komen. Ik zag dit o. a. tusschen Lonneker en Enschedé, 
waar een duidelijk morainenlandschap ontwikkeld werd gevonden en 
waar zoowel in de diepten als boven op de onregelmatig over het 
terrein verspreirle hoogten de grondmoraine, die hier door een zeer 
groot gehalte aan N oordsehe gesteenten gekenmerkt is, in eene aan
zienlijke dikte ontwikkeld werd gevonden. 

Door laatstgenoemde eigenschap der grondmoraine in dit morainen
landschap wordt als van zelf onze aandacht nogmaals gevestigd op 
het innig verband tusschen de samenstelling der grondmoraine en 
den aard van haren ondergrond. Nimmer is mij dit verband z66 
duidelijk gebleken als gedurende dit bodemonderzoek. Waar, zooals 
in genoemd landschap, de grondmoraine, in afwijking van alle overige 
plaatsen, waar zij tusschen 0.30 M. en 1.50 M. afwisselt, - eene 
aanzienlijke dikte bereikt, schemert de ondergrond niet door de 
grondmoraille heen en treffen wij dientengevolge aan de oppervlakte 
slechts eene geringe bijmenging van zuidelijk materiaal aan. De 
op praeglaciaal grint afgezette grondmoraine vond ik hier steeds 
door een aanzienlijk gehalte aan zuidelijke gesteenten gekenmerkt, 
terwijl praeglaciaal zand tot de vorming van keizand, praeglaciaal 
leem door eene vermenging met grondmorainemateriaal tot het ont
staan van keileem aanleiding had gegeven. 

Op het tertiaire leem van het Smitsbosch vond ik een keileem 
van geheel andere eigenschappen ontwikkeld, die op zijne beurt 
weder van den keileem afweek, welke, in de onmiddellijke nabij
heid van de klip wealdenleemlei onder jong diluviaal zand (ten 
zuiden van Losser) werd aangeboord. Wanneer ik nu nog aan de 
lokaalmoraine op de Hilszandsteen van Losser herinnerd heb, dan 
zijn alle wijzigingen vermeld, waarin ik de grondmoraine in dit ge
bied zag optreden. Voor eene voormalige ijsbedekking levert dit 
verschijnsel een niet minder krachtig bewijs op, dan de veelvuldige 
storingen, die wij elders in den ondergrond der grondmoraine ont
wikkeld hebben gevonden. 

Ten slotte zij nog op één verschijnsel de aandacht gevestigd, het
welk uit de achterstaande boortabellen kan worden afgeleid, n.l. op 
het innig verband tusschen het kleigehalte der grondmoraine en de 
dikte harer verweeringskorst. Waar zich ten gevolge van het ge
ringe zandgehalte van den ondergrond een keileem ontwikkeld heeft, 
zien wij het oorspronkelijk grijs gekleurde leem, wegens de ondoor
dringbaarheid des bodems voor water, slechts tot op eene geringe 
diepte (0.30-0.60 M.) en dan nog slechts plaatselijk in geel leem 
veranderd, terwijl een eigenlijke verweeringskorst, ontstaan door uit-
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spoeling der kleibestanddeelen, ontbreekt. Waar echter zandig leem 
of leemig zand den ondergrond vormt, bleek de grondmoraine meestal 
in hare volle dikte van hare kleideelen beroofd te zgn en een ge
Igkmatig geele kleur te hebben aangenomen en werd ook nog in de 
bovenste lagen van den praeglacialen ondergrond genoemde kleurs
verandering aangetoond. 

Sneek, December 1893. 



BESCHRIJVING DER BORINGEN EN GRAVINGEN. 

Gebezigde afkortingen : 

kz = keizand 
1 k z = leemig keizand 
kl = keileem 

z = zand 
hz = humus zand ( 

z I z = zwak leemig zand 
I z = leemig zand 

z z I = zwak zandig leem 
z I = zandig leem 

z ; ~:~:lijk grint ~ 
n g = noordelijk grint 
g g = grint van gemengden oorsprong 

Grondmoraine. 

Gelaagde vormingen. 

A. OMSTREKEN V.A.N EIBERGEN EN GROENLO. 

a. Smitsbosch, nabij de Menkhorst ten Z.O. van 
Eibergen. 

N0. 1. 0-1.20 M. = Rood, veel glimmer en glinsterende kwarts
stukjes bevattend l k z, waarin nevens de gewone zuide
lijke gesteenten, talrijke granieten en vuursteenen (0. a. 
geele bryozeenvuursteen) liggen ingesloten. 

1.20-1.70 M. = z z l. Behalve eenige roestkleurige plekjes 
is het leem gelijkmatig donkerbruin gekleurd en sluit ver
scheidene holle pijpvormige en uit, door ijzeroxydhydraat 
aan elkander gebakken zandkorrels samengestelde, brokjes 
in, welke door omkorsting van planten wortels ontstaan zijn. 

1.70-? M. = Door amorph zwavelijzer donkergrijs-, som
tijds zelfs zwartgekleurd z l, geen spoor meer van che
mische en mechanische verandering door infiltratie van 
het atmospherische water vertoonende. Een weinig kalk
houdend. 

In dit leem zijn meermalen overblijfselen van weekdieren 
en haaien gevonden. 
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b. Aan den weg naar Rekken 50 M. van bovenge

n 0 e m d bos c h ver wijd e r d. 

N°. 2. 0-2 M. = Grijs- en roodgevlekt kl met talrijke granieten 
en vuursteen en en afwisselend met glimmerhoudend l z, 
een uitspoelingsproduct van het onderliggende sedimentaire 
leem door het smeltwater. 

c. Steenoven nabij de koerboom, ten Z. van Eiber
gen. 

N°. 3. 0-0.50 M. = l k z, met talrijke noordsche en een gering 
gehalte aan zuidelijke steenen. 

0.50-5 M. = Bovenaan grijs z l, onderaan dondergeel
bruin l. Glimmerhoudend, met geringe sporen kalk. On
middelijk onder de grondmoraine heeft het daarin door
dringende atmospherische water talrijke roestkleurige 
plekken doen ontstaan. Op alle diepten verveende hout
deelen. Met een scherpe grens rust hierop: 

5-? M. = z z l, volkomen gelijk aan dat, waarop in het 
Smitsbosch de grondmoraine ontwikkeld is, doch met een 
grooter gehalte aan amorph zwavelijzer. Hierdoor wordt 
de donkerder kleur, alsmede de vorming van een veel 
grooter menigte witte ijzervitrioolnaalden verklaard, wan
neer het leem eenigen tijd aan de vochtige lucht wordt 
blootgesteld. 

In dit leem worden volgens de kleidelvers van tijd tot 
tijd haaientanden en andere tertiaire versteeningen ge
vonden. 

d. Boringen op het heideveld tussehen laatstge

no e m d p u n ten Ei b erg e n. 

a. Eibel'gsche veld. 

N°. 4. o-? M. = met ruw z 
gemengd z g, dat hier 
en daa.r eene bestrooi
ing met metergroote 
keien (granieten en an
dere noordsche gesteen
ten) draagt. 

~. ten W. van de Menkhorst. 

N°. 5. 0-0.50 M. = Grijs en 
geel gevlekt l k z. 

0.50- ? M. = Blauw
grijs grof l z met sporen 
kalk. 

N°. 6. 0-0.65 M. = grijs kl. 
0.65- ? M. = Blauw

grijs, glimmerrijk l. 
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e. Boringen langs den zandweg tusschen Groenlo 
en de Bu urtscha p Zwolle. 

a. Bij Parskamp. 
No. 7. 0-0.60 M. = kl. 

0.60- ? M. = Blauw
grijs glimmerhoudend Z 
met half doorschijnende 
en witte kwartssteen
tjes en met verveende 
plantendeelen. 

r. V oorbij de Slinge. 
N°. 9. 0.-0.80 M. = z met 9 9 

(gelaagde facies der 
grondmoraine ). 

0.80-? M. = Blauwgrijs, 
glimmerhoudend Z. 

(j. V 66r de SZinge. 
N0. R. 0-0.90 M. = Z k z. 

0.90- ? M. = Donker
gekleurd, glimmerhou
dend h z, met dunne 
blauwe kleilaagjes af
wisselende. 

~. Bij de steenoven te Zwolle. 
N0. 10. = N0. 7. 

B. OMGEVING VAN OOTMARSSUM. 

a. Boringen op het vlakke terrein tusschen Groot 
Ag elo en het kanaal Almelo-N ordhorn. 

a. Nabij het Kanaal. 
(j. Bij den kruisweg naar 

Voortmaten. 

N°. 11. 0-1.50 M. = z. 
1.50- ? M. = kz. 

N°. 12. 0-0.50 M. == Rood lkz. 
0.50-? M. = Grijs- en 

geelgevlekt zwart h z, 
bovenaan met eenig gg. 

r. Tien meters verder. 
NO. 13. 0-0.50 M. = Rood- en grijsgevlekt k Z. 

0.50- ? M. = Blauw z l met plantenstoffen. 

b. Boringen op het hooge heuvelachtige terrein 
ten Z. W. en W. van Ootmarssum. 

a. Ten Z. van klein Agelo. 
N°. 14. 0-0.30 M. = l k z. 

0.30-1.70-?M.= Rood 
lz met plantenvezels. 

(j. Op vele plaatsen op den 
Zonnenberg. 

N°. 15. 0-0.90 M. = kl. 
0.90- ? M. = Vet 
blauwgrijs glimmerhou
dend Z, met veel ver
veende houtresten. Wei
nig kalkhoudend. 



14 BESCHRIJVING DER BORINGEN EN GRAVINGEN. 

r. 'Iiggelwe1'k aan den straatweg van Ootmarssum naar Almelo. 

N°. 16. 0-0.80 M. = Rood k l. 
0.80-2 M. = Rood- en grijsgevlekt z l met plantenover

blijfselen. 
2-? M. = Donkergrijsblauw, vet, brokkelig l, met glim

merblaadjes en glinsterende kwartsstukjes. Sluit dezelfde 
holle ijzeroersteelen in, die aan het leem onder de grond
moraine van het Smitsbosch eigen zijn, en bevat, hier en 
daar in aanzienlijke hoeveelheid, tot 5 cM. groote hoekige, 
uit een geelwitte mergel gevormde steentjes. 

Grootere stukken van dit mergelgesteente vond ik in eene 
leemgroeve aan de overzijde van den strall.tweg. De hoe
kige vorm dezer somwijlen 2 dM. groote mergelbrokken 
leert, in verband met de geringe hardheid van dit ge
steente, dat hunne oorspronkelijke ligplaats niet op groo
ten afstand moet gezocht worden en wettigt het vermoe
den, dat zij uit den ondergrond afkomstig zijn. Uit welke 
vormmg zij losgespoeld zijn, heb ik, niettegenstaande tal
rijke brokken konden onderzocht worden, niet kunnen 
uitmaken, daar ik met uitr.ondering van een onduidelijk 
overblijfsel van een Dentalium? geen enkele versteening 
heb kunnen ontdekken. 

Meer te willen beweren, dan dat hier dicht onder de opper
vlakte krijtmergellagen ontwikkeld zijn, zou zonder nauw
keurige vergelijkingen voorbarig zijn. Mogelijk is het, dat 
zij tot dezelfde formatie behooren, waaruit ook de soms 
witachtig en somwijlen eenigszins kalkhoudende zandsteen
brokken afkomstig zijn, welke STARING uit het leem van 
Ootmarssum vermeld heeft 1), en die tot een nauwkeurig 
onderzoek vanwege de vroegere Commissie voor de geo
logische kaart van Nederland geleid hebben. 

c. Boringen en gravingen in het lager gelegen ter
rein ten N.O. en N. van Ootmarssurn. 

a. Tusschen Oud Ootmarssum en den straatweg naaf Denekamp. 
N°. 17. 0-0.60 M. = lkz. N°. 18.0-0.80 M. = Ic z. 

0.60-? M. = Licht- 0.80-? M. = h z. 
blauw z l, met verveen-
de plantenresten. 

1) STARING 1. c. 1I. blz. 194. 
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{j. Graving in een zandkuil aan den zandweg naar Nutter, 
ten N. van Ootmarssum. 

N°. 19. 0-0.20 M. = kz. 
0.20-1.50 M. = Geel z, afgewisseld door zwart hz en door 

twee lenzen blauw l. Hier en daar hebben de humus
stoffen zoozeer de overhand, dat zij een vaste veenmassa 
vormen, welke door het verstuiven of wegspoelen van het 
omringende zand somtijds ver buiten het vlak der door
snede uitstak. Wegens deze plaatselijke humusophoopingen 
in dit geele zand was na loodrecht afsteken van don wand 
de onregelmatige, somwijlen fraai golf vormige bouw van 
dit zand bizonder fraai te zien. Afzetting in snelstroo
mend water. 

1.50-2.50-? M. = Wit zand, horizontaal gelaagd. 

C. OMSTREKEN VAN OLDENZAAL. 

a. Boringen langs het zandpad tusschen Olden~ 
zaal en Lonneker. 

a. Tot aan het Schaddenveld. 
N°. 20. 0-2 M. - ? = z. 
{J. Van het Schaddenveld tot aan den voet van den Lonnekerberg. 

Vlak terrein. Heuvelachtig terrein. 
N°. 21. 0-1.60 M. = z. N°. 23. 0-0.75 M. = z. 

1.60 - ? M. = z met fijn 0.75- ? M. = z met fijn 
grootendeels zg. grootendeels zg. 

N°. 22. 0-1.05 M. = z. N°. 24. 0-0.35 M. = z. 
1.05-? M. = z met fijn 0.35-? M. = z met fijn 

grootendeels zg. grootendeels zg. 
r. Lonnekerberg. 

N0. 25. Hoogste punt der noor
delijke helling (in een 
grintgroeve ). 

0-0.50 M. = Ruw z 
met grootendeels zg. 

0.50-2 M. - ? M. = 
Lagen van z g, afwis
selend met z, geplooid 
gebogen of opgericht. 

26. Boven op de hoogte. 
0-0.45 M. = Ruw z 

met z g en met spo-

radische metergroote 
noordelijke steenen (o.a. 
Älandrapakivi). 

0.45-1 M. = Hardgrijs
en geelgevlekt glimmer
rijk l, met plantenover
blijfselen. 

1- ? M. = l, door de tal
rijke bijgemengde glau
konietkorrels groenach
tig gekleurd. 
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N0. 27. Als N0. 26 doch lager gelegen. 
0-0.30 M. = Grijs- en geelgevlekt kl met zuidelijke en 

noordelijke steenen. 
0.30-? M. = Grijs glimmerhoudend l. 

(J. Heideveld tusschen den Lonnekerberg en Lonneker. 

N°. 28. 0-1 M. = Geel l kz N0. 29. 0-0.60 M. = Grijs- en 
met noordelijke en zui- geelgevekt kl met noor-
delijke steenen. delijke en zuidelijke 

1-? M. = Geel en grijs steenen. 
gevlekt z l met veel 0.60-? M. = Vet blauw 
verveende planten over- glimmerhoudend l. 
blijfselen. 

E. Spoorwegingraving bij Halte ],onneker. 

N°. 30. 0-1 M. = Grijs- en geelgevlekt kl met grootendeels Hoor
delijke keien. 

1-3 M. = Blauw l met plantenoverblijfselen. 
3- ? M. = Witgrijs, een weinig kalkhoudend l met tal

rijke verveende houtresten. 

Golvend terrein ten zuiden van Lonneker. 

N0. 31. Op een hoogte. 
0-0.80 M. = lkz met 

bijna uitsluitend noord
sche steenen. 

0.80-2.50-? M. = kl. 

N0. 32. In een laagte. 
0-0.35 M. = l k z met 

bijna uitsluitend noord
sche steenten. 

0.35-1.50-? M. = kl. 

b. Boringen en gravingen tusschen Oldenzaal en 
Lutte (over den Tankenberg) en langs den 
zandweg van Lutte naar Losser. 

a. Zandweg naar den 7'ankenberg. 

N0. 33. 0-0.90 M. = l k z. N°. 36. (Hoogte des bodems 50 
0.90-? M. = Blauw M. + A.P.). 

glimmerhoudend l met 0- ? M. = Geelbruin 
plantenoverblijfselen. glimmerhouden l, met 

N0. 34. 0-0.80 M. = k z. plantenoverbI., op en-
0.80-? M. = l z. kele plaatsen nabij de 

N0. 35. 0-0.75 M. = l k z. oppervlakte ruw zand 
0.75-? M. Lagen uit en keien (veel noord-

z!J of uit z gevormd, sche) bevattend (grond· 
een weinig opgericht. moraine). 
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N°. 37. 0-35 M. = Met ruw z gemengd z U, met sporadische 
noordsche gesteenten. 

0.35-? M. - Geelbruin glimmerhoudend l. 
N°. 38. Hoogste punt der noordelijke helling van den Tankenberg. 

0-0.60 M. =- Ruw z met grootendeels z U en sporadische 
noordelijke keien. 

0.60-4 M. -? = z en z U, waarvan de lagen vrg sterk 
naar het noorden hellen. 

~. Heideveld ten nOO1'den van den l'allkenberu. 

N0. 39. 0-0.60 M. kl. N°. 40. 0-0.85 M. = k z. 
0.60-? M. = Blauw l. 0.85-? M' = z met 

eenige plantenresten. 
r. Zandweg tu.sschen Lutle en Losser. 

N0. 41. Bij de kerk. N°. 42. (100 M. verder). 
0-0.50 M. = Geel en 0-0.60 M. = Rood k z, 

grijsgevlekt kl. met talrijke brokken 
0.50-1.20-? M. llandporpier en een 

Groen- en grijsgevlekt fraai stuk Álandrapa-
glimmerhoudend leem kivi. 
met plantenoverblijfse- 0.60- ? M. =- z met 
len. pe groene plek- plantenoverblijfselen. 
ken bevatten glauko- N°. 43. (Voorbij den postweg, 
nietkorrels, zijn veel waar het terrein hoo-
zandiger dan de grijze ger ligt). 
en moeten dus haren 0-1.50 M. == Geel z, 
oorsprong aan uiteen- afgewisseld door h z. 
gevallen glaukoniet- 1.50-1.90 M. == kl. 
houdende zandsteen- 1.90-? M. -- Grijsblauw 
brokken te danken heb- glimmerhoudend l, met 
ben. De groene plek- plantenoverblijfselen en 
ken, alsmede de kleine eenige gerolde kwarts-
witte kwartssteentjes, steentjes. 
die het leem bevat, N0. 44. (Heugeler Heurne). 
nemen naar onderen af 0-0.80 M. = lk z met 
en op 1.20 M. ligt talrijke brokken Áland-
blauwgrijs vet glim- porfier en geele en roode 
merhoudend l, waar- chalcedoonachtige vuur-
van de onderkant vol- steenen met vele ver-
gens de kleidelvers op steeningen. (Echiniden-
5 M. diepte nog niet en Pentacrinus·over~ 

bereikt is. blijfselen). 
I 2 

Verhand. Kon. Mad. v. Wet. (2e Seotie). Dl. lIl. 
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c. Los ser e n 0 m s t rek e n. 

a. Losser en Zoeker Esch. 

N°. 45. (Àan den zandweg naar 
Gronau). 

0-2.50- ? M. = z, naar 
beneden rooder en gro
ver wordend. 

No. 47. Bij den Molen. 
0-0.75 M. = z. 

N°. 46. (Tusschen den weg en 
den Molen). 

0-1.75 M. == z. 
1.75-? M. = kz. 

0.75-? M. = Zeer ruw l k z met talrijke keien, waaronder 
vele granieten en vuursteen en voorkomen, doch onder 
welke brokken neocomischen zandsteen verreweg de meer
derheid vormen. Dit keizand, dat ik met de laag van 
"ronde meer of min gerolde brokken van een vuist grootte 
of grooter" uit de proefput van Losser 1) gelijkstel, vormt 
hier dus een lokaalmoraine. 

N°. 48. Tusschen de Molen en Boerigter. 
O-? M. = Zelfde lokaalmoraine. 

ti. Terrein ten zuiden van Losser. 

N°. 49. (Aan de Elsbeek nabij 
de uitmonding in de 
Dinkel). 

0-1.55 M. = z. 
1.55-? M. = kl grijs 

van kleur en een wei-
nig kalkhoudend. 

N°. 50. In de bedding van de 
Elsbeek. 

O-? M. = Kalkhoudende 
wealdenleemlei, welke 
een klip vormt, die 
boven het kl uitsteekt. 

N°. 51. (Aan de oever van de Dinkel, bij de Muldermansbrug). 
0-0.20 M. -= z. 
0.20-0040 M. == Blauwgrijs en geelgevlekt kl. 
OAO-? M. = Blauwe glimmerhoudende l met veel ver

veende houtresten. 
Volgens een betrouwbaar persoon te Losser heeft onlangs 

hier door Duitschers een onderzoek naar Sphaerosiderieten 
plaats gehad, die op 5 M. diepte uit donkerblauw vet leem 
zijn te voorschijn gekomen. 

J) Verh. uitgeg. door de Commissie belast met het vervaardigen eener geologische 
beschrijving en kaart van Nederland, I Deel. 1853, blz. 20. 



BESCHRIJVING DER "BORINGEN EN GRAVIXGEN. 19 

r. Heideveld tusschm Losse,· m LOlllle1.:el·. 

N°. 52. (Nabij Losser). 
0-1 M. ==:; z, onderaan met fijn grint. 
1-1.50 M. = Blauw kl. 
1.50-? M. = Blauw l. 

N°. 53. (Broekhoek). 
0-0.60 M. = Grijs en 

geelgevlekt kl, sloot een 
Älandrapakivi in. 

0.60-? M. = Blauw 1 
met plalltenresten. 

N0. 54. (Waar de zandweg zich 
naar het westen buigt). 

Gelijk N°. 52. 
N°. 55. (Achterhoek). 

Gelijk N°. 53. 
N0. 56. (Nabij Lonneker). 

Gelijk N°. 52. 
enz. 

D. OMSTREKEN VAN DELDEN, BORNE EN HENGELO. 

a. Zandweg van Delden naar Borne. 

N°. 56. (Vóór de Twikkelsche 
vaart). 

0-2- ? M. = z onder
aan met fijn grint. 

NIt. 58. (200 M. verder). 
0-0.50 M. = rood lkz. 
0.50-1.50 M. = kl met 

uit den ondergrond op
genomen groen - blauw 
leem gemengd. Kwart
sieten, granieten en 
vuursteenen. 

1.50-2.20 M. = Door 
gla ukonietkorrels groen
achtig gekleurd fijn 
glimmerhoudend leem. 
Enkele geele plekken. 
Verveende plantendee· 
len. 

2.20--? M. = Gelük
matig groenblauw ge
kleurd leem. 

N°. 57. (Heideveld voorbij de 
Twikkelsche vaart). 

0-0.50 M. == z. 
0.50-? M. = kl. 

N0. 59. (Bornsche veld). 
0-1.20 M. = Roodgeel 

l z met plantendeelen. 
1.20-1.50 M. == Grijs 

l z, onderaan met g g 
en leembrokjes. 

1.50-1.85 M. -= z met 
laagjes I. 

1.85- ? M. == Groen
blauw l. 

N0. 60. (Bornsche veld). 
0-0.30 M. == rood l k z. 
0.30-0.70 M. = rood kl. 
0.70-1.50 M. == rood 

vet l. 
1.50-? M. -== Blauw

achtig l, met planten
overblijfselen. 
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N°. 61. (Bij de spoorlijn). 
0-0.60 M. = Geel- en groenblauw gevlekt k l. 
0.60-? M. = Fraai donkergroen brokkelig of schilferig, met 

talrijke witte kwartskorrels gemengden daardoor wit ge
spikkeld l. 

~. Langs den straatweg van Borne naU1· Hengelo. 

N°. 62. (Bornsche beek). 
0-1.50 M. = z, onder

aan met vuursteen en 
witte kwartsen (omge
werkte grondmoraine). 

1.50-? M. = Blauw l z, 
met plantenoverblijfse
len. 

NO. 63. (A.chterhoek). 
0-2 M. = z met grint

laagj es afwisselend. 
2-2.40 M. = lz, rood 

en grijs gevlekt. Uitge
spoelde grondmoraine. 

2.40-2.60M. =Grijslz. 
2.60- ? M. = Blauw 

l, met plantenoverblijf-
selen, enz. 

enz. 
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