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Landschappen, kustlijnen, gebergten, continenten, het zijn slechts momentop
names van het oppervlak van de aardkorst.

Die korst zelf moet letterlijk begrepen worden als het dunne afgekoelde en 
gestol de laagje aan de buitenkant van een hete aardbol. Het systeem aarde, d.w.z. de 
aardbol plus de omhullende atmosfeer, is dan ook geen statisch geheel. Energie trans
porten op een kosmische schaal geven het een dynamisch karakter. Al sinds minstens 
vijf miljard jaren is de aardkorst daardoor aan krachten onderworpen die haar uiterst 
trage maar finaal drastische vormveranderingen doen ondergaan. Doordat het zon
nestelsel nog niet aan zijn laatste dagen toe is, kan men er zeker van zijn dat ook in 
de toekomst de vertrouwde landschappen en continenten er helemaal anders zullen 
uitzien.

ed. F. Gullentops en L. Broothaers
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1. ALGEMENE INLEIDENDE BEGRIPPEN
L. Broothaers

1.A CONTINENTVERSCHUIVINGEN

Zowel inwendige als uitwendige krachten oefenen 
hun werking uit op de aardkorst.

Voor de inwendige krachten is de samenstelling van 
de aardbol belangrijk. De aardbol bestaat namelijk uit 
een driedelige zonatie. In het centrum komt de kern voor, 
grotendeels bestaande uit vloeibaar ijzer. De kern wordt 
omgeven door de mantel, die op haar beurt door de korst 
wordt omsloten (Afb. 1.1). Men kan zich de mantel voor
stellen als een uiterst taaivloeibare hete massa, toch nog 
zo taai als bijvoorbeeld een blok afgekoelde pek. Door 
de hitte, vooral gegenereerd door nucleaire reacties in de 
kern, ontstaan dank zij het plastische karakter van de man
tel zeer trage convectiestromingen. Boven warmtebronnen 
in de kern stijgt de taaie mantelmassa, elders daalt ze dan 
weer. De aardkorst, die bovenop de mantel drijft doordat 
zij lichter van samenstelling is, wordt door deze stromin
gen meegesleurd. Hierdoor wordt deze in grote stukken 
opgebroken die als schollen hun eigen weg opdrijven. De 
snelheid waarmee de schollen aldus bewegen is met de 
hedendaagse technieken meetbaar en varieert meestal tus
sen 3 en 10 cm per jaar, maximaal 15 cm/jaar.

Volgens bepaalde banen wordt de korst uiteengereten 
en scheurt ze open. Door het verminderen van statische 
druk en inwendige gasspanning verlaagt het smeltpunt van 
de onderliggende mantelmaterie en wordt ze vloei
baar. Ze welt dan naar boven, koelt af, stolt, 
en doet alzo de twee zich van elkaar 
verwijderende schollen aangroei
en. Aldus gevormde korst is 
relatief zwaar omdat haar 
samenstelling vrij gelijk 
is aan die van de mantel. 
Daar door vormt ze de laagst 
gelegen plaatsen van het aardop
pervlak, en wordt dus door oceanen 
bedekt. Ze wordt dan ook oceanische 
korst genoemd.

De wegdrijvende stukken aardkorst worden 
elders tegen mekaar aan gestuwd. Uiteindelijk zal 
de korst aldaar wel doorknappen en ontstaan er grote 
breuklijnen waarlangs een van de twee schollen onder de 
andere duikt. De onderduikende gesteenten komen aldus 
weer in de hete mantel terecht en worden gedeeltelijk 
hersmolten waarbij de iets lichtere fractie via vulkaanpij
pen naar boven rijst, dwars door de overschuivende schol 
tot aan het oppervlak. Deze fenomenen gaan altijd met 
aardbevingen gepaard. De overschuivende schol daaren
tegen wordt door plooiingen opgekruld, samengeperst en 
opgehoopt, en vormt lokaal een bijzonder dik stuk aard
korst dat, mede vanwege de nu verlaagde dichtheid, boven 

het zeeoppervlak uitsteekt. Dit worden dan de continen
ten, en aardkorst van dit type wordt dan ook continentale 
korst genoemd.

Doordat de oceanische korst altijd onder de globaal 
lichtere continentale korst duikt, kunnen hele schollen 
oceanische korst weer in de mantel verdwijnen totdat twee 
stukken continentale korst mekaar ontmoeten en tot één 
groter continent samenklonteren. Als deze fenomenen zich 
herhalen, ontstaan continenten met een zeer ingewikkelde 
geologische structuur. Deze hoeven niet eeuwig te blijven 
bestaan, want het thermisch dynamische karakter van de 
mantel kan het patroon van de convectiestromingen wijzi
gen. Aldus kunnen continenten opnieuw in stukken uiteen
gereten worden en zijn nieuwe configuraties mogelijk. En 
dit is in de aardgeschiedenis tientallen keren gebeurd. 

Al deze bewegingen verlopen volgens menselijke 
begrippen uiterst traag. Aardbevingen en vulkaanuitbar
stingen bewijzen echter dat het proces nog altijd gaande is. 
De verdeling van oceanische en continentale korst bepaalt 
waar het water van de oceanen zich bevindt en waar de 
continenten liggen en hoe ze er uitzien.

Reeds op het einde van de 16e eeuw merkte de 
Vlaamse cartograaf Ortelius op dat de kustlijnen van 
Amerika enerzijds en die van Europa en Afrika anderzijds 
vrij goed in elkaar pasten. Hij concludeerde, achteraf 
beschouwd terecht, dat de twee van mekaar weggescho
ven waren. We weten nog niet lang dat dit openscheuren 
van de Atlantische Oceaan al 100 miljoen jaar bezig is.

Afb. 1.1 DE STRUCTUUR VAN DE AARDE
De aarde bestaat uit een kern, de mantel 
en een dunne korst. Het mechanisme van 
de continentverschuivingen is eveneens 
schematisch weergegeven.

Continentale korst
Oceanische korst

kern

mantel
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1.B EROSIE EN SEDIMENTATIE
 

Het uitwendige van de aardkorst staat voortdurend 
blootgesteld aan weer en wind. Alle gesteenten 

aan het oppervlak ondergaan de destructieve effecten van 
water en lucht. Chemische veranderingen, zoals oxydatie, 
ionisatie, hydratatie, reacties met zuren enzomeer, doen 
het gesteente desintegreren. Water in kleine spleetjes kan 
door bevriezen de rots laten uiteenbarsten, terwijl water 
en wind stukjes steen tegen elkaar doen slaan en tot 
gruis vermalen. Het geheel van deze proces
sen noemt men verwering: het degraderen 
van een gesteente tot kleine deeltjes zoals 
grind, zand, silt en kleideeltjes.

Wanneer ijs, water en wind deze 
deeltjes van hun oorspronkelijke plaats 
wegsleuren en over een zekere afstand 
verplaatsen spreekt men van erosie. 
Afstromend regenwater dat tot rivieren 
samenvloeit is dan in staat diepe geulen in 
het landschap uit te schuren, terwijl winden 
het zand van een vlakte kunnen wegblazen. 
Ook de oceanen zelf zijn zeer destructief. Door 
de wind wordt het water tot golven opgezweept 
die dag en nacht op de kusten inbeuken. De afbraak
produkten worden over het strand en over de zeebodem 
uitgespreid. 

Als continenten tot hoge gebergten worden opgeduwd 
of over de polen schuiven, worden ze bedekt door eeuwi
ge sneeuw die tot ijs samengedrukt wordt. Onder de druk 
van het eigen gewicht wordt het ijs plastisch en stroomt als 
gletsjers weg. Geen enkele erosie is zo machtig als deze 
ijsstroom die de vaste rots afraspt en al wat los ligt invriest 
en meesleurt. 

Wanneer de kracht van ijs, water en wind weer 
afneemt, komt de transportfase ten einde en treedt sedi
mentatie op (Afb. 1.2). Aan de benedenloop van rivieren, 
bij de uitmonding in de zeeën en bij afnemende snelheid 
van de zeestromingen vallen eerst de grootste en zwaarste 
deeltjes op de bodem, daarna de iets kleinere en lichtere 
tot uiteindelijk de allerfijnste deeltjes afgezet worden. Daar 
waar het ijs uiteindelijk weer afsmelt, worden reusachtige 
hoeveelheden ongesorteerd puin achtergelaten. Deze sedi
mentatieprocessen zijn het vormingsmechanisme van de 
afzettingsgesteenten: grind, zand, silt en klei.

Het spreekt ook vanzelf dat de fijnste deeltjes veel ver
der vervoerd kunnen worden dan de grotere. Traag stro
mend water kan alleen maar zeer fijne kleideeltjes trans
porteren. Omgekeerd kan uit de korrelgrootte van een 
sediment ook de stroomsnelheid van het water of de wind 
ten tijde van de afzetting ingeschat worden.

Al deze vormen van erosie en sedimentatie beïnvloe
den het zeepeil zelf. Continenten worden afgebroken en 
de uiteindelijke rustplaats van het afbraakmateriaal is de 

zee. Het puin vult de oceanen op. Daardoor stijgt het zee
peil en wordt het land geleidelijk overspoeld: een trans
gressie. Continenten doorlopen dus een cyclus: ze worden 
gevormd, opgehoogd, afgebroken en afgevlakt, en verdwij
nen weer onder water. Dergelijke cycli nemen bij bena
dering een 200 miljoen jaar in beslag. In de geologische 
geschiedenis kan men aldus vier cycli herkennen.

Het zeepeil schommelt echter ook met de klimaten. 
De ijsmassa’s aan de polen vormen reusachtige opslag
plaatsen van zeewater. Het aangroeien of afsmelten ervan 
beïnvloedt rechtstreeks het zeepeil. Een continent dat over 
een pool schuift, wordt door een ijskap van aanzienlijke 
dikte bedekt. Dit onttrekken van water aan de oceaan ver
oorzaakt een algemene zeespiegeldaling of een regressie: 
de zee trekt zich terug. De ijskappen van Antarctica en 
Groenland zijn tot 4 kilometer dik. Ze bevatten het equiva
lent van zowat 100 meter oceaanwater. Ook het opstuwen 
van gebergten tot boven de sneeuwgrens legt grote massa’s 
water in sneeuw en gletsjers vast. 

Een aardoppervlak dat voor een belangrijk deel met 
sneeuw en ijs bedekt is, weerkaatst echter een groter deel 
van de inkomende zonnestraling, zodat een verdere afkoe
ling wordt ingezet. Op deze wijze kunnen continentver
schuivingen onrechtstreeks klimaatschommelingen veroor
zaken.
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Afb. 1.2 SEDIMENTATIE
Afzetting van erosiemateriaal door een rivier

Grind : grover dan 2 mm
Zand : van 2 mm tot 0,062 mm
Silt : van 0,062 mm tot 0,002 mm
Klei : fijner dan 0,002 mm

kustlijn
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1.C OUDERDOMSBEPALING

De ouderdom van de aarde, met haar voortdurend 
veranderend oppervlak, wordt door geologen op 

zowat 5 miljard jaar geschat.
Door het ontrafelen van de verschillende fasen probe

ren ze de geschiedenis van de aarde op te maken en delen 
ze die in een aantal tijdvakken in. Omgekeerd kunnen het 
voorkomen en de verbreiding van bepaalde gesteenten 
sedimentaire, vulkanische, enz. slechts begrepen worden 
nadat de plaatselijke aardgeschiedenis is gereconstrueerd. 
Aan de hand van de combinatie van sedimentologische, 
biologische en chemische kenmerken van de sedimentaire 
gesteenten poogt men het milieu waarin deze werden afge
zet te herkennen en te vergelijken met huidige milieus. Het 
komt er dan op aan zich er een idee van te vormen waar 
de toenmalige kustlijn zich bevond en hoe ze verliep. Een 
landkaart die het landschap uit vroegere tijden afbeeldt, 
noemt men een paleogeografische kaart.

De belangrijkste sleutel om een gebeurtenis in een tijd
vak te kunnen onderbrengen is het kennen van de relatieve 
ouderdom. In de eerste plaats dient men de onderliggende 
laag, die dus ouder is, te kennen, alsmede de bovenlig
gende laag of één die er dwars doorheen loopt, en die dus 
jonger is. Er wordt aldus een studie gemaakt van de opeen
volging van de lagen, te beginnen met de onderste, tegelij
kertijd ook de oudste. De discipline die zich hiermee bezig 
houdt noemt men de stratigrafie, van het Latijn stratum (= 
laag). Een op deze principes gebaseerde logische opeen
volging van in het veld herkenbare gesteentelagen noemt 
men een lithostratigrafie.

Een lithostratigrafische eenheid is een gesteentepakket 
dat over grote afstanden te herkennen is. De basiseenheid 
hiervan noemt men een formatie. Zo spreekt men van de 
Formatie van Boom, die de Boom Klei bevat. Deze is van 
het Waasland tot in Limburg te volgen en komt ook in de 
diepe ondergrond van de Kempen voor. 

De onderdelen die men in een formatie kan onder
scheiden noemt men leden (enkelvoud: lid). 

Ten tweede dient men de fossielinhoud te kennen. Dit 
kan slechts voor die perioden waarin er overvloedig leven 
op aarde voorkwam, d.w.z. het laatste tiende deel van de 
totale aardgeschiedenis.

Medio vorige eeuw legde Charles Darwin de grondslag 
voor de moderne evolutieleer. Ten gevolge van de evolutie 
van zowel plantaardig als dierlijk leven kwam er een strikt 
patroon in de opeenvolging van de organismen tevoor
schijn. Sommige van die soorten hebben slechts relatief 
korte tijd bestaan zodat ze het opstellen van een preciese 
opeenvolging in de tijd mogelijk maken. Op deze wijze 
kan men de chronologische plaats van een gesteentelaag 
bepalen. De discipline die planten en dieren uit het geolo
gisch verleden bestudeert heet paleontologie. Een stratigra
fie die op hierop gebaseerd wordt heet biostratigrafie.

Een biostratigrafische eenheid noemt men een zone. 
Paleontologen ontwerpen zonaties voor meerdere soorten 
van organismen zoals molluskenzones, foraminiferenzo
nes, stuifmeelzones, enz. Deze biozones brengen dus een 
tijdselement in de gesteentepakketten aan. 

Voor sommige gesteenten, zoals vulkanische en meta
morfe gesteenten, die geen fossielen bevatten of waarvan 
de fossielinhoud vernietigd werd, kan op deze wijze uiter
aard geen ouderdom bepaald worden. Sinds de tweede 
helft van deze eeuw is het echter technisch mogelijk aan 
sommige gesteenten een absolute ouderdom toe te ken
nen. Dank zij de strikte wetten van de fysica die het ver
val van radioactieve elementen zoals uranium, thorium, 
rubidium, kalium40 en koolstof14 beheersen, kan de 
absolute ouderdom, uitgedrukt in jaren, met een redelijke 
nauwkeurigheid berekend worden.

Uiteindelijk komt men tot het opstellen van een tijd
schaal bestaande uit chronologisch gerangschikte eenhe
den: een chronostratigrafie. De basiseenheid is hierbij de 
“etage”, de gesteenten afgezet tijdens een bepaalde tijd. 
Voor de naamgeving ervan gebruikt men een geografi
sche naam gevolgd door het suffix “iaan”. Zo behoort de 
Formatie van Boom tot de Rupeliaanetage. Wat te lezen 
valt als: “tijdens de Rupeliaantijd werd de Boom Klei afge
zet”. Een internationale standaardisatie van deze “etage”
namen wordt nagestreefd. Zo zijn de namen Rupeliaan 
en Ieperiaan internationaal aanvaarde termen. Meerdere 
opeenvolgende etages worden dan in een “tijdvak” van 
een grotere orde samen gebracht, bijvoorbeeld “het 
Oligoceen” en deze laatste andermaal in een nog omvang
rijkere “periode” zoals het Krijt, het Tertiair, het Quartair. 
De aldus bekomen hiërarchische indeling van de geologi
sche geschiedenis wordt in een chronostratigrafische tabel 
of kolom voorgesteld (zie afbeelding 1.3). 

De ruimtelijke verbreiding van de aan het oppervlak 
voorkomende gesteenten wordt op een geologische kaart 
afgebeeld. Overeenkomstig het voorgaande kunnen ook 
hier twee verschillende types van kaarten opgemaakt 
worden. Lithostratigrafische kaarten vermelden de in het 
veld waarneembare feiten en hebben dus een practisch 
nut. Deze kaarten geven informatie over de ondergrond 
waarop of waarin bijvoorbeeld een bouwwerk moet uitge
voerd worden, of over de verspreiding van een te ontgin
nen delfstof. Chronostratigrafische kaarten, daarentegen, 
geven de gesteenten met gelijke ouderdom aan, ongeacht 
hun lithologische aard. Verschillende types van gesteenten, 
zoals zand en klei, kunnen immers van dezelfde ouderdom 
zijn. Deze kaarten geven een voorstelling van de geologi
sche geschiedenis van de aardkorst en zijn dus eerder van 
abstracte aard. 

De eerste reeks geologische kaarten van het Koninkrijk 
België verscheen aan het einde van de vorige eeuw. Zoals 
te verwachten deden de geologen van toen hun uiterste 
best om de toenmalige stand van de wetenschap daarin 
te verwerken. Zij opteerden daarom voor kaarten van het 



6

AFB. 1.3 CHRONOSTRATIGRAFIE
Vereenvoudigde stratigrafische tabel (in miljoenen jaren).  In 
de rechtse kolom zijn de periodes aangeduid waarin gesteen‑
ten in Vlaanderen werden afgezet. De witte vlakken duiden 
de lange periodes aan waarin geen afzetting of erosie plaats‑
vond.

chronostratigrafische type. Sinds enkele decennia echter 
wordt de rol van de geologie in het dagelijks leven ster
ker geapprecieerd. Blijkt nu immers dat de geologie aan 
de basis ligt van de beheersing van een hele reeks proble
matieken: fundering van grote bouwwerken, afvalberging, 
milieuvervuiling en beheer, grondwatervoorziening, enzo
meer. Daarom besloot het Vlaams Gewest in 1992 tot het 
opmaken van een reeks nieuwe geologische kaarten, dit
maal van het lithostratigrafische type. Hiermee hoopt men 
een meer gebruikersvriendelijk instrument te creëren.

Hierna volgt een samenvatting  van de geologische 
geschiedenis van Vlaanderen. 

2 DE GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS 
VAN VLAANDEREN

F. Gullentops en L. Broothaers

2.A HET PALEOZOICUM

De oudste gesteenten die aan het oppervlak van 
het Vlaams Gewest waargenomen kunnen wor

den, bevinden zich in het dal van de Zenne, nabij de taal
grens. Ze behoren tot het Massief van Brabant en zijn even 
oud als de oudste gesteenten van de Ardennen. Ze zijn van 
Cambriumouderdom en hebben twee continentale cycli 
meegemaakt. 

Om de oudste geologische geschiedenis van Vlaan
deren te begrijpen moet men het geheel op een wereld
schaal bekijken, in een periode waarin het continent 
Europa nog maar gedeeltelijk in vorming was. Belangrijk is 
in te zien dat de continenten van toen niet dezelfde waren 
als de huidige, en dat het huidige Europa een amalgaam 
is van stukken van vroegere continenten die bij botsingen 
aan mekaar zijn blijven hangen.

In de loop van het Siluurtijdvak botsten drie micro
continenten, Avalonia, Baltica en Laurentia, tegen mekaar 
aan (Afb. 1.4).

Avalonia, dat landmassa’s bevatte die we nu tot Zuid
Ierland, Engeland en de Benelux zouden rekenen, werd 
echter op grote afstand door een reusachtig continent, 
Gondwana, gevolgd.

Daarbij gleed de oceanische korst tussen Gondwana 
en Avalonia onder deze laatste door. Met als gevolg dat 
de zuidelijke helft van Avalonia sterk samengedrukt en 
geplooid werd (Afb. I.5).

Deze “Caledonische” plooiingsfase gaf het ontstaan 
aan een gebergte dat zich van onze provincie Brabant tot 
het Engelse EastAnglia uitstrekte: het “Massief van Bra
bant”. De vulkanische gesteenten die daarbij ontstonden 
kan men nu zien bij Quenast en Lessines in Wallonië: onze 
vertrouwde kasseien. Ook in de ondergrond van Vlaams 
Brabant, Oost en WestVlaanderen komen dergelijke vul
kanische gesteenten voor.

CHRONOLOGIE
in miljoenen jaren
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AFB. 1.4 DE CALEDONISCHE 
PLOOIINGSFASE
Continentverschuivingen tijdens 
het‑Ordovicium en het Siluur

AFB. 1.5 HET MASSIEF VAN BRABANT
Ontstaan van het Massief van Brabant tijdens de‑Caledonische plooiingsfase.

Tijdens het Onder-Devoon tijdperk werd dit Cale
donische gebergte geërodeerd. De afbraak leverde aan
vankelijk grof materiaal zoals grind, later veel zand. Dit 
materiaal wordt in België slechts in de Ardennen aange
troffen.

Naarmate het continent door de erosie meer afgevlakt 
werd raakte de oceaan opgevuld, steeg het zeepeil en trad 
een trapsgewijze transgressie in: alle flanken van het Mas
sief van Brabant kwamen nu onder water te liggen. Tijdens 
het Midden-Devoon werd dan ook in de Kempen afbraak

materiaal afgezet. Door het verminderen van het landop
pervlak werd de activiteit van de erosie sterk gereduceerd, 
zodat bij ontbreken van vers puin de zeebodem in het 
zuiden van België nu met lagen kalksteen van biologi
sche oorsprong bedekt kon worden. Vanaf het Dinantiaan 
(OnderCarboon) was dit ook in de Kempen het geval. De 
verspreiding van deze postCaledonische gesteenten is in 
afbeelding 1.6 samengevat.

Gedurende het Carboon werd in onze contreien een 
nieuwe continentvorming merkbaar. Afbeelding 1.4 toont 
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AFB. 1.6 DE PALEOZOISCHE GESTEENTEN
Voorkomen van de Paleozoïsche gesteenten 
rond het Massief van Brabant. In Vlaanderen 
werden deze gesteenten in het Bekken van de 
Kempen afgezet. Ze bereiken er een maximale 
dikte van 4000 meter.

hoe het Gondwanacontinent langzaam naar het pas 
gevormde Laurasiëcontinent, bestaande uit Laurentia, 
Baltica en Avalonia, toegleed. Tijdens het Boven-Carboon
tijdperk botsten de twee tegen mekaar aan. Hierdoor wer
den de Ardennen samen met andere gebieden ten zuiden 
en ten oosten van België sterk opgeplooid, de Hercynische 
plooiing, ook nog Varistische plooiing genoemd (Afb. 1.7). 
Vanaf het Namuriaan produceerden de nieuwe gebergtes 
op hun beurt grote hoeveelheden puin die in de bekkens 
rondom het Massief van Brabant afgezet werden. Door deze 
opvulling werd de zee gestaag teruggedreven. De verlan
ding hield echter min of meer gelijke tred met de langzame 
verzakking van de bekkens. Door het samendrukkingsregi
me tussen de gebergtes werden deze plooitroggen immers 
langzaam verder uitgediept. Alzo ontstonden reusachtige 
moerasgebieden met een overvloedige evenaarsplanten
groei. Daar de gebergtevorming vanuit het zuiden begon 
en zich vervolgens naar het noorden voortzette, manifes
teerden deze gebeurtenissen zich in het Bekken van de 
Kempen pas tijdens het Westfaliaan.  

schommelingen van de zeespiegel werden deze moeras
sen periodisch door delta en zeesedimenten overspoeld. 
De plantenresten werden door het gewicht van de latere 
bovenliggende gesteenten samengedrukt en gedeeltelijk 
ontgast: ze werden in steenkool omgezet. Voor de vorming 
van een steenkoollaag van 1 meter dikte was een laag plan
tenresten van minstens 25 meter nodig. Door herhaalde
lijke moerasvorming en verdrinking werd op deze wijze 
een meer dan 2000 meter dik pakket van sedimenten en 
steenkoollagen opeengestapeld.

De afgestorven plantenresten werden onder het kalme 
water opeengehoopt en van de lucht afgesloten zodat ze 
niet verrotten. Het milieu kan het best vergeleken wor
den met de moderne moerasgebieden van de Everglades 
in Florida, of de delta van de Niger. Door de ritmische 

AFB. 1.7 PALEOGEOGRAFIE  TIJDENS HET BOVEN‑CARBOON
De gebieden ten zuiden van ons land worden tengevolge van 
de‑Hercynische plooiingsfase opgeheven en geërodeerd. 
Een grote hoeveelheid fijn sedimenten vult het bekken op en 
er‑ontstaan uitgestrekte moerassen waarin een weelderige 
subtropische plantengroei voorkomt.

Op het hoogtepunt van de plooiingsfase duwden de 
Ardennen de hele plooitrog van Samber en Maas zoals een 
accordeon in mekaar en schoven de lagen boven op elkaar. 
Het Massief van Brabant kon deze druk evenwel opvangen 
zodat de steenkoollagen ten noorden ervan, in de Kempen, 
ongeplooid bleven.

2.B HET MESOZOICUM

Zo een 280 miljoen jaar geleden, aan het einde 
van het Carboontijdperk en na afloop van de 

Hercynische gebergtevorming, had zich een groot super
continent gevormd: Pangea. Als gevolg van al de resulte
rende gebergtevormingen lagen tijdens het Perm grote 
delen van WestEuropa boven de zeespiegel. Een nieu
we continentale cyclus kon nu aanvangen (Afb. 1.8). In 
WestEuropa bestaan de afzettingen van Perm en Trias
ouderdom voornamelijk uit rode gesteenten. Dit wijst op 
een klimaat te vergelijken met de huidige Sahel. In Noord
Nederland en NoordDuitsland droogde de voorloper van 
onze Noordzee tijdens het Perm zelfs verscheidene malen 
uit, waardoor dikke zoutafzettingen ontstonden. België 
bleef al die tijd boven het zeeniveau uitsteken.

MOERASGEBIEDEN

Paleogeografie tijdens het Boven-Carboon
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Voorkomen van de Paleozoïsche gesteenten rond het Massief 
van Brabant. In Vlaanderen werden deze gesteenten in het 
Bekken van de Kempen afgezet. Ze bereiken er een maximale dikte 
van 4000 m.
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Het supercontinent Pangea was echter geen lang leven 
beschoren. Vanaf het Juratijdperk begon het weer uiteen te 
scheuren en ontstond de Atlantische Oceaan die zich ook 
in onze dagen, nog voortdurend verbreedt. Door die rek 
ontstonden er in WestEuropa secundaire scheuren waar
langs een aantal smalle langwerpige repen continent zou
den wegzakken: slenken. Hiervan belangen de Rijn Slenk 
en de Roerdal Slenk ons aan. Deze slenken fungeerden als 
valkuilen en verzamelden grote hoeveelheden afbraakma
teriaal. Zo ook in het noordoostelijk deel van de Kempen 
dat tot de Roerdal Slenk behoort.

In de loop van het Juratijdperk was het continent 
onder een nog tropisch klimaat alweer zo goed als afge
vlakt, waardoor het zeepeil weer ging stijgen: een belang
rijke transgressie zou grote delen van Europa weer in 
ondiepe zeeën veranderen.

copen ter beschikking kwamen. Deze cocolithen bestaan 
uitsluitend uit calciet (CaCO3) en het afgezette slijk werd 
zuiver wit krijt.  Iedereen kent wel de hagelwitte krijtrotsen 
van Calais en Dover, maar zou het ook u niet verwonde
ren ditzelfde uitzonderlijke gesteente tot in de Krim terug 
te vinden. De tijd waarin het zo typisch voorkomt werd 
daarom naar het gesteente de Krijtperiode genoemd. 
Dergelijk gesteente komt ten noorden van het Massief van 
Brabant overal in de ondergrond voor. Het dagzoomt wel 
in de Voerstreek en ruim in Nederlands Limburg als Gulpen 
Fijnkrijt (Afb. 1.10)

Naar het einde van het Krijt ontstaan er bodembewe
gingen en de zee trekt zich geleidelijk terug, zo ook van de 
oprijzende Ardennen. In de nu ondiepe strandzeeën krioelt 
het van organismen waarvan skeletten en schelpen door de 
golven tot korrelkrijt worden gemalen. In de valleiwanden 
van Maas en Jeker rond Maastricht is dit prachtig ontsloten 
en daarom Maastricht Korrelkrijt genoemd. Het voorblad 
van dit hoofdstuk toont een mooi geologische profiel te 
Kanne. In het Maastricht Korrelkrijt komt een geelkleurige 
laag voor die bijzonder geschikt is als bouwsteen en dan 
ook systematisch werd ontgonnen. Hierop rusten fijne zan
den van het Tongeriaan, het geheel wordt afgedekt door 
een eolische leemlaag.

De rijke fauna wordt er al twee eeuwen grondig bestu
deerd, waardoor het afsluitend tijdvak van de Krijtperiode 
internationaal als Maastrichtiaan bekend is.

2.C HET CENOZOICUM

Cenozoïcum betekent periode van de recente 
organismen. En inderdaad op het einde van het 

Maas trichtiaan verdwijnen plots een ontelbare hoeveel
heid soorten, ja hele geslachten en families. Daarna ont
staan ge le idelijk aan nieuwe soorten die leiden tot de hui
dige biologische wereld. Deze enorme evolutie is sinds 
lang bekend en was de basis voor de indeling Secundair
Tertiair, nu MesoCenozoïcum. Begrepen is ze echter nog 

Sinds het Midden-Krijt had de zee vanuit het Bekken 
van Parijs ook de Kom van Bergen bereikt, maar het Massief 
van Brabant vormde blijkbaar nog een onoverkomelijke 
hindernis. Pas tijdens het Campaniaan (BovenKrijt), omdat 
het peil van de zee zeer aanzienlijk steeg, werd ook ons 
gebied overspoeld (Afb. 1.9). Tijdens de lange vooraf
gaande tijd, meestal onder nog tropisch klimaat, was het 
land behoorlijk afgevlakt. De transgressie spaart plaatselijk 
enkele residuele bodems van die schiervlakte; hierop wordt 
een glauconiethoudende laag afgezet: de Herve Smectiet. 
Aan de basis zandig, toont de opeenvolging naar klei en 
mergel de dieper wordende zee vanuit het noordoosten.

Een groot deel van toenmalig Europa werd uiteindelijk 
door de zee bedekt. Slechts lage vlakke eilanden bleven 
over, zoals misschien een stuk Ardennen en het Centraal 
Massief, de Alpen bestonden nog niet. Daardoor werd 
er zeer weinig puin, zand en klei, in zee gebracht. Toch 
bezonk er overvloedig slijk dat bijna uitsluitend bestond uit 
de resten van microorganismen, zo klein, een paar micro
meter, dat ze pas werden ontdekt toen echt goede micros

AFB. 1.8 PALEOGEOGRAFIE TIJDENS HET PERM
De Hercynische plooiingsfase verplaatst zich naar het noorden 
waardoor gans ons land een continentale fase kent en er erosie 
plaatsgrijpt. 

AFB. 1.9 PALEOGEOGRAFIE TIJDENS HET BOVEN‑KRIJT
De zee overspoelt opnieuw het inmiddels afgevlakte landschap.

NOORDZEE

MASSIEF VAN BRABANT

RIJNS 
MASSIEF

ARMORICAANS 
MASSIEF

Paleogeografie tijdens het Perm

Paleogeografie tijdens het Boven-Krijt

NOORDZEE
BEKKEN 

BEKKEN
VAN PARIJS

RIJNS
MASSIEF 

ARMORICAANS
MASSIEF 



1 0

niet, al is wel iedereen het er nu over eens dat een trage 
Darwiniaanse evolutie hiertoe niet in staat is. Van moge
lijke katastrofale oorzaken wint de hypothese van een bot
sing met een reuzenmeteoriet steeds meer veld.

Deze nieuwe Era, die al 67 miljoen jaar duurt, groe
peert het Tertiair en het Quartair Tijdperk. Dit laatste omvat 
slechts de laatste 2 miljoen jaar maar is wel heel belang
rijk omdat de aarde dan drastische klimaatswisselingen 
heeft gekend en daarom ook wel de IJstijdperiode wordt 
genoemd (Afb. 1.3). En zeker belangrijk omdat ontstaan 
en ontwikkeling naar de moderne mens hierin heeft plaats 
gevonden. Het Cenozoïcum wordt in tijdvakken ingedeeld 
die verwijzen naar de evolutie van de organismen sinds 
het Krijt tot nu: paleo(ceen):oud (leven), eo:vroeg, oligo
:weinig, mio:midden, plio:veel, pleisto:meest, holo
:alles.

2.C.1 De tertiaire periode

In 1850 had A. Dumont zijn regeringsopdracht ver
vuld om een geologische kaart van het land op te 

nemen, die op schaal 1:160.000 werd gepubliceerd. In het 
Vlaams Gewest vormen lagen van Tertiaire ouderdom het 
substraat, maar ze zijn bijna overal bedekt door een mantel 
van Quartaire afzettingen. Door een moeizaam bezoeken 
van alle kleine groeven, holle wegen en eerste spoorwegin
snijdingen was hij er toch in geslaagd de zanden en kleien 
van de ondergrond in laagpaketten in te delen en hun cor
recte opeenvolging te ontrafelen. Zijn systeem vormt nog 
altijd de basis van de geologische indeling.

AFB. 1.10 GULPEN FIJNKRIJT
Te Lixhe wordt het Gulpen Fijnkrijt in een uitgestrekte groeve ontgonnen. Het witte krijt wordt er bedekt door gele loess.

2.C.1.a Het Paleoceen (Afb. 1.11 en 1.12)

In het bovenste deel van wat op het eerste gezicht 
Maastricht Korrelkrijt was, vond men in de kern

boringen en mijnschachten van het oostelijk Limburgs 
Steenkoolbekken een overvloed van duidelijk Tertiaire 
fossielen. De schelpen zijn dikwandig en vele erg groot, 
typisch voor warme zeeën. Ze waren identiek aan die 
welke in de Grove Kalksteen van Bergen waren gevonden 
en waarvoor het Montiaan tijdvak was geschapen. De laag 
werd later bij het graven van het Albertkanaal uniek ontslo
ten, wat de naam Vroenhoven Korrelkalksteen wettigt (Afb. 
1.13). Dit verharde krijt wordt ook op enkele plaatsen rond 
Parijs aangetroffen. Het stelt ons in staat te besluiten dat 
een ondiepe, warme subtropische zee zich ruim uitstrekte, 
met verbinding naar de zuidelijke Atlantische Oceaan. En 
dat ook na de “meteoorinslag” WestEuropa er nog erg 
vlak bijlag, met nog een krijtachtig milieu.

In dezelfde boringen wordt de korrelkalksteen bedekt 
door een complex van zwarte kleien, soms typisch bloed
rood gevlekt, met lignietresten en hierop fijne zanden met 
brakwaterfauna. Ze worden samengevat als Formatie van 
Eisden. Ze leert dat de zuivere kalkzee plaats maakt voor 
lagunes met aanvoer van puin vanaf oprijzend land. De 
formatie werd trouwens slechts uitzonderlijk bewaard, 
waar ze samen met de Vroenhoven Korrelkalksteen door 
lokale bodemdaling werd gespaard van latere erosie.

In de ondergrond van de Kempen en Haspengouw 
volgt hierop een uniforme laag fijn, grijsgroen glauconiet
zand die bij de taalgrens dagzoomt: het Orp Zand. Het is 
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een uitstekend voorbeeld van een transgressief zand: een 
strandzand dat door stijging van het zeepeil geleidelijk 
vooruitschuift over het land. Het is in Nederland tot aan de 
Zuiderzee bekend en bereikt anderzijds het Noorden van 
Frankrijk. Hieruit kunnen we concluderen dat de Noord zee 
zeer snel uitbreide, en dit over een afstand van 400 km.

Het zand wordt vrij abrupt door een witte mergel 
bedekt die ten zuiden van Borgloon dagzoomt en er inten
sief voor bemergeling werd ontgonnen: de Gelinden Mer-
gel (Afb. 1.14). Het gesteente is beroemd geworden omdat 
het prachtige afdrukken van bladeren bevat. De bladeren 
zijn vanuit een riviermonding (de Maas?) in zee gevlot 
en rustig bezonken op de slijkerige bodem. Een twintig
tal soorten houtgewassen waaronder eik, kastanje, laurier 
tonen reeds de verwantschap met de huidige flora en stel
len ons in staat het klimaat als gematigd warm te kenmer
ken. De mariene fauna is klein en dunschalig, zoals meest
al in koud water voorkomt. Hieruit kan men afleiden dat 
deze zee een kille, boreale Noordzee was, open naar de 
Arctische Oceaan en niet meer verbonden met de warme 
Golf van Biscaye. Zand en mergels samen noemt men de 

AFB. 1.11 STRATIGRAFIE 
VAN HET PALEOCEEN
Vooruitschrijdende en terugtrekkende bewegingen van 
de zee ten opzicht van het land doorheen de‑tijd. Hoe 
groter de zee‑invasie, hoe verder naar het zuiden de 
mariene sedimenten werden afgezet.

Heers Formatie en de Heersiaantijd sluit af met een kort
stondige regressie van de zee zeker tot in de Kem pen. Ze 
werd ongetwijfeld veroorzaakt door een opheffing van het 
land en speciaal van het Massief van Brabant.

Afb. 1.12 PALEOGEOGRAFIE TIJDENS 
HET PALEOCEEN
De onderbroken lijn geeft de meest zuidelijke 
verbreiding weer van de verschillende 
stratigrafische eenheden. De Formatie van Tienen 
werd afgezet in een geul, ingesneden in de 
Formatie van Hannut.

As van opgeheven gebied
Montiaan

Brabant

Artesië Heersiaan 

Landeniaan

M
aas

Ti
en

en
Ti

en
en

N

E
O

.

NED BELGIE FRANKRIJK

P
A

LE
O

C
E

E
N

K
R

.

Fm.v. Eisden

Vroenhoven
Korrelkalksteen

Grove kalksteen
van Bergen

Atlantische
Oceaan

 Gelinden Mergels

 Waterschei Klei

 Orp Zand

Hoegaarden Zand

Overbroek 
Glauconietzand

Rommersom
Kwartsiet

Hout van
Overlaar

Fo
rm

at
ie

va
n 

He
er

s
Fo

rm
at

ie
va

n 
Ha

nn
ut

Formatie v. Tienen

M
on

tia
an

He
er

sia
an

La
nd

en
ia

an
S

 Lincent Tuffeau



1 2

AFB. 1.14 CONTACT FORMATIE VAN HEERS EN FORMATIE VAN HANNUT
Na de afzetting van de bleke Gelinden Mergel aan de basis van de wand trekt de zee zich tijdelijk terug om daarna terug op te 
komen en glauconietrijke strandzanden af te zetten: het donkergroene Overbroek Glauconietzand. 
Het contact tussen beide afzettingen is duidelijk waar te nemen in een wand te Overbroek. Naarmate het bekken verdiept, wordt 
het kalkaandeel in het sediment terug groter en wordt het blekere Lincent Tuffeau afgezet.

AFB. 1.13 VROENHOVEN 
KORRELKALKSTEEN
De Vroenhoven Korrelkalksteen rust 
op het Maastricht Krijt, het contact is 
aangegeven door een pijl. De lithologie 
van beide afzettingen is gelijkaardig. 
Tussen beide afzettingen sloeg de 
meteoor in, waardoor hun fauna echter 
totaal verschillend is.

Daarna zet een opnieuw stijgend zeepeil een nieuwe 
forse transgressie in, die de Noordzee tot aan Parijs brengt. 
Ze begint weer met een dunne laag Overbroek Glau co-
nietzand, die in de groeve aldaar de onderliggende mergel 
afsnijdt, maar verder naar het zuiden onmiddellijk op de 
Paleozoïsche sokkel rust. Dit levert het bewijs dat de zee de 
bult heeft weggeschaafd die door de opheffing van Brabant 
was ontstaan. Hierop wordt een tientallen meter dikke laag 
kleiig zand afgezet, die in Haspengouw plaatselijk nog 
zeer kalkrijk is: de Lincent Tuffeau. In de diepere zee van 

de Kempen wordt gelijktijdig vettige klei afgezet, en op de 
stranden bij Parijs zuiver schelprijk zand. Het hoge zandge
halte van die zee maakt duidelijk dat de randgebieden van 
de Noordzee reeds hoger opgerezen zijn en dus meer puin 
kunnen leveren. Wanneer deze zee zich terugtrekt tot in 
Nederland, schuift het strand mee en laat ook bij ons een 
laag zand achter: het Hoegaarden Zand. Al deze lagen, die 
in Haspengouw nu mooi ontsloten zijn, worden samenge
vat als Formatie van Hannut.
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Terwijl de zee zich terugtrok, viel het strandzand droog 
en kon het begroeien. Het is zeer uitzonderlijk dat een der
gelijk bosbestand bewaard blijft. Dit gebeurde nochtans in 
de streek van Tienen, doordat de afgestorven boomstron
ken rechtop verkiezelden. In de insnijding van de E40 bij 

Overlaar zijn ze zichtbaar geweest. Gelijktijdig werd het 
zand zelf verkiezeld tot de uitermate harde Rommersom 
Kwartsiet (Afb. 1.15). Elders ontstonden lagunes waarin 
zware klei werd afgezet en er mondde een stroom uit (de 
oerMaas?) waarvan de bedding overblijft met grof zand 
en keien gevuld. In één van de keilaagjes, bij Hakendover, 
worden sinds lang overvloedige resten ge vonden van één 
van de oudste en rijkste zoogdieren fauna’s van Europa. 
Teilhard de Chardin maakte er de eerste studie van. Al deze 
continentale afzettingen worden samengevat als Tienen 
For matie. De “tijd” waarin deze laatste sedimentatiecyclus 
van het Paleoceen valt, wordt in België het Landeniaan 
genoemd.

2.C.1.b Het Eoceen (Afb. 1.16 en 1.17)

Het Eoceen begint met een zeer opvallende trans
gressie: niet alleen reikt de Noordzee tot voorbij 

Parijs, maar tevens deint ze uit naar het westen tot voor
bij Londen. De zuidelijke Noordzee bereikt hiermee haar 
grootste uitbreiding. Het zwaartepunt verschuift daarbij 
naar het westen en de bodem van de zee zakt snel weg. In 
een eerste tijd, het Ieperiaan, kan er in dat dalende bekken 
meer dan 150 m sedimenten worden geborgen. Het begint 
met goed 100 m Vlaanderen Klei, die nu Ieperiaan-klei 
wordt genoemd. De weinige fossielen getuigen van een 

AFB. 1.15 ROMMERSOM KWARTSIET
Het Hoegaarden Zand is gebleekt door 
de‑humuszuren uit het moeras van 
het Bos van Overlaar. 
Verkiezeling is opgetreden waardoor het 
zand werd omgezet tot kwartsiet met 
typische gelobde vormen (Rommersom).

AFB. 1.16 STRATIGRAFIE VAN HET EOCEEN
Het Eoceen start met een belangrijke invasie van de zee: tijdens het Ieperiaan reikt de Noordzee tot aan Parijs. In 
het diepe bekken wordt een meer dan 100 meter dikke kleilaag afgezet Daarna trekt de Noordzee zich schoksgewijs 
terug. De‑geografische verbreiding van elke zee‑invasie is met een overeenstemmende kleurencode in figuur 1.17 
weergegeven.
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AFB. 1.18 VLIERZELE ZAND
Naarmate de Ieperiaan‑zee zich terugtrekt 
wordt het sediment zandiger. Het Vlierzele 
zand wordt afgezet als een serie parallelle 
getijdebanken.

diepe zeebodem met gering zuurstofgehalte. Laagjes van 
zeer fijn zand worden bij stormweer aangevoerd van de 
verre stranden. De bovenste laag, de Aalbeke Klei, is zelfs 
volkomen zandvrij en zo de zuiverste mariene klei van ons 
Tertiair.

De kenmerken van de hierop liggende Formatie van 
Tielt tonen dat het bekken stilaan gevuld raakt eerst met 
grof slik, het Kortemark Silt, en dan met het fijne Egem 
Zand. Dit laatste is in woelig water met sterke stroming 
afgezet en bevat trouwens veel fossielen die op zuurstof
rijk water wijzen. De zee is dus in regressie en het strand 
beweegt noordwaarts over Vlaanderen. In ondiep water 
worden in een beperkte golf nog een aantal dunnere lagen 
afgezet die als Formatie van Gent worden samengevat en 
eindigen met het strandnabije Vlierzele Zand (Afb. 1.18).

Het terugtrekken van de Ieperiaan zee is in aanzien
lijke mate beïnvloed door de sterke opheffing van de as 
WealdArtesiëArdennen, een verre rimpel van de plooiing 
van de Pyreneeën door het opschuiven van het Afrikaanse 
continent. Een gevolg was ook het blokvormig wegzakken 
van het Engels Kanaal tussen Bretagne en Cornwall. Warm 
Atlantisch water drong opnieuw binnen en maakte de ver
binding met de Noordzee door het laagste punt van de as 
van Artesië heen: het Nauw van Laon. Zoals nu door het 
Nauw van Calais werden sterke getijdestromingen veroor
zaakt die in Brabant ten oosten van de Zenne een brede 
zuidnoord geul uitdiepen in de zeebodem. Gemiddeld 
30 m van de Iepe riaanafzettingen worden wegge
schuurd, maar in plaatselijke evenwijdige geulen wordt 
het Landeniaan bereikt en zelfs de sokkel van het Massief 
van Brabant. Met deze doorbraak begint de Lutetiaan tijd 
(Lutetia = Parijs).

De diepe geul begon zich dan op te vullen, waar
schijnlijk gelijktijdig met erosie op andere plaatsen. Het 
is eerst het grove Krakenberg Zand, volledig opgebouwd 
met schuine gelaagdheden, afhellend in de richting van de 
stromingen, evenwijdig aan de geulen. Dan volgt het nog 
steeds schuin gelaagde, middelmatig fijn Neerijsse Zand, 
wat bewijst dat de intensiteit van de stromingen afneemt. 
Sommige kenmerkende zandlichamen hebben duidelijk de 
vorm en de structuur van lange zandbanken zoals er ook 
nu weer voor onze kust liggen. Zeer kenmerkend komen in 
deze zanden onregelmatige knollen tot platen opaalzand
steen voor, zogenaamde grotstenen. Ze ontstonden door 
aaneenklitting met het opgeloste opaal van de skeletnaald
jes van sponzen die overvloedig in het water voorkwamen. 
De opvulling eindigt aan de twee kanten van de geul met 
de fijne Diegem en Gobertange Kalkzanden, waarin veel 
regelmatigere banken kalkzandsteen voorkomen.

Al deze afzettingen werden samengevat als Brussel 
Zanden (Afb. 1.19). Het Brusseliaan Event heeft betrek
king op de tijd dat het Nauw van Laon open was. Door 
voortgezette opheffing van Artesië sluit het inderdaad 
af, misschien geholpen door een daling van het zeepeil. 
Waar schijnlijk is dit gebeurd vóór de afzetting van de fijne 
kalkzanden. Er is inderdaad een zeer groot verschil tussen 
de overvloedige, maar fijne schelpen en microfauna van 
onze kalkzanden en de reuzenschelpen en grove microfau
na in het Bekken van Parijs. Het is de tegenstelling tussen 
een koelere boreale Noordzee en een subtropisch Bekken 
van Parijs gescheiden door het zandige istmus van Artesië, 
waarop toch palmen groeiden, zoals ingevlot hout en stuif
meelkorrels leren.

AFB. 1.17 PALEOGEOGRAFIE TIJDENS HET EOCEEN
Noordzee‑kusten tijdens het Eoceen.

M
aas

Artesië

B

De verbreiding van de Noordzee tijdens de afzetting 
van de Asse Klei
De minst verre uitbreiding tijdens het Vroeg-Bartoniaan
De afgesloten Noordzee tijdens het Laat-Lutetiaan
De nauwe opening naar de Golf van Biskaye tijdens 
het Vroeg-Lutetiaan
De Artesische kust op het einde van het Ieperiaan
De verste uitbreiding tijdens het Ieperiaan
As van opgeheven gebied
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typelokaliteit ongeveer de meest zui
delijke verbreiding weergeeft. Hierop 
bevindt zich de Zwarte Bank, een 
laag bijna zuiver glauconiet die weer 
een belangrijke transgressie aantoont 
en gevonden wordt tot over de Franse 
grens. Ze wordt trouwens gevolgd door 
de zware Asse Klei wat bewijst dat die 
zee ook vrij diep was. De volgende 
schommelingen to nen een klei ner wor
dende Noordzee waar van de sedimen
ten uiteindelijk alleen in boringen nabij 
de Nederlandse grens nog teruggevon
den worden.

De Eoceenperiode begon dus met 
de grootste uitbreiding van de Noordzee 
naar het zuiden, zag de afzondering 
van het Bekken van Parijs en dan met 
talrijke schommelingen het inkrimpen 
van de zee. Er kwam progressief ook 
meer zand in die zee vanuit een steeds 
heuveliger ommeland; vooral de wes
telijke boord met Wales en Schotland 

waren reeds sterk opgerezen. Dan treedt zeer abrupt een 
uiterst belangrijke paleogeografische verandering op. Als 
voorbode van de Alpiene plooiing zakt het Rijns bekken in. 
De Noordzee breidt zich aanzienlijk naar het oosten uit tot 
in Keulen en overspoelt de toen nog vrij vlakke Ardennen 
en Condroz. We behandelen deze grote vernieuwing aan 
het begin van een nieuwe periode: het Oligoceen.

Ten westen van de Zenne was ZuidVlaanderen tij
delijk een deel van Engeland en, buiten de geul, vormen 
zich een aantal kustnabije afzettingen die als Formatie van 
Knesselare worden samengevat. Hier bij hoort het Oedelem 
Lid, fijne tot klei i ge zanden met 
veel schelpgruis die werden afge
zet aan een riviermonding, in 
wadden en lagunes. En hierop 
volgt het Aalter Zand, een fossiel
rijk strandzand (Afb. 1.20).

Een duidelijke stijging van het 
zeepeil veroorzaakt hierna een 
transgressie die het strand tot tegen 
de as van Artesië brengt en die 
een erg homogene laag Lede Zand 
over het gehele gebied uitspreidt. 
Het zandbankenlandschap van 
Brussel wordt erdoor genivelleerd 
zodat aan de basis veelal grove, 
herwerkte bestand delen voorko
men, het Laken Grind. Zolang het 
zand niet ontkalkt is, bevat het ver
schillende banken zeer ge zochte 
kalkzandsteen.

Hierop volgen nog een drietal 
afwisselingen van zand en kleila
gen die als Formatie van Maldegem worden samengevoegd 
en tot de volgende Bartoniaantijd behoren. Het onderste 
Wemmel Zand is een fossielrijk strandzand waarvan de 

AFB. 1.19 BRUSSEL ZAND
Schuine gelaagdheden en boorgaten in de Brussel 
Zanden. De schuine gelaagdheden wijzen op sterke 
stromingen, de boorgaten op een marien milieu.

AFB. 1.20 AALTER ZAND
Het fossielrijke Aalter Zand werd afgezet als 
strandzanden langs de opwelving van‑Artesië.
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en door hun fossielrijkdom paleontologisch zeer belangrijk 
zijn. In uitgestrekte lagunes wordt de vette Henis Klei afge
zet (Afb. 1.23). Brakwaterinbraken leveren de schelprijke 
Oude Biezen en Boutersem Mergels. In de geul van een 
estuarium (weer de oerMaas?) zijn de Kerkom Stroom
zanden bewaard. In lokale plassen werden de Hoogbutsel 
en Hoeleden Laag afgezet waaruit een uitermate rijke en 
beroemde vertebratenfauna werd opgegraven. Al deze 
pe ri mariene afzettingen worden samengevat als Formatie 
van Borgloon.

2.C.1.c Het Oligoceen (Afb. 1.21 en 1.22)

De uitzonderlijke nieuwe transgressie naar het 
zuidoosten overspoelt land dat een hele tijd bui

ten bereik van de zee was gebleven en dus heel wat rivie
rerosie had gekend. Daardoor bedekt de nieuwe zee naar 
het oosten steeds oudere lagen: vanaf Leuven de Brussel 
Zanden, vanaf Tienen de Formatie van Hannut, vanaf St.
Truiden de Formatie van Heers, vanaf Tongeren het Krijt 
en bij Luik zelfs rechtstreeks het Paleozoïcum. Over die 
zeebodem wordt het zeer homogeen, kleiig, fijn Grim mer-
tin gen Glimmerzand afgezet. Het is herkenbaar in Neder
lands Limburg en tot in het Rijns Bekken. Bijna zeker door 
een zeepeildaling volgt een korte regressie waardoor de 
strandlaag Neerrepen Zand hierop wordt afgezet. Dit reikt 
tot de laagste stand van de fossiele kustlijn bekend van 
Leuven tot Heerlen. Samen worden de afzettingen onder
gebracht in de Formatie van St.-Huibrechts Hern, naar de 
typeboring die hier werd uitgevoerd. De lagen zijn gemid
deld een 20tal meter dik. Al die namen komen uit de buurt 
van Tongeren waar talrijke ontsluitingen haast sinds twee 
eeuwen werden bestudeerd. Het betreffende tijdvak wordt 
dan ook Tongeriaan genoemd.

Op de vrijgekomen kustvlakte wordt een weelde van 
moerasafzettingen gevormd die wonderwel bewaard zijn 

AFB. 1.21 STRATIGRAFIE VAN HET OLIGOCEEN
Tijdens het Tongeriaan dringt de zee ver door naar 
het zuiden en overdekt achtereenvolgens het Lede 
Zand, het Brussel Zand, de Formatie van Hannut, 
het Krijt, en ten slotte zelfs de Paleozoïsche 
gesteenten in de Ardennen. De Oligocene 
Noordzee zet een dik kleipakket af in het bekken 
en zandigere sedimenten aan de kusten.

AFB. 1.22 PALEOGEOGRAFIE 
TIJDENS HET OLIGOCEEN
Meest zuidelijke verbreidingen van de Noordzee 
tijdens het Oligoceen.
De Oligocene Noordzee breidt zich naar het oosten 
uit door de beginnende inzakking van de Rijn 
Slenk, maar wordt naar het zuiden gestopt door de 
opwelling van de as Artesië‑Ardennen. 
De Formatie van Borgloon werd in een brede lagune 
afgezet.
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Al die delicate afzettingen bleven in Haspengouw 
van erosie gespaard dank zij de snelle bedekking door de 
opnieuw vooruitschrijdende zee, die in feite na een korte 
onderbreking de Tongeriaantransgressie voortzet. De uit
breiding van de zee bereikt nu een tweede maximum tij
dens het Tertiair. Ze geraakt niet over de as van Artesië maar 

dringt diep door in de Ardennen. Er zijn aanduidingen dat 
ze het bekken van de beneden Moezel bereikte en aanslui
ting vond met een zeearm in de Rijnslenk van Mulhouse. 
Van een zo uitgebreide zee kan men verwachten dat ze 
ook diep was. En inderdaad, na de Ieperiaanklei, wordt 
een tweede dikke kleilaag afgezet, de Boom Klei, die in 
de ondergrond van de Kempen tot 100 m dik wordt (Afb. 
1.24). Zijn typische gebande structuur en het voorkomen 
van platte kalkversteningen, de septaria, vindt men terug 
tot in Saksen waar hij als SeptarienTon gekend is. In het 
ontsluitingsgebied langs de Rupel kan men een onderste 
lid de grijze, meer kalkhoudende Terhagen Klei onder
scheiden van een bovenste donkerdere, meer organische 
Putte Klei. Waar in het Land van Waas de basis zichtbaar 
is blijkt die zandiger te worden wat als Belsele-Waas Silt 
wordt aangeduid.

In zuidoostLimburg, waar de zee al minder diep was, 
zijn de schommelingen van haar peil weerspiegeld door 
scherpe afwisselingen van zand en klei. Het Berg Zand 
aan de basis en daarop de Kleine-Spauwen Klei zijn zeer 
 schelpenrijk en illustreren de overgang van een strand naar 
de diepere zee. Het volgende Gellik Zand (vroeger Kerniel 
Zand) betekent een kortstondig ondieper worden van de 

AFB. 1.23 HENIS KLEI
De Henis Klei (Formatie van Borgloon) is afgezet in 
een lagune die daarna verlandt. Dit resulteert in de 
afzetting van ligniet, de donkere banden in de‑top 
van deze wand te Borgloon.

AFB.1.24  BOOM KLEI
De horizontaal gelaagde Boom Klei is een cyclische afzetting met wisselingen in klei‑ en siltgehalte, in organische 
materiaal en in carbonaat‑gehalte.
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zee, waarna een muffe klei, de Putte Klei, de diepste zee 
en dus ook de verste transgressie vertegenwoordigt. Het 
afsluitende kleirijk Eigenbilzen Glauconietzand kondigt 
het ondieper worden van de zee aan en is het begin van 
een grote regressie.

Het tijdvak waarin deze evolutie zich afspeelt werd 
Rupeliaan genoemd. Al haar lithologische eenheden docu
menteren een prachtige sedimentatiecyclus, één van de best 
ontrafelde ter wereld. Geen wonder dat het Rupeliaan een 
internationaal begrip is geworden. Zoals de Tongeriaan
transgressie veroorzaakt werd door het begin van de Alpiene 
plooiing, zo is de Rupeliaanregressie het gevolg van het 
paroxisme ervan. Door de druk van de Alpenplooibundel, 
en eigenlijk van Afrika erachter, rijzen de oude massieven 
ervoor omhoog: Ardennen, maar ook Vogezen en Centraal 
Massief. Langs oude reklijnen storten panelen van de aard
korst in en ontstaan diepe slenken. Het uitzicht van het hui
dige Europa wordt op dit moment geboren.

Tijdens de volgende tijd, het Chattiaan (van Kassel), 
bedekt de zee nog NoordDuitsland en vult de zakkende 
slenken op zoals de Roerdal Slenk. De randbreuken van 
deze slenk lopen door noordoostLimburg zodat ten oosten 
ervan tot 60 m Voort Zand werd afgezet, terwijl de zeegolf 
naar het westen amper over de breukranden heengreep. 
Het was de eerste periode van sterke aardbevingsactiviteit.

2.C.1.d  Het Mioceen (Afb. 1.25 en 1.26)

Het Mioceentijdperk is dus voor ons land over
wegend continentaal. De Ardennen waren al een 

paar honderd meter opgeheven, MiddenBelgië was een 

AFB. 1.25 STRATIGRAFIE 
VAN HET MIO‑ EN PLIOCEEN
Vanaf het Mioceen worden in hoofdzaak zandige 
sedimenten afgezet in Vlaanderen. Wanneer 
de zee zich terugtrekt, ontstaan op bepaalde 
plaatsen veenlagen zoals de Kikbeek Ligniet, De 
Spriet van de Maat en de Russendorp Ligniet.

AFB. 1.26 PALEOGEOGRAFIE VAN  
HET MIO‑ EN PLIOCEEN
Noordzeekusten tijdens het Mioceen en  
het Plioceen. De Bolderberg Zanden worden zeer 
dik naar de Rijn Slenk toe, vooral waar breukwerking 
optreedt.

Nauw van
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laagvlakte. Hier en daar, in Brabant en Has pengouw, 
zijn delen van het toenmalig landschap bewaard met 
rode bodems die getuigen van het subtropisch tot 
warmgematigde klimaat dat toen heerste. Waar 
die landschappen zijn bewaard, is duidelijk 
later geen zee meer geweest. De zuidelijke 
“Vlaamse” bocht van de Noordzee was erg 
gekrompen en be perkt tot een inham in 
ZuidNeder land. Een belangrijke zeecyclus 
be reikt toch de Kempen. In Limburg wor 
den de gele Bolderberg Zan den afgezet. 
Ze zijn tot 50 m dik en toch zuiver kleiloos 
zand, gewassen onder invloed van golven 
en stromingen in een ondiepe zeegolf. Aan 
de basis ligt het Elsloo Grind, herwerking 
van de spaarzame harde elementen die op het 
land aanwezig waren. Hierop volgt licht glauconie
tisch Houthalen Zand dat in de boringen van het wes
telijk mijnbekken zeer fossielrijk wordt, wat het mogelijk 
gemaakt heeft een MiddenMiocene ouderdom te bepalen. 
De gele zanden worden naar boven toe spierwit doordat 
ze van alle ijzeroxiden zijn ontdaan: het Maas mechelen 
Zilverzand. Dit komt alleen voor waar het zand wordt opge
volgd door de Kikbeek Ligniet (Afb. 1.27). Deze lignieten 
werden gevormd in uitgebreide kustmoerassen tijdens een 
korte regressie van de zee. De overvloedige humuszuren, 
die ontstonden door de ontbinding van de plantenresten, 
bleekten de onderliggende zanden. Tijdens die afzetting 

AFB. 1.27 DE FORMATIE VAN BOLDERBERG
Het spierwitte Maasmechelen Zilverzand wordt 
op de voorgrond intensief ontgonnen. Op deze 
zanden komt een met ligniet opgevulde geul 
voor: de Kikbeek Ligniet is de donkere band aan 
de basis van de groevewand. Hierop werd door 
de zee het Opgrimbie Zand afgezet. Pas veel 
later heeft de Maas hierover een grindpuinkegel 
gestort: de geelbruine afzettingen achteraan in 
de‑groeve.

AFB. 1.28 HET ANTWERPEN FOSSIELZAND
Het Antwerpen Zand wordt gekenmerkt door 
een hoog glauconietgehalte (tot 80%) waardoor 
het een donkergroene tot zelfs zwarte kleur 
vertoont en door de talrijke schelpenlagen 
afgezet in ondiep water. Door de golfwerking 
ligt het overgrote deel van de schelpen met de 
bolle kant naar boven.

zakt de Roerdal Slenk verder in zodat de lignietlagen in 
de continu zakkende moerassen er meer dan 100 m dik 
worden. Ten oosten van de randbreuk, de Feld biss te Aken, 
wordt deze rijkdom op grote schaal ontgonnen. In Limburg 
worden de kustmoerassen echter bedekt door een nieuwe 
zeepuls die het Opgrimbie Zand afzet (Afb. 1.27). Naar het 
zuiden drong de Bolderbergzee niet ver door. Een grind
strand vertrok aan de toenmalige krijtkliffen van Heerlen 
tot Tongeren en strekte zich uit tot Leuven.

In het westen van de provincie Antwerpen rusten op 
de Boom Klei mariene zanden met een zo hoog gehalte 
aan donkergroen glauconiet dat ze bijna zwart zijn: de 
Formatie van Berchem (Afb. 1.28). Ze zijn erg fossielrijk 
en daaruit blijkt dat ze ongeveer van dezelfde ouderdom 
zijn als het Bolderberg Zand. Ook laten zij een dubbele 
zeeschommeling zien. De hele tijd werd daarom vroe
ger als Bolderiaan samengevat. Er blijven echter nog veel 
vraagtekens, niet alleen omdat door latere erosie de ver
binding tussen de Limburgse en Antwerpse afzettingen 
werd onderbroken. Ook is de bijzonder bruuske overgang 
merkwaardig van de typisch volmariene zanden uit de 
Antwerpse ondergrond aangevoerd uit het Schotse hoog
land naast de Limburgse kusthaffen met sedimentaanvoer 
uit het Europese binnenland.

De Noordzee krimpt daarna weer en pas naar het 
einde van het Mioceen toe verschijnt opnieuw een zee
bocht in de Noorderkempen waarin het Dessel Zand wordt 
afgezet, alleen in boringen trouwens bekend. Daarop volgt 
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echter een spectaculaire zeetransgressie, de grootste sinds 
het Eoceen, waarbij het typische ijzerhoudend Diest Zand 
afgezet wordt. Het is herkenbaar vanaf Kwaadmechelen 
over het Hageland, langs de heuvels van ZuidVlaanderen 
die nog de lijn van het verste strand volgen en tot aan de 
toenmalige, maar nog herkenbare zeekliffen bij de Kaap 
Blanc Nez. Het is een grof glauconiethoudend zand, later 
meestal tot ijzersteen verweerd, typisch afgezet in schuine 
gelaagdheden door sterke noordoostelijke gerichte stro
mingen die dus evenwijdig aan de kust liepen (Afb. 1.29). 
Merkwaardig is dat het een diepe geul opvult, 20 km breed 
van Ramsel tot Pellenberg en vanaf Everberg over meer 
dan 100 km te volgen naar het noordoosten door de Kem
pen. De geul, bestaande uit parallelle voren, is tot 80 m 
diep, ruimt de Bolderberg Zanden op en breekt bij Laakdal 
zelfs door de Boom Klei. In erosie en sedimentatie zijn, 
zoals tijdens het Brusseliaan, de kracht van uiterst sterke 
getijdestromingen te herkennen. De transgressie had dus 
verbinding gemaakt met het Kanaal. Omdat de toenmalige 
kustlijn tot aan het Nauw van Calais reikt en geen andere 
opvallende doorgang bestaat, is een verbinding zoals nu 
waarschijnlijk. Ook nu weer is het binnendringend Atlan
tische water relatief warm en brengt nieuwe faunaelemen
ten aan met afzetting in het rustiger randwater van kalkrijke 
bryozoënzanden.

De regressie van de zee, terug tot in de Noorder
kempen, moet zeer snel zijn geweest, aangezien de zand
banken die voor de kust lagen van erosie werden gespaard. 
Hun structuur kon de latere erosie voldoende oriënteren 
om de parallelle heuvels van het Hageland te veroorzaken. 

Deze merkwaardige zeecyclus, met zijn unieke documen
tatie, verdient een eigen naam: de Diestiaan event. Wil 
men nadenken over de waarde van de schommeling van 
het Diestiaan zeepeil, dan moet men bedenken dat het 
strand langs de as van Artesië niet 150 m hoog was zoals 
nu. Inderdaad dit horizontale strand ligt nu op 100 m bij 
Pellenberg en 60 m bij Kwaadmechelen. De huidige schui
ne ligging is een tastbare maat voor de latere tectonische 
scheefstelling: opheffing nog van Artesië en Brabant, daling 
van de Noordzeebodem in de Kempen. Het reliëf was dus 
tijdens het Diestiaan nog veel vlakker en de zeetransgressie 
was het gevolg van een veel geringere zeepeilstijging dan 
de huidige hoogteligging van het strand laat vermoeden. 

Rond die tijd doet er zich een andere merkwaardige 
gebeurtenis voor. Door het verder opschuiven van Afrika, 
heffen het Atlasgebergte en de Sierra Nevada in Spanje 
zich verder op en sluit de Straat van Gibraltar zodat de 
Middellandse Zee een binnenzee wordt. In het warmdro
ge klimaat is de verdamping van het zeewater belangrijker 
dan de neerslag plus de aanvoer van rivierwater. Ook nu 
bestaat dit deficit en wordt het aangevuld door een zee
stroom van Atlantisch water. Bij gebrek hieraan dampte de 
Middellandse Zee geleidelijk in, en een dikke laag zeezout 
onder de zeebodem bewijst dit. Het verdampte water viel 
elders terug als neerslag en deed het oceaanpeil evenredig 
stijgen, naar raming met 15 m. Toen de Straat van Gibraltar 
opnieuw functioneerde, kan men zich indenken dat de 
oceaan in een minimum van tijd de put weer vulde en zijn 
eigen normaal peil dus ook herstelde. Deze merkwaardige 
cyclus deed zich voor op het einde van het Mioceen, wan

AFB. 1.29 HET DIEST GLAUCONIETZAND
Het Diest Glauconietzand werd afgezet 
als zandbanken en intens door zeewormen 
doorwoeld (Bennenberg, Nieuwrode)
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van ons huidige strand verschilt. Het Merksem Zand ver
toont opnieuw transgressieve kenmerken, en de schelpen 
hebben een grotere verwantschap met het huidige strand. 
In het uiterste noorden is het Zandvliet Zand een reeks 
van terugtrekkende stranden met nog alleen ontkalkte fos
sielsporen. Al die zanden samen zijn meer dan 70 m dik 
opgestapeld, wat erop wijst hoe de zeebodem voortdu
rend is blijven inzakken.

In het oosten zijn de randbreuken van de Roerdal 
Slenk zeer actief, zodat vanaf Bree wel 200 m sediment 
kon worden geborgen. Het zijn overheersend grove zan
den en grind behorend tot de Kiezeloöliet-formatie; hierin 
overheersen witte kwartskeitjes en kenmerkende verkie
zelde oöliethische kalksteen. Die werden in de slenk aan
gevoerd door rivieren vanuit het zuiden. De belangrijkste 
was eerst de Maas die in Aken in de slenk uitmondde en 
toen nog de hele westelijke Vogezen draineerde. Daarbij 
kwam de oerRijn die aanvankelijk alleen maar uit de 
MoezelSaar bestond, maar later aan belang won toen zij 
er de Mainz bijkreeg en op het einde ook de AlpenRijn 
bemachtigde.

Tussen beide stromen worden de Mol Zanden afgezet 
in een deltaïsch milieu met tussenschakelingen van moe

rassen (Afb. 1.31). Het onderste Donk Zand vult een 
deltaarm op ingesneden in het Kasterlee 

Zand (= Kat ten dijk Zand), en het wordt 
bedekt door de Spriet van De 

Maat. De breuk van Rauw, 
de uiterste westelijke rand 

van de Roerdal Slenk, is 
nu zeer actief zodat ten 
oosten ervan het boven
ste Maat heide Zand in 
het wegzinkende com
partiment wel 40 m dik 
kan worden. Hierop rust 
in de buurt van Postel 
nog een marien zand 

(=Zandvliet Zand) en is dit 
ge heel meer dan 100 m dik. 

2.C.2 De Quartaire Periode
Door het veranderende uitzicht 

van de aarde was het klimaat stilaan 
gaan verkoelen. Een grote brok van het oude 

Gondwanacontinent was over de zuidpool aan het 
schuiven, zodat zich op Antarctica een enorme ijskap 
kon ontwikkelen. In de Arctische Oceaan bemoeilijkten 
oprijzende drempels, zoals de Aleouteneilandengordel, 
het doorstromen van warmer zeewater, zodat de hele 
omgeving eveneens afkoelde. Overal ter wereld bereikte 
het oprijzen van de gebergten recordhoogten, zodat ze 
zelfs op de evenaar de eeuwige sneeuwgrens bereikten 
en er zich gletsjers vormden. Maar ook de gemiddelde 
hoogte van de continenten was aanzienlijk gestegen wat 

neer ook de afzetting van het Diest Zand wordt geplaatst 
. Het Diestiaan vertegenwoordigt dus de korte tijd van 
wereldwijde stijging van het oceaanpeil door uitdamping 
van de Middellandse Zee.

2.C.1.e Het Plioceen

Tijdens deze relatief korte laatste periode van het 
Tertiair komen een reeks zanden tot afzetting die de 
ondergrond bepalen ten noorden van de lijn Antwerpen
HerentalsBree. We vermelden alleen de meest essentiële 
eenheden waarvan de hier geschetste samenhang trouwens 
niet altijd bevredigend is gekend.

In het westen heerst een Noordzeebaai die ook East
Anglia bereikt en waarvan kleine schommelingen min of 
meer strandnabije zanden afzetten. Kenmerkend is dat ze 
meestal zeer schelprijk zijn zodat alle havenwerken in het 
Antwerpse grote hoeveelheden fossielen aan het licht bren
gen. Aan de basis zet een nog relatief diepe zee, die trou
wens tot in de Zuiderkempen reikte, het glauconietrijke, 
kleiige Kattendijk Zand af. Ze wordt opgevolgd door het 
zeer schelprijke Oorderen Zand dat verschillende strand
gordels bevat en duidelijk regressief is (Afb. 1.30). Ook een 
leek moet het opvallen hoe de globale schelpenaanblik 

AFB. 1.30 HET OORDEREN SCHELPENZAND
De Pliocene Noordzee trekt zich terug. 
In een brede baai worden zeer schelprijke 
strandzanden afgezet. Deze schelpen lijken, 
in vergelijking met de ongeveer 15 miljoen 
jaar oudere schelpen uit het Antwerpen 
Zand (zie Afb. 1.28), al heel wat meer op de 
schelpsoorten van het huidige Noordzeestrand.
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overal een verkoeling meebracht. Zo werd het kritische 
punt bereikt waarbij de relatief kleine, steeds aanwezige 
schommelingen in insolatie (zonneenergie ontvangen 
door het aardoppervlak), verantwoordelijk werden voor 
aanzienlijke klimaatschommelingen. Verschillende keren 
vormden zich enorme ijskappen op Canada en Schotland
Scan dinavië, die naar het zuiden uitdeinden, eenmaal zelfs 
tot NijmegenKrefeld. Zij koelden natuurlijk hun omge
ving nog meer af. Voeg daarbij dat door het opbergen van 
neerslag in landijs het oceaanpeil om en bij de 100 m kon 
dalen, waardoor bv. de zuidelijke Noordzee droogviel. 
Tot overmaat van ramp brak herhaaldelijk de noordelijke 
tak van de Golfstroom af, zodat we verstoken bleven van 
de invloed van tropisch zeewater. Al deze factoren samen 
leidden tot een temperatuurdaling van enkele graden; in 
onze streken daalde het jaargemiddelde enkele keren met 
15°C. Koud genoeg opdat de bevroren grond ook ‘s zomers 
niet zou ontdooien en de toendra zou heersen. Glacialen, 
niet altijd even koud, wisselen zo cyclisch af met intergla
cialen waarin een gematigd klimaat, soms wel warmer dan 
nu, en plantengroei zich herstellen.

Deze uitzonderlijke gebeurtenissen van de ijstijden 
wettigen het samenvoegen in een afzonderlijke periode. 
Door overeenkomst laat men deze beginnen wanneer in de 

AFB. 1.31 DONK ZAND
De ontginning van het spierwitte Donk Zand wordt vergemakkelijkt door de slechts dunne laag dekzanden, maar bemoeilijkt 
door de‑hoge‑watertafel.

Middellandse Zee de fauna deze verkoeling duidelijk regi
streert, blijkbaar zowat 1.700.000 jaar geleden (Afb. 1.32).

2.C.2.a Het Pleistoceen (Afb. 1.33)

Rond die tijd was de laatste zee (= Zandvliet Zand) 
in de Noorderkempen overgegaan in een wad

denkust waarop brakwaterschorren kleilagen werden afge
zet : de Kleien van de Kempen (Afb. 1.34). Ze bevatten een 
lid bestaande uit zanden en veenlaagjes, het Beerse Zand. 
Dit lid toont een duidelijke regressie van de zee met afzet
ting van eolisch zand in plots erg koude omstandigheden 
die een toendralandschap benaderen. Vermoedelijk is de 
regressie het bewijs van een verhoogde hoeveelheid land
ijs. Dit maakte het mogelijk de Beersiaanijstijd te definië
ren, het eerste glaciaal dat bij ons omstandig wordt geregi
streerd. Andere feiten wijzen erop dat dit plaatsgrijpt rond 
de tijd dat men bij conventie het Quartair laat beginnen.

Het zal een hele tijd duren voor de Noordzee opnieuw 
het land overspoelt, zodat tijdens het Quartair hoofdzake
lijk landerosie heerst. Rivierdalen worden uitgeschuurd in 
het verder oprijzende land dat stilaan zijn huidige reliëf 
krijgt. Tengevolge van de klimaatschommelingen zijn er 
toch een aantal zeer bijzondere afzettingen.
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AFB. 1.32 STRATIGRAFIE VAN HET QUARTAIR
Het Quartair is de laatste en kortste geologische periode. Deze periode wordt gekenmerkt door zes grote cycli van 
koudere periodes (ijstijden) en warmere periodes (tussenijstijden). Let op de logaritmische tijdsschaal.
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AFB. 1.33 PALEOGEOGRAFIE 
VAN HET PLEISTOCEEN

van eolisch materiaal en vullen ze de dalbodems op. In 
het volgend interglaciaal kan het stijgend zeepeil diepe 
estuaria vormen waarin onder gematigd klimaat kleien en 
venen worden afgezet. Zo ontstaat de Vlaamse Vallei diep 
uitgeschuurd op de oostwest as DemerRupelSchelde, 
met haar vertakkingen in de zuidelijke toevoerrivieren en 
opgevuld met hoofdzakelijk zandige afzettingen. Door die 
opvulling vinden Leie en Schelde pas tegen het einde van 
de laatste ijstijd de huidige loop via Antwerpen en in Bath 
verder nog naar het noorden.

Ook de Maas diepte haar dal uit in de oprijzende 
Ardennen en stroomde in Luik nog door Nederlands Lim
burg, richting Aken. Ze was veel belangrijker dan nu, aan
gezien ze de Moezel nog als bijrivier had en ze dus een 
aanzienlijk stuk Vogezen draineerde. Toen het Limburgs 
blok van de Roerdal Slenk verder wegzakte langs de Breuk 
van Rauw werd de Maas in Luik naar het noorden afgebo
gen en zette in de Limburgse Kempen de Winterslag Zan-
den af. Ook de Rijn werd hierdoor aangetrokken en liet in 
een wijde bocht de Lommel Zanden achter. De Vogezen 
waren inmiddels voldoende hoog opgerezen zodat bij de 
volgende klimaatsverslechtering er een belangrijke ijskap 
kon ontstaan. Moezel en Maas kregen ontzaglijke smelt
waterdebieten die in de Kempen een puinkegel met Zuten-
daal Grind opwierpen. De Roerdal Slenk zakte dan verder 
weg langs breuken die in het gebied van Bree nog duidelijk 
zichtbaar zijn. De Maas sneed zich daarna scherp in en 
zette een aantal dalbodemterrassen af die zoals de huidige 
bedding nog grindrijk zijn, maar toch geen Vogezen ge
steen ten meer bevatten omdat de Moezel inmiddels in Toul 
naar de Rijn was afgebogen. Deze afzettingen documente

AFB. 1.34 DE KLEIEN VAN DE‑KEMPEN
De Kleien van de Kempen werden in 
een schorre‑omgeving afgezet: dit 
zijn plaatsen die enkel bij springtij en 
stormvloeden door de zee overstroomd 
worden. Sporen van mariene 
organismen zijn op de foto duidelijk te 
zien (Rijkevorsel).

De grote rivierdalen kennen periodisch zeer verschil
lende omstandigheden. In de koude en sneeuwrijke aan
loop van een glaciaal kennen zij grote smeltwaterdebieten 
die met een zakkend zeepeil leiden tot diepe uitschuring 
van de dalen. In de zeer koude en droge afloop van een 
glaciaal versmacht hun verkwijnend debiet in de overvloed 

Pre-Boreale kust 
Saale-ijstijd
Verwilderd rivierstelsel vóór de ijsrand
Kustlijn 
Maasafzettingen
Maasafzettingen
Tertiair/Quartair wende
Breuk

7.000 v. Chr.
200.000 v. Chr.

400.000 v. Chr.
700.000 v. Chr.
1 miljoen v. Chr.
1.6 miljoen v. Chr.

SAALE  IJSRAND 

M
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ren uitstekend de klimaatsveranderingen van de twee laat
ste ijstijden (Afb. 1.35).

Telkens als in een toendraklimaat de boomgroei, soms 
vrijwel alle plantengroei, verdween, kreeg de wind vrij 
spel en werden zand en stof in enorme hoeveelheden aan
gevoerd. In de laatste Weichseliaan-ijstijd bereikt dit zijn 
maximum in het uiterst koude, droge klimaat wanneer de 
ijskap sterke oostenwinden genereert. Deze vinden in de 
uitgestrekte smeltwatervelden van de Baltische Vlakte het 
ideale gletsjerpuin om te verwaaien. Een gordel eolische 
dekzanden wordt afgezet die uitloopt in de Kempen en 
noordelijk Vlaanderen. Meestal vormen ze een echte man
tel, het Wildert Dekzand genoemd, elders ontstaan typi
sche microreliëfs. De dekzanden worden door de rivieren 
herwerkt en uit hun bedding waaien dan weer oeverwallen 
op die bijvoorbeeld parallel aan de Nethen verlopen: het 
Zammel Oeverwalzand.

Het stof dat honderden meter hoog wordt opgezwiept 
is verder kunnen waaien en komt als loess tot bezinking in 
de meer zuidelijk gelegen heuvels (Afb. 1.36). Natuurlijk is 
er een min of meer brede overgangszone waarin dekzand
lenzen naar het zuiden binnendringen. Eerst verspoelt de 
loess nog en concentreert zich in alle inkepingen van het 
reliëf. Later in de droogste faze vormt de Brabant Loess 

AFB. 1.35 HET ZUTENDAAL GRIND
Het Zutendaal Grind vormt de top van het Kempens Plateau. De verwering en verstoring ervan documenteert een 
opeenvolging van latere ijstijden en tussenijstijden.

een poederachtige mantel die een patroon van langgerekte 
ruggen kan vertonen, opgeworpen door de overheersende 
noordoostenwinden.

Toen het laatste glaciaal klimaat al aan het verbeteren 
was, is er nog een korte (800 jaar lang) maar hevige koude
opstoot geweest waarbij de reeds koloniserende pijnbos
sen werden uitgeroeid en in droge gebieden de dekzanden 

AFB. 1.36 LOESS
Milimeter dik laagje vulkanische as, de Eltville 
Tuf genoemd, in loess (zie pijl). 
De ouderdom van het aslaagje wordt geschat op 
ongeveer 24.000‑jaar (Lixhe).
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ten prooi vielen aan verwaaiingen door sterke westenwin
den. Uitgestrekte duinvelden onstonden met opwaaien van 
grote paraboolduinen die naar het oosten opschoven: het 
Hechtel Duinzand.

Hoe tijdens het Pleistoceen finaal de huidige, zuidelijke 
Vlaamse Baai van de Noordzee ontstond is grotendeels nog 
een raadsel. Ze is duidelijk niet gevormd door een zakkende 
zeebodem aangezien die bestaat uit dezelfde Eocene lagen 
als die welke in WestVlaanderen voorkomen. De baai is dus 
door erosie uitgeschuurd. Aan duidingen zijn zeer schaars: 
langs de IJzer bij Herzele zijn estuariene brakwaterkleien 
bekend uit het voorlaatste interglaciaal, bij Brugge uit het 
laatste interglaciaal. Hierbij hoort de rechtlijnige fossiele 
zeeklif die het Vlaamse Laagplateau zo indrukwekkend van 
de polders scheidt. Dus bestond de Vlaamse Baai met zeker
heid de laatste 300.000 jaar. Pas toen is trouwens ook het 
huidige Nauw van Calais ontstaan. Een aannemelijk scena
rio hiervoor is het overlopen van een Noordzee die tussen 
Dene marken en Engeland door gletsjerijs was afgesloten. De 
smeltwaters deden het zeeniveau stijgen tot het water weg 
kon vloeien door het laagste punt van de toenmalige Artesië
Weald istmus. Als men bedenkt dat al de Europese rivieren, 
Weichsel, Elbe, Wezer, Rijn, Maas en Theems hier samen 
doorvloeiden, kan men zich voorstellen dat snel een groot 
dal moet zijn uitgeschuurd. Wanneer de zee opnieuw steeg 
bij het volgende interglaciaal, werd ze een zeeëngte waarbij 
de getijdestromen voor verdere verbreding zorgden.

2.C.2.b Het Holoceen

Na de laatste koudeopstoot begint dan het hui
dige interglaciaal, praktisch 10.000 jaar gele

den. Uitermate snel wordt de koude woestenij vervangen 
door een nieuw gematigd plantenkleed. Onder de normale 
woudbedekking bereikt de natuur een nieuw evenwicht, 
waarbij de belangrijkste na tuur kracht uitgaat van het stij
gend zeepeil (Afb. 1.37).

Bij het begin van het Holoceen was 
dit peil al zover gestegen dat Atlantisch 
water door het Nauw van Calais kon 
dringen in een kleine Vlaamse baai. 
Engeland bleef nog kortstondig verbon
den met het vasteland over de brede 
landbrug van de Doggerbank. Die werd 
dan overspoeld rond 6000 voor Chr. 
Het laatste ijs in Scandinavië en Canada 
smolt af en de ijskappen van Groen land 
en de Zuidpool bereikten hun huidige 
evenwichtstoestand rond 3000 voor Chr. 
Daardoor bereikte de zee haar hoogste 
peil, mogelijk zelfs iets hoger dan nu. 
Aan de Westkust drong ze de baai van de 
IJzer binnen tot die werd afgesloten door een brede strand
gordel. De sterke getijdestromingen door het Kanaal hoop
ten het zand van de zeebodem op in evenwijdige zandban

ken voor de kust: de Vlaamse Hoofden. Ze zijn het actuele 
model van wat zich tijdens het Diestiaan en het Brusseliaan 
heeft afgespeeld.

Mede door een lichte daling van het zeepeil viel de 
kustvlakte droog en in een uitgebreid moeras vormde zich 
tot enkele eeuwen voor Chr. een veralgemeende veenlaag: 
het Moeren Veen. De laatste twee millennia, hoofdzakelijk 
door vernieuwd stijgen van het zeepeil, volgden dan een 
aantal Duinkerkse inbraken van de zee. De twee eerste, 
pre en postRomeins, kennen een natuurlijk verloop: diepe 
kreken worden geslagen vanuit de riviermondingen, en van 
hieruit wordt het veen overdekt met een laag mariene klei. 
Na een paar eeuwen verzanden de kreken en wordt het 
gebied bewoonbaar. Hoe dit in zijn werk gaat kan men nu 
zien in het Land van Saaftingen. Vanaf de derde inbraak
fase rond de tiende eeuw organiseerde de bevolking zich 
om door dijken de zee te keren en kwamen de polders tot 
stand. Het Zwin was geslagen en in Zeeland kwam een 

AFB. 1.37 DE HOLOCENE ZEESPIEGELSTIJGING
Na de laatste ijstijd steeg het zeepeil schoksgewijs 
tot aan het Atlantisch maximum. Een wereldwijde 
lichte daling van het zeepeil wordt dan gevolgd 
door de cyclische vloedstanden.

AFB. 1.38 HOLOCEEN VEEN
Tardiglaciale geul van de Rupel opgevuld met 
Holoceen veen (Zeesluis van Hingene).
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AFB. 1.39 BODEMEROSIE
Bodemerosie kan katastrofale gevolgen 
hebben in grote percelen die volgens 
de‑helling geploegd worden (Winge, 1979).

diepe zeearm tot stand die bij Bath de Schelde bereikte. 
Pas sindsdien heeft de Schelde door toenemend getijdere
gime haar huidig estuarium ontwikkeld. Door toenemende 
organisatie kon aan de inbraken van de 15e en 20e eeuw 
het hoofd geboden worden.

Gelijktijdig kenden de zeeduinen perioden van 
op bouw en afbraak. Door een gunstige ligging dwars op de 
sterkste winden wordt het strandzand overvloedig inland 
gewaaid en er door de planten vastgelegd in duinen. Aan 
de Westkust is de duingordel breed aangegroeid en het 
 onder waaien van de abdij Ter Duinen toont de onstuitbare 
kracht. Aan de Oostkust is de oude gordel door de evolutie 
van het Scheldeestuarium volledig opgeruimd. De jonge, 
smalle duingordel en de sterke stranderosie hangen hier
mee samen.

Door een combinatie van het stijgend zeepeil en van 
oerwouden waren ook in het binnenland de riviervlakten 
uitgebreide moerassen geworden, waarin zich metersdikke 
veenlagen ontwikkelden (Afb. 1.38). Hier was de drijvende 
kracht van verandering de mens die voor zijn beginnende 

landbouw, percelen bos ontgon en de bodem aan regen
erosie blootstelde (Afb. 1.39). In een eerste fase vanaf de 
Romeinse tijd en definitief vanaf de Middeleeuwen nam 
dit de grootste oppervlakte in. De weggespoelde grond ver
hoogde de rivierbeddingen, waardoor toenemende over
stromingen alluviale leem in de valleien afzetten. In de val
leien van MiddenBelgië kan die tot 5 m dik zijn. 

In de zandstreek had de regenerosie weinig effect 
omdat zanden zo doorlatend zijn en het reliëf erg vlak. 
Door het gebruik van de hogere gronden kwam hier echter 
de winderosie op gang. Zo ging de heidegrond verwaaien 
en onstonden nieuwe duinreliëfs gekenmerkt door het grij
ze Kalmthout Duinzand. Meteen wordt het duidelijk dat 
de mens een steeds belangrijker drijvende kracht is gewor
den in de evolutie van de natuur. En dat hij deze dringend 
alleen ten goede moet leren aanwenden. Weliswaar leert 
het verleden ook dat het verschuiven van de continenten 
en de cyclische klimaatwijzigingen zijn krachten ver te 
boven gaan.
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VERDERE LECTUUR:

Ter oriëntatie

Er bestaat een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijke geologische literatuur 
over het Vlaamse Gewest in een aantal regelmatige publikaties van:

Académie royale de Belgique, vanaf 1769.

Koninklijke Academie van België, vanaf 1938.

Société géologique de Belgique, vanaf 1877.

Société belge de Géologie  Belgische Vereniging voor Geologie, vanaf 1887.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, vanaf 1900.

Geologisch Instituut van de Universiteit Leuven, vanaf 1913.

Natuur en Geneeskundig Vennootschap, Gent, vanaf 1918.

Belgische Geologische Dienst, met o.a. Geologische kaarten 1/40.000 en toelichtin
gen 18801920

Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, met o.a. Geologische kaarten en toe
lichtingen 1/50.000 vanaf 1993.




