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Overzicht 

» De formaties op de grens tussen het Quartair en het Neogeen:  
de Weelde, Malle en Merksplas Formaties 

 

» De erosieve Formatie van Sint-Huibrechts-Hern 

 

» De relatie tussen de Formatie van Kortrijk, de Formatie van Brussel en de 
Sokkel 

 

» Verworven inzichten 
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We-Ma-Me Fm: situering 

» Formaties komen voor in de Noorderkempen, op beperkte diepte, en 
bestaan uit een afwisseling van zanden en kleien 

» Vormen de overgang tussen de Neogene afzettingen en het Quartair 

» Het zandige deel van dit pakket werd zowel tijdens de Quartair- als de 
Tertiairkartering gemodelleerd 

» Hierbij ontstond vrij veel verwarring over de exacte positie van de 
Brasschaat zanden: onder of juist boven de Merksplas Formatie? 

» De eerste beschrijving van deze zanden (Gulinck, 1962) vermeldt: « Nous 
proposons de les dénommer Sables de Brasschaat, sans préjuger de leur position 
stratigraphique réelle. »  
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We-Ma-Me Fm: situering 

» Initieel was niet duidelijk welke indeling zou gehanteerd worden in het 
G3D, dit inzicht groeide pas tijdens de modellering 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

* 

* Uitwiggend naar het noorden  
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We-Ma-Me Fm: interpretatie 

» Op bijna alle locaties werd 
immers onderstaande 
opeenvolging geobserveerd: 
- Klei 
- Fijn zand 
- Grof zand 

» Dit kwam overeen met de 
indeling uit de Quartairkartering 
- Weelde Formatie 
- Malle Formatie 
- Merksplas Formatie 

» Waar mogelijk werden ook 
geofysische logs gebruikt om de 
grens tussen de 3 formaties te 
kunnen bepalen 
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We-Ma-Me Fm: modellering 

» De onduidelijkheid in de stratigrafie heeft als gevolg dat deze strata vaak 
weinig nauwkeurig, verkeerd of zelfs helemaal niet werden 
gedetermineerd. Er zijn dus weinig kant-en-klare geïnterpreteerde data in 
DOV voorhanden. De gebruikelijke manier van verzamelen van data (op 
basis van DOV-interpretaties) was dus niet mogelijk!  

» In plaats daarvan werd daarom gestart vanaf een ander archief, de 
bestaande Quartairtabellen, waarna deze data zoals gebruikelijk werden 
aangevuld met manueel in te voeren interpretaties uit het BGD-archief  

» Het verdere verloop van de modellering verliep wel verder volgens het 
standaardprocédé 
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We-Ma-Me Fm: dagzoomgrenzen 

» Dagzoomgrens wordt 
bepaald door het verschil te 
maken tussen het raster van 
basis Quartair en het raster 
van de basis van de 
dagzomende formatie 

» De nullijn is vervolgens de 
dagzoomlijn 

» Voor subcropgrenzen geldt 
een gelijkaardige techniek, 
zo geeft bvb het verschil 
tussen Diest Fm en Berchem 
Fm de subcropgrens van de 
Berchem Fm 

Dagzoomlijn van de 
Weelde Formatie 

Positief verschil 

Negatief verschil 
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We-Ma-Me Fm: voorkomensgrenzen 
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We-Ma-Me Fm: geomorfologie 
Helling topografie (per 0,5%) 
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We-Ma-Me Fm: geomorfologie 
Helling topografie (per 0,5%), afbakening 
voorkomensgebied Weelde Fm 
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Sh Fm: situering 

» Formatie komt voor in het oosten van Vlaanderen en bestaat uit 
voornamelijk zanden 

» In het G3D werd de basis van deze formatie gemodelleerd samen met de 
equivalente Formatie van Zelzate (voorkomend in het westen van VL) 

» De Formatie van Sint-Huibrechts-Hern is sterk erosief en snijdt een aantal 
onderliggende lagen af 
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Sh Fm: modellering 

» De formatie werd gemodelleerd volgens het standaardprocédé: 
- interpretaties verzamelen uit DOV 
-  aanvullen met data uit BGD 
- coördinaten- en geologische controle 
-  aanmaken 3D-lijnenmodel (isohypsen + breuken) in AutoCAD 
- omzetting naar raster in ArcGIS 

» Belangrijk om op te merken is wel dat er veel aandacht werd besteed om 
de snijdingen met de onderliggende lagen goed in het G3D te vervatten: 
- controle datapunten die door de snijding buiten de voorkomens- 
 grens dreigden te vallen, waar nodig werd het model aangepast 
- in AutoCAD inbrengen van 3D-polylijnen die de snijlijn tussen bvb Sh 
 en Ld weergeven om de voorkomensgrens exact te kunnen 
 definiëren in het G3D 
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Sh Fm: subcropgrenzen 
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Sh Fm: inzakking? 

» Opmerkelijke 
depressie in de basis 
van de Sint-
Huibrechts-Hern 
Formatie in de buurt 
van Tongeren 

» Komt ook in de top 
Krijt voor 

» Oorsprong voorlopig 
onduidelijk 
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Ko-Br Fm: situering 

» Kortrijk Formatie komt voor over het grootste deel van Vlaanderen, 
uitgezonderd in grote delen van Limburg en kleine delen van Vlaams-
Brabant  

» Kortrijk Formatie beslaat het grootste deel van het Ieperiaan en bestaat 
grotendeels uit kleien 

» Regionaal rust de Kortrijk Formatie rechtstreeks op de Sokkel (Siluur-
Ordovicium-Cambrium) 

» Regionaal worden de Kortrijk kleien ingesneden door de zanden van de 
Formatie van Brussel 

» De sterk erosieve Formatie van Brussel komt voor over een brede strook 
doorheen het centrum van het land, van Henegouwen over Vlaams-
Brabant naar Antwerpen en snijdt daarbij een heel pakket onderliggende 
strata in 
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» Ook deze formaties werd gemodelleerd volgens het standaardprocédé 

» Extra aandacht werd wel besteed aan (voor de Brussel Fm): 

»  
      Het controleren van 
      data die agv de  
      afsnijding door Brussel 
      Fm opeens buiten hun 
      voorkomensgebied 
      vielen, eventueel met 
      een aanpassing van het 
      model als gevolg 

 

Ko-Br Fm: modellering 
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» Ook deze formaties werd gemodelleerd volgens het standaardprocédé 

» Extra aandacht werd wel besteed aan (voor de Brussel Fm): 

 
      3D-polylijnen werden  
      ingetekend op de  
      plaatsen waar dallijnen  
      en kamlijnen aanwezig  
      waren in de basis van de 
      Brussel Formatie, dit   
      om het vallei-patroon zo 
      goed mogelijk weer te  
      geven in het G3D 

Ko-Br Fm: modellering 



13/11/2013 18 
© 2012, VITO NV 

» Ook deze formaties werd gemodelleerd volgens het standaardprocédé 

» Extra aandacht werd wel besteed aan (voor de Brussel Fm): 

 
      De 3D-snijlijnen tussen 
      de afsnijdingen van de 
      Brussel zanden en de 
      onderliggende  
      afgesneden formaties 
      (Tielt Fm, Gentbrugge 
      Fm) worden in het 
      model geïncorporeerd 

Ko-Br Fm: modellering 
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Ko-Br Fm: modellering 

» Ook deze formaties werd gemodelleerd volgens het standaardprocédé 

» Extra aandacht werd wel besteed aan (voor de Kortrijk Fm): 
- de gebieden waar de Sokkel rechtstreeks onder de afzettingen van 
 Kortrijk voorkomt 
- aldaar werden de reeds bestaande isohypsen (en dus rasters) van  
 de top van de Sokkel overgenomen 
- op de grens van deze gebieden werd een 3D-polylijn getekend, 
 dewelke de waarde van de top van de Sokkel kreeg, om een perfect 
 fittende aansluiting tussen beide zones te kunnen garanderen 
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Ko-Br Fm: modellering 

Sokkel 
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Enkele verworven inzichten 

» Bevestiging eerdere stratigrafische inzichten uit de Quartairkartering met 
de opdeling van het grensgebied Quartair-Tertiair in 3 formaties en 
reconstructie van de voorkomensgrenzen op een geologisch 
verantwoorde, geologisch sluitende wijze 

» Bevestiging eerdere stratigrafische inzichten rond de insnijding van de 
Formatie van Sint-Huibrechts-Hern en reconstructie van de subcrop-
grenzen op een regionaal verantwoorde, geologisch sluitende wijze 

» Bevestiging eerdere stratigrafische inzichten rond de directe superpositie 
van de Formatie van Kortrijk op de Sokkel en de verregaande insnijding 
van de Formatie van Brussel, de reconstructie van de bijhorende subcrop-
grenzen op een regionaal verantwoorde, geologisch sluitende wijze 
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Enkele verworven inzichten 

» Verder nog inzichten in verband met de Formaties van  

- Mol – voorkomensgrens is uitgebreider in ZO dan verwacht 

- Kasterlee – voorkomensgrens is uitgebreider in ZO dan verwacht  

- Diest – reconstructie van een heel aantal ZW-NO-geörienteerde geulen 

- Voort – reconstructie van de noordwestelijke voorkomensgrens, in vraag 
stelling observatie nabij Antwerpen  

- Gentbrugge & Tielt – reconstructie van de oostelijke voorkomensgrens, 
observeren van het ‘doordrukken’ van de Sokkel tot in de basis van Ge/Tt 

- Tienen – reconstructie voorkomensgrens en ‘insnijding’ door Kortrijk Fm  

- Opglabbeek – reconstructie voorkomensgrens en tektonische 
omstandigheden tijdens afzetting van de formatie 

- enz 

 


