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Voorwoord

Eén van de hoofdtaken van de Rijks Geologische Dienst is het vergaren van kennis betreffende

de geologie van Nederland. Rapportage hierover vindt ondermeer plaats in de vorm van kaarten

en toelichtingen op deze kaarten. Tot nu toe beperkte de, door de Rijks Geologische Dienst

uitgebrachte, kaarten met toelichting zich voornamelijk tot de ondiepe geologie van Nederland

en de Noordzee. Dat rapportage over de diepe geologie (dieper dan ca. 500 m) slechts in

kleinen getale werd venicht heeft te maken met de status van de benodigde gegevens. Deze

gegevens worden verkregen uit seismisch onderzoek en uit diepboringen zoals bijna uitsluitend

uitgevoerd door oliemaatschappijen. Vanwege de commerciële belangen in de exploratie

industrie zijn de gegevens van confidentiële aard.

ln het kader van milnwettelijke verplichtingen worden de gegevens aan de Rijks Geologische

Dienst ter beschikking gesteld. Voorzover zij worden verzameld op het Continentale Plat van

Nederland, worden ze na een periode van 10 jaar vrijgegeven. Het verwerven van inzicht in de

diepe geologie onder de Noordzee is daarom voor een ieder mogelijk. Belangstellenden kunnen

hun eigen interpretaties maken. Voor het vaste land laat de bestaande mijnwetgeving deze

vrijgave niet toe. Afspraken met de maatschappijen over het gebruik van deze gegevens

hebben het mogelijk gemaakt dat de Rijks Geologische Dienst deze gegevens bewerkt en de

resultaten daarvan publiceert, mits de gebruikte gegevens ouder zijn dan 10 jaar; een

uitzondering geldt voor gegevens afkomstig uit concessie gebieden, waar een beperking geldt

van 5 jaar. Dankzij deze afspraak kan de Rijks Geologische Dienst toch een bredere bekendheid

geven aan de geologische opbouw van de diepe ondergrond van Nederland.

Het kaartblad Ameland-Leeuwarden van de Geologische Atlas van de Diepe Ondergrond van

Nederland is het tweede kaartblad dat wordt uitgebracht in het kader van een systematische

kartering van de diepe ondergrond van Nederland gebaseerd op bovengenoemde gegevens. De

komplete atlas zal uit 15 kaartbladen bestaan, op een schaal van 1:250.000. De

kaartbladindeling is weergegeven in figuur 1.1. ln het jaarverslag van de Riiks Geologische

Dienst wordt steeds een overzicht gegeven van de stand van zaken van deze kartering.

De Rijks Geologische Dienst spreekt de verwachting uit dat deze serie kaarten een bildrage zal

leveren aan een grotere bekendheid met en inzicht in de opbouw en de samenstelling van de

diepe ondergrond van Nederland. Dit is niet alleen van belang voor maatschappijen die actief

zijn op het terrein van delfstoffenexploratie en -exploitatie, maar ook voor de rijksoverheid,

provinciale, gemeentelijke en semioverheidsinstellingen en maatschappelijke groeperingen.

lmmers, de laatste jaren worden deze meer en meer geconfronteerd met vragen die betrekking

hebben op de mogelijkheden die de diepe ondergrond van Nederland te bieden heeft. Hierbij

kan onder andere worden gedacht aan afualberging, energieopslag en aardwarmte als

alternatieve bron van energie. De toelichting bij deze kaarten is echter niet alleen gericht op de

bij bedrijfsleven of overheid werkende aardwetenschapper, maar is evenzeer van belang voor

onderwijs, wetenschap en de geinteresseerde amateur geoloog.

Bij het tot stand komen van dit kaartblad ziln veel medewerkers van de Rijks Geologische

Dienst betrokken geweest. Hun aller inzet stel ik op hoge prijs. Naast de in het colofon

genoemde medewerkers, die inhoudelijk hebben bilgedragen, mogen in het bijzonder de

bijdragen van c.M. Elmers-Kathmann en N. Parker-Witmans niet onvermeld blijven. De

relevante en opbouwende kritiek van Dr.W.J.M. van der Linden en van de leescommissie heeft

veel bijgedragen aan de kwaliteit van de toelichting. Speciale dank is verschuldigd aan Chevron,
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Elf Petroland, NAM, Mobil, Placid. Billiton en Western Geophysical. Exploratiegegevens van al

deze maatschappijen zijn in deze kartering gebruikt.

Chr. Staudt, Direkteur
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1.1

1 lnleiding

Begrenzing van het stud¡egeb¡ed

Het kaartbladgebied is gelegen in het noorden van de provincie Friesland en strekt zich uit tot

aan de grens van de territoriale wateren (fig. 1.1).

1-2 Explorat¡egesch¡eden¡sen gegevensbestand

De ontdekking van het Groningen gasveld in 1959 ontketende grote exploratie-inspanningen

binnen het kaartbladgebied. Verschillende maatschappijen hebben sindsdien getracht in

Friesland en het Friese deel van de Waddenzee koolwaterstofvoorkomens te lokaliseren door

middel van seismisch onderzoek en diepe boringen.

Het exploratiedoel was in eerste instantie de Slochteren Zandsteen waarin zich het gas van het

Groningen veld bevindt. De exploratie-inspanningen verbreedden zich nadat in 1964 door Elf

Petroland in de directe omgeving van het kaartbladgebied gas in de Vlieland Zandsteen

(Harlingen-1) en in 1965, binnen het kaartbladgebied, gas in de Ommelanden Krijtkalk

(Harlingen-2) was gevonden.

Figuur 1.1 Kaartbladindeling van de

regionale kartering van de diepe

ondergrond van Nederland.

I

il
ilt
IV
V

VI
vil
vilt

Vlieland-Terschelling lX
Ameland-Leeuwarden X
Rottumeroog-Groningen Xl
Texel-Purmerend Xll
Sneek-Zwolle Xlll
Veendam-Hoogeveen XIV
Noordwilk-Rotterdam XV
Amsterdam -G orinch e m

Harderwijk-N ijmegen
Almelo-Winterswijk
M iddelbu rg-Breskens
Roozendaal-Terneuzen
B red a -Va lke nswa a rd
Oss-Roermond
Sifterd- Maastricht
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Na het van kracht worden van de Wet Opsporing Delfstoffen in 1967 werden aan Elf Petroland,

de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en aan de combinatie NAM/Mobil Producing

Netherlands lnc. (MPNI) boorvergunningen en consessies verleend, die geheel often dele

binnen het gekarteerde gebied vallen. De grote kwetsbaarheid van het Waddenzeemilieu leidde

echter tot een voorlopige stopzetting van de exploratie activiteiten aldaar. Dit heeft voor deze

studie tot gevolg dat het gegevensbestand betreffende de Waddenzee slechts een beperkte

omvang kent en bovendien, door ouderdom van de gegevens, van matige kwaliteit is. ln figuur

1.2 wordt een overzicht gegeven van de concessiegebieden en de per 1 1 -'91 aangetoonde

gasvoorkomens binnen het kaartblad. Ook wordt aangegeven in welke formatie de gasvelden

zich bevinden.

De kartering van de diepe ondergrond van Nederland is voor een belangrijk deel gebaseerd op

de interpretatie van de gegevens die door bovengenoemde maatschappijen zijn verzameld.

Daarnaast is veelvuldig gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur. Het regionaal

geologische kader is ontleend aan o.a. Ziegler (1982), Glennie (1986a) en Heybroek (1974).

Opzet van het onderzoek

Seismische kartering

Het onderzoek richtte zich op de systematische, struktureel geologische kartering op basis van

seismische reflectiegegevens. Bij deze regionale kartering is gekozen voor een seismisch

lijnennet met mazen van maximaal 4 bij 4 kilometer. ln de Waddenzee, met name in het

oostelijk deel rond Schiermonnikoog werd deze lijnendichtheid echter niet gerealiseerd door

beperkingen samenhangende met natuurbescherming, door technische moeilijkheden in

Figuur 1.2 Overzichtskaart van de

binnen het kaartbladgebied vallende

concessiegebieden, met tussen

haakles de concessiehouder, en

aangetoonde gasvelden:

I Noord-Friesland(NAM)

l HollumAmeland

2 Nes Noord

3 Ameland Noord

4 Ameland Westgat

5 Ameland Oost

6 Bliia Ferwerderadeel

ll Leeuwarden(Petroland)

7 Franeker

I Harlingen 2

9 Ried

I ll Tietjerksteradeel (NAM)

1 0 Suawoude

1 1 Tiet¡erksteradeel

1 2 Friesland

13 Kollumerland

14 Marum

lV Groningen (NAM)

1 5 Grootegast

1 ô Grilpskerk

1 7 Opende 0ost

18 Boerakker

Gasvoorkomen in :

ll . ¡ Stochteren Zandsteen iil----'i:-Íl Krijtkatk

ilTlTlIil Vrierand Zandsteen
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verband met de gesteldheid van het terrein of vanwege geringe prospectiviteit van het

betreffende gebied.

De gebruikte seismische lijnen stammen uit de periode van 1961 tot en met 1985, waarvan het

meiendeel na 1978 is opgenomen (zie appendix A). De ligging van de lijnen is weergegeven in

figuur 1.3.

De vervolgde reflectoren vormen de grensvlakken tussen lithostratigrafische eenheden

(Groepen en Formaties). Voor de calibratie van de seismische gegevens met de

boorgatgegevens werd gebruik gemaakt van de akoestische logs en de putschietgegevens.

De omzetting van de in tijd opgenomen seismische secties naar dieptewaarden in meters is

laagsgewijs uitgevoerd (de "layer-cake" methode). De lagen, die corresponderen met de

lithostratigrafische indeling, hebben elk een specifieke snelheidsverdeling. Hiervoor is een

lineair verband aangenomen tussen de snelheid en de diepte van de laag (Vz = Vo I kz; zie

tabel 1). Alleen voor de Zechstein Groep is vanwege de specifieke stratigrafische opbouw

gekozen voor conversie met behulp van een hyperbolisch verband tussen de intervalsnelheid en

het tijdsinterval:

(Vint = a + [d(A.t-b)lc ;zie tabel 1].

0m een consistente aansluiting van naast elkaar liggende equivalente kaartbladen te

garanderen, worden voor alle kaartbladen dezelfde snelheidsrelaties gebruikt. De parameters

van deze landelijke snelheidsverdeling zijn bepaald uit de akoestische gegevens van 65 over

geheel Nederland verspreide boringen. Bij het bepalen van de parameters wordt een maximale

fout van 50/o in seismisch bepaalde diepte van een bepaald fenomeen toelaatbaar geacht. Tabel

1 geeft een overzicht van de parameters die voor de snelheidsverdeling gebruikt zijn.

Figuur L3 Lokat¡ekaart van het, voor

de kartering gebruikte, seismische

liinennet. Appendix A geeft nadere

¡nformatie omtrent de eigenaar en de

ouderdom van de verschillende lijnen.
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Geologisch onderzoek

Het geologisch onderzoek richtte zich op de lithostratigrafische opbouw van de binnen het

kaartbladgebied aanwezige gesteenten (fig. 1.a) en hun geologische geschiedenis tegen de

achtergrond van de regionale ontwikkelingen.

Hierbii werd gebruik gemaakt van eerder genoemde seismische gegevens en boorgatmetingen,

aangevuld met lithologisch en biostratigrafisch onderzoek aan gesteentemonsters. Een

overzicht van de gebruikte boringen wordt in appendix B gegeven. De lokaties zijn

weergegeven in figuur 1.5.

Petrofys isch onderzoek

Naast het geologisch onderzoek is ook aandacht besteed aan de eigenschappen van de

reservoirgesteenten binnen het kaartbladgebied. Boorgatmetingen en kernanalyse-gegevens

werden bewerkt voor het berekenen van porositeiten.

7.4 Kâarten en profielen

De resultaten van de seismische kartering zijn weergegeven op een reeks diepte- en

diktekaarten en in twee profielen. Dieptekaarten zijn gemaakt van de onderkant van de

volgende groepen: de Boven-Rotliegend Groep, de Zechstein Groep, de Onder-Germaanse

Trias Groep. de Central Graben Groep, de Rijnland Groep, de Krijtkalk Groep en de Noordzee

tabel I Toegepaste snêlhe¡dsverdelingen

a. gebaseerd og Vz = Vo * k

Vz =formatie/groep-snelheid op diepte z k = constante.

Vo = formatie/groep-snelheid op diepte 0 z : diepte (m)

Vo n/s

Noordzee Supergroep

Krijtkalk Groep

Holland Formatie

Vlieland Formatie

Cenfal Graben Groep

0ndsr- en Boven-Germaanse

Tr¡as Groep

Boven-Rotliegend G¡oep

1696 0.49

2092 1.08

2020 0.63

2051 041

1507 0.82

2293 0.69

3535 0.18

b. gebaseerd op Wnt = a + [d/(Lt-b)F

Vint = intervalsnelheid (m/s)

Át = tiidsinterval Zechstein

Eenheíd

a = asymptoot intervalsnelheid (m/s)

b : asymptoot 

^l 
(s)

c.d = constanten.

Zechstein Groep:
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Supergroep. Bovendien is er een dieptekaart van de bovenkant van de Zechstein Groep

gemaakt. Deze groepen staan in chronologische volgorde vermeld in figuur 1.4.

Diktekaarten zijn gemaakt van de Zechstein Groep, de Onder- en Boven-Germaanse Trias

Groepen samen, de Central Graben Groep, de Rijnland Groep en de Krijtkalk Groep. Voor de

Noordzee Supergroep volstaat de dieptekaart als diktekaart. Tevens is van de belangrijke

discordantie aan de basis van de Rijnland Groep, een afgedekte kaart gemaakt.

Hoewel de voor de kartering van het kaartbladgebied gebruikte seismische lijnen in het

algemeen van redelijke tot goede kwaliteit ziin, kon de onderkant van de Boven-Rotliegend

Groep niet overal op grond van de seismische gegevens bepaald worden. De dieptekaart van

deze groep is daarom gebaseerd op de dieptekaart van de onderkant van de Zechstein Groep,

waarbij een op boorgegevens gebaseerde regionale dikte (zie fig. 3.2) van de Boven-Rotliegend

Groep is opgeteld.

De op seismische gegevens gebaseerde kaarten kunnen door de conversie van tijd naar diepte

met een landelijk bepaalde snelheidsverdeling. lokaal afwijkingen vertonen met de waarden

zoals die in de boringen zijn bepaald. De kaarten zijn voor deze afwijkingen niet gecorrigeerd.

De kwaliteit van de kaarten is afhankelijk van de kwaliteit en de dichtheid van de beschikbare

gegevens. ln de Waddenzee hebben beide factoren een negatieve invloed op de resultaten van

de kartering.

Figuur 1.4 Schema van de binnen het

kaartbladgebied voorkomende litho-

stratigraf ische eenheden. De verticale

arcering geeft de h¡aten aan.

Chronostratig rafie Vlieland Friesland Hantum Lauwerszee
Bekken Plâtform Breuk Trog

.9 I o'ot
Nl acìl -
rll

tllll
Central Graben
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1.5

De afgedekte geologische kaart van de onderkant van de Rijnland Groep laat de stratigrafische
eenheden zien die onder deze discordantie voorkomen en geeft zodoende een indruk van de
mate van erosie. Afgedekte geologische kaarten beneden de onderkant van de Central Graben

Groep en beneden de onderkant van de Noordzee supergroep worden niet gepresenteerd,

omdat deze groepen binnen het gekarteerde gebied slechts één groep afdekken, respectievelijk
de Onder-Germaanse Trias Groep en de Krijtkalk Groep.

De d¡eptekaart van de top van de Zechstein Groep (kaart 3) vertoont een opvallende knik in de

contouren. Dit wordt veroorzaakt doordat de Zechstein Groep deels, concordant, bedekt wordt
door de 0nder-Germaanse Trias en deels, discordant, door de Rijnland Groep. De grens tussen
deze gebieden is op de kaart aangegeven.

Tenslotte worden twee elkaar kruisende profielen op een afzondelijke kaart weergegeven. Deze
profielen met oriêntaties NW-20 en zw-N0 zijn zodanig gekozen dat zij aansluiten op de
profielen van de aangrenzende gebieden.

Toelichting

De toelichting beoogt de informatie van de verschillende kaarten te ondersteunen en daarmee
een zo volledig mogelijk beeld te geven van de geologie van het kaartbladgebied. De tekst
bestaat uit een eerste deel waarin een beschrijving van de lithostratigrafie wordt gegeven en

een tweede deel waarin wordt ingegaan op de geologische geschiedenis van het studiegebied.

Figuur '1.5 Lokatiekaart van de, voor

de kartering gebruikte, boringen. De

nummering venarijst naar appendix B

waarin de naam, eigenaar, einddiepte

en ouderdom van de putten worden

vermeld.
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Bij de beschrijving van de lithostratigrafie is de nadruk gelegd op de variatie en verbreiding van

de verschillende groepen, formaties en laagpakketten. De verbreiding is veelal gerelateerd aan

de belangrijke strukturele elementen van het kaartbladgebied, welke in paragraaf 1.6 worden

beschreven. De lithostratigrafische opbouw en ontwikkeling per groep. van oud naar jong,

worden behandeld in de hoofdstukken 2 tot en met 9. Tenzij anders vermeld is dit conform de

Stratigraphic Nomenclature of The Netherlands (NAM & RGD, 1980). Daarnaast wordt een

paragraaf gewijd aan de sedimentaire ontwikkeling en de paleogeografie. Tenslotte wordt bij de

Boven-Rotliegend, de Rijnland en de Kriitkalk Groep extra aandacht besteed aan de

economisch belangrijke reservoirgesteenten.

ln een aantal gevallen zijn eenheden op groeps- of formatieniveau in kaart gebracht en als

tekstfiguur in de toelichting opgenomen. De Kenozol'sche sedimenten worden niet op

groepsniveau, maar in één geheel als de Noordzee Supergroep behandeld. Bovendien beperkt

de beschrijving zich tot de Tertiare sedimenten. De beschrijving van de Kwartaire afzettingen

zal te zijner tild gepubliceerd worden in de 'Toelichting van de geologische kaart van

Nederland 1:50.000' van de Rijks Geologische Dienst.

ln het laatste hoofdstuktenslotte, wordt de geologische geschiedenis aan de hand van de

sedimentaire opbouw en strukturele ontwikkeling beschreven.

1.6. Saf¡lenvatt¡ng

Figuur 1.4 geeft de stratigrafische kolom van het kaartbladgebied weer tegen de achtergrond

van de strukturele eenheden. De (huidige) verbreiding van de sedimenten is in sterke mate

bepaald door de strukturele ontwikkeling van het gebied. Sedimenten uit het Carboon zijn

klastisch van samenstelling en voornamelijk fluviatiel en lacustrien van oorsprong. De

Boven-Rotliegend Groep uit het Vroeg-Perm is eveneens opgebouwd uit klastisch materiaal

maar afgezet in een woestijn aan de rand van een woestijnmeer. De sedimenten vertonen zowel

fluviatiele, lacustriene als eolische kenmerken. De Zechstein Groep, Laat-Perm, omvat een

aantal evaporiet cycli. Deze opeenvolgingen van klei, kalk, anhydriet en steenzout zijn gevormd

onder mariene omstandigheden. De 0nder-Germaanse Trias Groep is wederom klastisch van

samenstelling en continentaal (fluviatiel en lacustrien) van oorsprong. De opbouw van de

Boven-Germaanse Trias Groep weerspiegelt door de aanwezigheid van carbonaten en

evaporieten een toenemende mariene invloed. Sedimenten van Vroeg- en Midden-Jura

ouderdom worden door latere erosie niet in het kaartblad aangetroffen. De Central Graben

Groep (Laat-Jura) representeert voornamelijk klastische, continentale afzettingen. Gedurende

het gehele Krilt werden mariene sedimenten afgezet, zij worden verdeeld in de klastische

0nder-Krijt sedimenten van de Rijnland Groep en de mariene carbonaten van de Kr¡¡tkalk Groep

uit het Laat-Krijt. De KenozoTsche opeenvolging is opgebouwd uit klastische sedimenten die

wisselend onder mariene en continentale omstandigheden zijn afgezet'

perioden van erosie, gerelateerd aan de deformatiefasen hebben geresulteerd in verscheidene

hiaten in de stratigrafische opeenvolging. De grootte van de hiaten en de plaats in de

stratigrafische kolom weerspiegelen het verloop van de geschiedenis van het kaartbladgebied.

De geologische geschiedenis wordt beschreven aan de hand van de binnen het kaartbladgebied

onderscheiden strukturele eenheden. Deze eenheden bevatten, in meer of mindere mate,

oorspronkelijk Varistische elementen die tijdens de latere tektonische fasen zijn gereaktiveerd

en gemodificeerd. De dieptekaarten van de basis van de Boven-Rotliegend Groep en van de

Zechstein Groep (kaarten 1 en 2) geven een indicatie van de structurele trend van het gebied.
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De overheersende breukrichting is WNW-020, een secundaire richting is nagenoeg 0-W. ln

het noordoosten, in de Lauwerszee Trog, domineert een NNW-20 richting; een secundaire

richting hier is 0-W tot VIfZW-ONO.

Het gehele kaartbladgebied behoort tot het zogenaa mde Noord-Nederlands Hoog (lig. 1 .6), dat

zich uitstrekt over de provincies Friesland en Groningen en de verbinding vormt tussen het

Texel-lJsselmeer Hoog en de Pompeckj Swell ('t Hart, 1969; Heybroek, 1974). Het

Noord-Nederlands Hoog ¡s ontstaan tijdens de Laat-Kimmerische deformatie fase gedurende

de Laat-Jura (Stäuble & Milius, 1970), en is opgebouwd uit een aantal subeenheden. Einnen de

grenzen van het kaartbladgebied betreft dit het Vlieland Bekken in het uiterste zuidwesten, het

Friesland Platform in het centrale deel en in het noordoosten het Lauwerszee Trog. De laatste

twee eenheden worden van elkaar gescheiden door de Hantum Breuk (fig. 1.6). Ten oosten van

het kaartbladgebied (kaartblad Rottumeroog-Groningen, RGD in prep.) grenst het Groningen

Hoog aan de Lauwerszee Trog, en ten zuiden van het kaartbladgebied gaat het Friesland

Platform over in het Texel-lJsselmeer Hoog.

Het Vlieland Bekken ligt slechts voor een klein deel binnen de grenzen van het kaartbladgebied,

het grootste deel strekt zich uit in het kaartblad Vlieland-Terschelling (Rijks Geologische Dienst

1991). Dit Laat-Jura bekken is de enige plaats binnen het kaartbladgebied waarJura

sedimenten (Delfland Formatie, Central Graben Groep) voorkomen. De grens met het Friesland

Platform is op strukturele gronden niet eenduidig te bepalen. de configuratie van het bekken

wordt daarom bepaald door de verbreiding van de Laat-Jura afzettingen.

Figuur 1.6 Schematisch overzicht van

de voor het kaartbladgebied relevante

strukturele elementen.

l.ÌEl
*

Noord-Nederlands Hoog

Zuidwal Volcanic Dome
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Kenmerkend voor het Friesland Platfonn is dat de Onder-Krijt afzettingen direct rusten op

sedimenten van Vroeg-liias of zelfs Laat-Perm (Zechstein Groep) ouderdom.

De Lauwerszee Trogslaat naar het zuiden, via een struktureel complexe zone, in verbinding met

het meest westelijke deel van het Nedersaksische Bekken. ln de Lauwerszee Trog komen in

tegenstelling tot het Friesland Platform sedimenten van zowel de Onder- als Boven-Germaanse

Trias Groep voor. Opvallend is tevens de grote dikte van de Tertiaire afzettingen.

De Hantun Breukis de naam voor de meest in het oog springende breukzone in het

kaartbladgebied; hij is gedurende de geologische geschiedenis meerdere malen aktief geweest

hetgeen aan weerszijde van de breuk tot een duidelijk verschillende ontwikkeling heeft geleid

(profiel 2, kaart 1 5 en fig. 1.7). De breukzone loopt vanuit de zuidoosthoek van het

kaartbladgebied in noordwestelijke richting naar de Friese kust alwaar hij splitst in een primaire

NW-20 tak naar het westen van Ameland, en een secundaire N-Z tak richting Oost-Ameland.

De breukzone wordt verondersteld een zijschuiving met een rekcomponent te zijn. Hij vormt

een verbinding tussen de Centrale Noordzee Slenk in het noordwesten en het breuksysteem

van het Nedersaksisch Bekken en de zuidelijke Eems Trog ten zuidoosten van het

kaartbladgebied (Van Wijhe, 1987). Het verzet langs de Hantum Breuk is het grootst in het

centrum van het kaartblad en in de Waddenzee, en bedraagt in verticale richting netto

maximaal ongeveer 1 100 m (kaart 2). De breuken binnen de zone zijn en echelon gerangschikt

en variatie in verzet langs één en dezelfde breuk laat zien dat de belangrijkste beweging lateraal

door opeenvolgende breuken wordt overgenomen.

Figuur 1.7 Weergave van de struk-

turele configuratie van het kaartblad-

gebied.

I zoutkussen van Ternaard

ll zoutkussen van Engwierum

lll zoutkussen van Gerkesklooster
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Het strukturele beeld van het onderhavige kaartblad wordt in belangrijke mate bepaald door het

zout in de Zechstein Groep en de Hantum Breuk. De zouten veroorzaakten, door hun plastisch

gedrag, een ontkoppeling van de onder- en bovenliggende gesteenten waardoor een

disharmonische vervorming optrad. Dit blijkt duidelijk wanneer de dieptekaarten van de top en

de basis van de Zechstein Groep (kaarten 2 en 3) naast elkaar worden gelegd. Alleen de

grootschalige strukturen als het Friesland Platform en de Lauwerszee Trog, gescheiden door de

Hantum Breuk, komen ook boven het zoutpakket tot uiting. De afschuivingen welke veelvuldig

voorkomen op de dieptekaart van de basis van de Zechstein Groep werden geaccomodeerd

door het zout. De strukturen in het sedimentpakket dat de Zechstein Groep afdekt zijn in

hoofdzaak gerelateerd aan de door plastische vloei ontstane zoutkussens. Binnen het

kaartbladgebied is een drietal zeer geprononceerde zoutkussens gevormd (van noord naar zuid

zijn dit Ternaard, Engwierum en Gerkesklooster; fig. 1.7 en kaart 4). De elongatie van de

zoutkussens is parallel aan de dominante breukrichtingen; de NW-20 richting van de primaire

Hantum Breuk en de N-Z richting van de secundaire Hantum Breuk. De zoutkussens zijn min of
meer en echelon gerangschikt langs de rand van de Lauwerszee Trog. Hier is een zeer gunstige

combinatie van factoren voor de vorming van de zoutstrukturen aanwezig: een oorspronkelijk

voldoende dikke zoutlaag, een dikke sedimentbedekking, rekbreuken en zijschuivingen welke

diktewisselingen van sedimentaire opvulling en afdekking veroorzaken en breukbeweging en het

bijbehorende differentiële spanningsveld om de zoutvloei te initiëren.
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2 Limburg Groep

2.1 Strat¡graf¡e

De sedimenten van de Limburg Groep vormen de oudste aangeboorde afzettingen binnen het

kaartbladgebied. Zij bestaan uit een afwisseling van kleisteen met zeer fijn- tot fijnkorrelige

zandstenen, siltstenen en koollagen. De sedimenten zijn van Laat-Carboon (Westfalien)

ouderdom. De Limburg Groep wordt in het gehele kaartbladgebied discordant bedekt door de

Boven-Rotliegend Groep van Vroeg-Perm ouderdom.

Daar het Carboon in het kaartbladgebied of directe omgeving zelden het exploratiedoel was,

werden de boringen meest kort na het bereiken van het Carboon gestaakt. Hierdoor beperken

de gegevens van het Carboon zich tot de bovenste tientallen meters. Omdat in geen van de

boringen de Limburg Groep geheel werd doorboord, en omdat de basis ook niet met behulp

van de beschikbare seismische informatie kan worden vastgesteld, is de dikte van de groep niet

bekend.

Figuur 2.1 Lithologisch putprofiel van

de Limburg Groep in de boring

Opende 0ost-1. lnterpretatie van de

lithologische fenomenen is gebaseerd

op de gamma ray log (in API

eenheden) en de sonic loS (Fs/ft).

Facies interpretatie; 1 :kleine

geulsystemen, met onderin de

sequentie meerdere crevasse

doorbraken.

2 :f luviatiel, gestapelde stroom-

geulen van een meanderend systeem

met variërende bocht¡gheid.

3 = lacustrien/moeras met crevasse

doorbraken.

4=meerdere crevasse geulen en

doorbraken in moerassen.

5:fluviatiel geulsysteem met lage

bochligheid.

6=mogeliik mariene pro-delta's en

mouthbar.

åozg einddiepte

¡- -: I Schalie

l--a.-¡

t= -=l

Zandsteen

Zandige Schalie

Koolfragmenten

Koollaag

Naar boven toe grover wordend

Naar boven toe filner wordend

-
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Aangezien de beperkte gegevens geen verdere onderverdeling toelaten, wordt de Limburg

Groep hier (voor dit kaartblad) gelijkgeschakeld aan de Coal Measures. Deze term, die uit de

Engelse Carboon-stratigrafie is overgenomen, werd door NAM & RGD (1980) geintroduceerd

als formatienaam voor de koolvoerende Laat-Carboon (Westfalien) afzettingen.

De lithologische beschrijving van de Limburg Groep wordt geillustreerd aan de hand van de

boring 0pende Oost 1 (f ig. 2.1 ). Het doorboorde traject van de Limburg Groep in deze boring is

relatief lang (ongeveer 430 m). Datering van deze opeenvolging op grond van logcorrelatie doet

een Westfalien A ouderdom vermoeden.

2.1 .1 Goal Measures

De Coal Measures bestaan in hoofdzaak uit donkergrijs tot violetkleurige siltige kleisteen,

waarin zandsteen en koollagen voorkomen. De kleistenen zijn glimmerhoudend en bevatten

fijnverdeeld plantenhaksel. Plaatselijk komen doorwortelde, gebioturbeerde en door sideriet

verharde, niveaus voor. De zandstenen komen voor in, naar boven toe, grover en fijner

wordende sequenties. De zandstenen, die rijk zijn aan glimmers, zijn (zeer) fijnkorrelig tot siltig.

De dikte van de individuele zandsteenopeenvolging varieert sterk (fig. 2.1). Koollagen of

koolhoudende lagen zijn vaak slechts enkele millimeters tot enkele centimeters dik, maar

kunnen ook een dikte bereiken van enkele meters. Zij komen zowel in naar boven toe grover

wordende als in naar boven toe fijner wordende sequenties voor. Daarnaast komt kool voor in

niet gegradeerde siltige kleistenen. 0p grond van het karakter van de verschillende logs wordt

verondersteld dat er verschillende dunne mariene niveaus voorkomen in de afzettingen.

Biostratigrafisch onderzoek (RGD, 1989; 1990; etc) en gegevens uit de literatuur (0.a. Van

Wijhe. 1987), wijzen op een Westfalien A ouderdom in het zuiden van het kaartbladgebied en

rondom Terschelling en Ameland. ln Noord-Friesland en het uiterste zuidwesten heeft de

bovenkant van het Carboon een Westfalien B ouderdom, terwill die in het noordoosten behoort

tot het Westfalien C (fig. 2.2).

Figuur 2.2 Afgedekte kaart van de

onderkant van de 0nder-Rotliegend

Groep (Saalische discordantie).

Variatie in ouderdom van de

bovenkant van de Limburg Groep is

een indicatie van de toenmalige struk-

turatie, (naar Van Staalduinen et al,,

1979 en Van Wijhe, 1987).

FaaIIÌ] westfatien A
f-1"""1 WestfalienB
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2-2 Sed¡frlenta¡16 ontw¡kkèl¡ng en paleogeograf¡e

De Coal Measures in het kaartbladgebied werden afgezet in een opeenvolging van afwisselend

fluviatiele, deltai'sche en lacustriene milieus, waarin dunne mariene intercalaties voorkomen (fig.

2.1; RGD, 1989b).

De continentale afzettingen van de Limburg Groep zijn afgezet in een uitgestrekt en zeer vlak

landschap dat net boven de normale zeespiegel heeft gelegen. De lage ligging ten opzichte van

het zeeniveau blijkt ondermeer u¡t de grote verbreiding van de dunne ingeschakelde mariene

sedimenten (gekarakteriseerd door hoge gamma ray meetingen, aan de basis van eenheid 4 en

5 in fig. 2.1); een geringe stijging van het zeeniveau was voldoende om grote gebieden onder

water te zetten. Het kleiïge karakter van de sedimenten en het voorkomen van de koollagen zijn

karakteristiek voor een zeer vlak landschap. Zij werden gevotmd in meren en moerassen met

een overvloedige plantengroei en een vaak stagnerende afvoer van het oppervlaktewater.

Tenslotte zijn de naar boven toe verfijnende sequenties, die in het algemeen geTnterpreteerd

worden als afzettingen van meanderende rivieren, eveneens indicatief voor een gering reliäf

(Moody Stuart, 1966). Daar waar deze riviersystemen in meren uitstroomden, vormden zich

naar boven toe vergrovende sequenties. Doorbraken in de oeverwallen van de rivieren leidden

tot de vorming van crevasse-afzettingen. Zowel in de moerassen als in afgesneden

stroomgeulen trad veenvorming op. Uit het veen is na een inkolingsproces bij hoge temperatuur

en druk ten gevolge van diepe begraving tenslotte steenkool ontstaan.
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3 Bowen-Rotliegend Groep

3-1 Stratigraf¡ê

De Boven-Rotliegend Groep bestaat uit klastische sedimenten en evaporieten. De sedimenten

vertonen in het algemeen een karakteristieke rode of roodbruine kleur en u,,erden onder

continentale omstandigheden afgezet. De groep bestaat u¡t twee lateraal in elkaar overgaande

formaties; de Slochteren Zandsteen Formatie in het zuiden en de Silverpit Kleisteen Formatie in

het noorden (fig.3.1). De ouderdom van de groep is Vroeg-Perm.

De sedimenten van de Boven-Rotliegend Groep rusten discordant op de Carboon afzettingen

van de Limburg Groep, gescheiden door de aan een Saalische tektonische fase gerelateerde,

discordantie. Direkt op de Boven-Rotliegend Groep volgen de afzettingen van de Laat-Perm

Zechstein Groep. Het contact tussen deze twee groepen is concordant.

De dikte van het Boven-Rotliegend (fig. 3.2) neemt in noordelijke richting toe van bijna 200 m

in het zuiden tot ruim 400 m ten noorden van het kaartbladgebied.

De stratigrafische opbouw van de Boven-Rotliegend Groep binnen het kaartbladgebied wordt

geÏllustreerd aan de hand van een stratigrafisch correlatieprofiel (fig. 3.3). Deze figuur laat van

zuid naar noord de geleidelijke overgang van de Slochteren Zandsteen Formatie in de Silverpit

Kleisteen Formatie zien.

3.1.1 Sloclrteren Zandsteen Format¡e

Ten zuiden van het kaartbladgebied bestaat de Boven-Rotliegend Groep bijna in zijn geheel uit

de Slochteren Zandsteen Formatie (fig.3.2, Heegermeer-1). De formatie is opgebouwd uit

roodbruine zandsteen waarin lokaal conglomeraten voorkomen. ln het gehele kaartblad wordt

de Slochteren Zandsteen Formatie in tweeön gedeeld door een kleisteentong van de Silverpit

Kleisteen Formatie (de Ameland Kleisteen. fig. 3.1 en 3.3, Dronrijp-1). Deze tweedeling, in de

Boven-Slochteren en de 0nder-Slochteren Zandsteen, wordt in een groot gebied in het

noorden van Nederland herkend.

De 0nder-Slochteren Zandsteen wordt in het gehele kaartbladgebied waargenomen en is

hoofdzakelijk opgebouwd uit fijne tot grove, rood tot roodbruin gekleurde zandstenen. Zil

Figuur 3. 1 Stratigrafisch diagram van

de Boven-Rotliegend Groep waarin de

laterale overgang van de Slochteren

Zandsteen Formatie naar de Silverpit

Kleisteen Formatie geschematiseerd

is. Door middel van het ingezette

kader wordt de positie van het

kaartblad aangegeven (naar NAM &

RGD, 1 980).

E-t-¡ conglomefaat

EiI,lX zandsteen

ffi Evaporiet
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vormen banken met ingeschakelde conglomeraat- en kleisteenlaagjes. Aan de, veelal erosieve,

basis van de zandsteenbanken is een conglomeraat afgezet. Binnen de zandsteenbanken wordt

kleinschalige scheve gelaagdheid en een naar boven toe afnemende konelgrootte (fining

upward) waargenomen. De conglomeraten hebben een fijnzandige tot kleiige matrix. De korrels

zijn redelijk gesorteerd en in het algemeen goed afgerond. Deze karakteristieken zijn typisch

voor fluviatiele afzettingen.

De Boven-Slochteren Zandsteen wordt in het gehele kaartblad aangetroffen. Ten noorden van

het gekarteerde gebied (fig. 3.3, M9-1) gaat de eenheid lateraalover in de Silverpit Kleisteen

Formatie. De Boven-Slochteren Zandsteen bestaat voornamelijk uit roodbruin gekleurde, goed

gesorteerde, fijne zandstenen. ln het zuiden komen plaatselijk zeer grofkonelige, minder goed

gesorteerde zandstenen voor. De zandstenen zijn redelijk verkit en bestaan voornamelijk uit

kwarts. Daarnaast komen in geringe hoeveelheden veldspaten, vulkanisch materiaal en

schaliefragmenten voor. De roodkleuring gaat veelal in het bovenste tiental meters geleidelijk

over naar beige. De goed gesorteerde zandstenen van de Boven-Slochteren Zandsteen worden

beschreven als eolische afzettingen, gevormd in een woestijnachtig milieu (0.a. Blanche, 1973;

Glennie, 1972, 1983; Marie, 1975;Van Adrichem Boogaert, 1976 en Van Wijhe et al., 1980).

Figuur 3.2 Diktekaart van de Boven-

Rotliegend Groep. De kaart is geba-

seerd op boorgegevens. AA'geeft de

lokatie van het in fig. 3.3. getoonde

stratigrafische profiel.
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De wat grovere en minder goed gesorteerde zandstenen worden geTnterpreteerd als afzettingen

van wadis en verwilderde rivieren.

3.1 .2 Silwerpit Kle¡steen Forñrat¡e

De Silverpit Kleisteen Formatie is het distale equivalent van de Slochteren Zandsteen Formatie

en bestaat hoofdzakelijk uit een afwisseling van rood, roodbruin, of bruin gekleurde siltige klei

en siltstenen. Zij bevat plaatselijk inschakelingen van dunne dolomiet- en anhydrietlaagjes (fig.

3.3, boring M9-1) en, in het overgangsgebied met de Slochteren Zandsteen Formatie, fijne

zandstenen. Binnen het kaartblad bereikt de formatie een dikte van bijna 400 m.

ln het overgangsgebied met de Slochteren Zandsteen Formatie wordt de Silverpit Kleisteen

Formatie als volgt onderverdeeld, van oud naar jong (fig. 3.1): de Hollum Kleisteen, de Ameland

Kleisteen en de Ten Boer Kleisteen. Doordat de laterale overgang van de zandstenen van de

Slochteren naar de kleistenen van de Silverpit geleidelijk verloopt is de grens tussen

bovengenoemde eenheden enigszins arbitrair bepaald. De Silverpit afzettingen worden als

playa afzettingen geïnterpreteerd (Glennie, 1 986a).

Het Hollun Kleisteen Laagpakketis een lokaal ontwikkelde kleisteentong die voorkomt onder de

0nder-slochteren Zandsteen, aan de basis van het Rotliegend. Deze tong komt voor in de

omgeving van het waddeneiland Ameland en heeft een dikte van 20 à 30 m. De referentie

sectie (NAM & RGD, 1980)van dit laagpakket is aanwezig in de boring Hollum-Ameland-2 (fig.

3.3).

Het Ameland Kleisteen Laagpakkef wordt in het noordelijk deel van het kaartbladgebied

aangetroffen. Dronrijp-1 is de meest zuidelilke boring waar het laagpakket is aangeboord. De

kleisteen is hier slechts een tiental meters dik (fig. 3.3). Naar het noorden neemt de dikte toe

tot maximaal 50 m.

HeI Ten Boer Kleisteen Laagpakketis de jongste kleisteentong van de Silverpit Formatie. Het

wordt bedekt door de Koperschalie van de Zechstein Groep. Ook de Ten Boer Kleisteen neemt
' in noordeiijke richting in dikte toe, van ruim 40 m in het zuiden tot meer dan 100 m ten

noorden van Ameland.

Sed¡menta¡re ontrrv¡kkêl¡ng en paleogeografie

De Boven-Rotliegend Groep werd onder continentale omstandigheden afgezet in het

intracratonische Zuidelijk Perm Bekken (fig. 3.a). Langs de zuidrand van het bekken ontstond,

onder invloed van het aride klimaat, een woestijngebied terwijl zich in het centrale deel (ten

noorden van het kaartblad) een meer vormde. De afzettingen binnen het kaartblad reflecteren

fluctuaties in de waterspiegel van het meer. De Hollum, Ameland en Ten Boer Kleisteen

representeren de meest zuidelijke lacustriene afzettingen welke werden gevormd tildens

periodes met een hoge waterstand. De 0nder- en de Boven-Slochteren Zandsteen bestaan uit

fluviatiele en eolische afzettingen gevormd in het woestijngebied dat zich, tildens periodes met

lage waterstand, naar het noorden had uitgebreid.
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De herkomstgebieden van de Slochteren zandstenen hebben ten zuiden en ten oosten van het

kaartblad gelegen (Stäuble & Milius, 1970). De grovere zanden en conglomeraten zijn

voornamelijk uit het zuidelijk gelegen brongebied afkomstig. Zij werden van het Varistische

gebergte via wadis naar het noorden getransporteerd (Stäuble & Milius, 1970; Van Wijhe et al.,

1980). De eolische afzettingen van het Boven-Rotliegend zijn middels passaatwinden uit een

waarschijnlijk zeer groot gebied, dat zich tot ver ten oosten van het kaartblad uitstrekte,

hierheen getransporteerd. Hierbij is vermoedelijk ook uitblazing van de in verwilderde rivieren

en wadis afgezette sedimenten opgetreden (Glennie, 1972). Tildens de afzetting van de

Boven-Rotliegend Groep daalde het bekken sneller dan het werd opgevuld waardoor het

bekken aan het begin van het Laat-Perm beneden zeeniveau was gedaald (Glennie, 1986a).

Figu ur 3.4 Paleogeograf ¡sche kaart

van het Permo-Triassisch Bekken in de

Vroeg-Trias. Het kaartbladgebied,

gesitueerd in het zuidelijk deel van het

bekken, lag in het overgangsgebied

van een fluviatiel/eolische naar een

sabkha facies. Klastische sedimenten

werden vanuit het zuiden via de twee

depressies aangevoerd (naar Van

wiihe et al.. 1980).
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Petrofysisclre ewaluatie

De zandstenen van de Boven-Rotliegend Groep vormen binnen het Nederlandse territoir en het

aangrenzende Continentale Plat een van de belangrijkste exploratiedoelen. Van elf boringen uit

het kaartbladgebied en zijn direkte omgeving werden de afzettingen van deze groep

petrofysisch geëvalueerd (appendix C). ln een vijftal boringen zijn de zandstenen van de

Boven-Rotliegend Groep gasvoerend (appendix D; RGD, 1990b). Als voorbeeld van een

logevaluatie van het Boven-Rotliegend reservoirtraject wordt in figuur 3.5 het resultaat getoond

voor de boring Marum-2. ln figuur 3.6 is schematisch de verdeling van de gemiddelde

effectieve porositeit (Øem) van de Boven-Rotliegend Groep in het gebied van het kaartblad en

omgeving weergegeven.

De gemiddelde effectieve porositeiten van de Boven-Rotliegend reservoirtraiecten ziln lager

dan men op grond van de huidige begravingsdiepte zou mogen verwachten. Voor de reductie

van de porositeit als gevolg van druktoename door begraving wordt uitgegaan van

compactiecurve B in figuur 3.7. De waarde van de oppervlakteporositeit (38,0V0) valt binnen de

range van oppervlakteporositeiten die door Nagtegaal (1979) wordt gegeven, nl. van 260/o (wadi

facies) tot 400/o (dune top facies). Begravingsstudies wijzen echter uit dat de Boven-Rotliegend

Groep in het gebied van het kaartblad in het verleden nooit dieper begraven is geweest dan nu

het geval is (Penot & Van der Poel, 1987, figuur 21). De porositeitsreductie werd niet alleen

Figuur 3.5 Petrofysische evaluatie

van het Boven-Rotliegend traject in

Marum-2. Kolom l: kleigehalte Vcl,

effectieve porositeit Øe en poriën.

volume water Vw, allen in procenten.

Het kleigehalte werd bepaald m.b.v.

de gamma ray log. De effectieve

porositeit werd verkregen met

gebruikmaking van de akoestische

logs (Raymer-Hunt vergelijking in

single porosity model; Raymer et al.,

1980) na conectie voor het kle¡ge-

halte. Kolom 2: boorgatdiameter (Cal)

en boorbeiteldiameter (Bit), beide in

inches; bovendien is het geteste

interval aangegeven (appendix D)

d.m.v. een trapezium. Kolom 3: de

watersaturatie Sw (in procenten).

Voor de bepaling van de watersatu-

ratie werd de lndonesia-formule

gebruikt, die geschikt is voor kleiige

formaties (Fertl, 1 987). Kolom 4:

effect¡eve porositeit øe en het volume

water in de poriën Vw. ln de rechter-

kolom zijn de formatiegrenzen aange-

geven. Diepten zijn werkelijke

diepten.

Klei percentage

Zand percentage

I Koolwaterstoffenpercentage
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veroorzaakt door compactie als gevolg van de sedimentbedekking, maar is ook het gevolg van

diagenese. Bestudering van kernen leert dat kwarts, anhydriet, calciet en dolomiet als cement

aanwezig zijn, terwijl ook hematietcoating van kwartskorrels voorkomt. Bij de vermindering van

de porositeit hebben waarschijnlijk vooral de vroeg-diagenetische processen, zoals cementatie

een rol gespeeld. Gezien de begravingsdiepte is het niet uit te sluiten dat, in het noordelijk deel

van het kaartbladgebied, de vorming van het authigene kleimineraal illiet heeft bijgedragen tot

de reductie van de reservoir kwaliteit. Figuur 3.7 toont dat de porositeitsreducerende

diagenetische processen in de geëvalueerde boringen op het kaartblad Vlieland-Terschelling

(RGD, 1991) en in de boringen Ameland-Noord-3 en Noord-Bergum-1 een veel groter effect

teweeg gebracht hebben dan in de overige geëvalueerde boringen op dit kaartblad, hetgeen

mogelijkerwijs verband houdt met de facies waarin de sedimenten zijn afgezet.

Figuur 3.6 Schematische contour-

kaart van de reservoir-gemiddelde

effectieve porositeit øem ( in

procenten) van de Boven-Rotliegend

Groep. De waarden van de met stip

aangegeven datapunten zijn weerge-

geven in appendix C.
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Ø lDl l%.l
30Figuur 3.7 Porosite¡t versus diepte

plot voor de Boven-Rotliegend Groep

voor de geèvalueerde boringen op

Kaartblad I (open cirkels) en Kaartblad

ll (gesloten driehoekjes). Curve A is de

compactiecurve volgens de relatie van

Athy (1 930) met een oppervlaktepo-

rositeit Ø (0) = 28.5%, zoals deze voor

de boringen op Kaartblad I werd

gekozen. Curve B ¡s de compactie-

curve voor een oppervlakteporositeil

van 38.0%. Voor de constante c werd

de waarde 0.0002734 per meter

gehanteerd (Sclater & Christie, 1 980).

De meetpunten vertegenwoordigen

de reservoir-gemiddelde effectieve

porositeit van de Boven-Rotliegend

Groep als geheel (appendix C; RGD,

1 991 ).
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4 Zechstein Groep

4.1 Stratigrafie

De Zechstein Groep is opgebouwd uit vier evaporietcycli, welke gevormd zijn dour het

episodisch instromen en indampen van zeewater.

De Zechstein Groep ligt concordant op de Boven-Rotliegend Groep en wordt concordant

bedekt door de Onder-Germaanse Trias Groep (kaart 5). Daar, waar de Trias sedimenten

geërodeerd zijn, wordt de Zechstein Groep discordant bedekt door de Rijnland Groep (kaart

14). De ouderdom van de Zechstein Groep is Laat-Perm.

De afzettingen van de Zechstein Groep komen in het gehele kaartbladgebied voor. Ten

zuidwesten van de Hantum Breuk, op het Friesland Platform (fig. 1.7), is de gemiddelde dikte

ongeveer 700 m. ln het overige deel, met name in de Lauwerszee Trog, varieert de dikte sterk

als gevolg van zoutvloei. De grootste dikte wordt bereikt in de zoutstruktuur Ternaard en

bedraagt bijna 3000 m (kaarten 4 & 15).

De vier evaporietcycli hebben elk de status van formatie en zijn van oud naar jong benoemd als

de Zechstein 1 tot en met de Zechstein 4 Formatie. De allerjongste Zechstein afzettingen, een

pakket anhydritische kleisteen tussen de Zechstein 4 Formatie en de Onder-Germaanse Trias

Groep, worden informeel beschreven als de Boven-Zechstein. Dit pakket vormt het equivalent

van hogere evaporietcycli, die verder naar het noorden in het centrum van het Zuidelijk Perm

Bekken zijn afgezet. Met deze benaming wordt afgeweken van die van NAM & RGD (1980).

De opbouw van de Zechstein Groep wordt geillustreerd met de boring Boerakker-1, waar een

complete sectie aangeboord is (fig.4.1).

4-7.1 Zechste¡n I Forrnatie

De Zechstein 1 Formatie is opgebouwd uit de Koperschalie, de Zechstein 1 Carbonaat en de

Zechstein 1 Anhydriet laagpakketten. Binnen het kaartbladgebied is de dikte van de formatie

vrij constant en bedraagt ongeveer 35 m.

De Koperschalie is een ongeveer 1 m dikke, zwarte kleisteen, rijk aan organisch materiaal. Deze

eenheid ligt aan de basis van de Zechstein Groep en wordt aangetroffen in vrijwel het gehele

Zuidelijk Perm Bekken (fig. 3.4). De Koperschalie wordt gekenmerkt door een karakteristieke

piek op de gammaray log, die wordt veroorzaakt door een hoog gehalte aan radioactieve

mineralen (fig. a.1).

De Zechstein 1 Carbonaat is een grijsbruine, dolomitische kalksteen. Deze eenheid is in het

onderste deel enigszins kleiig. Naar de top toe neemt het kleigehalte af. De dikte van deze

eenheid is ongeveer 10 m.

De Zechstein I Anhydrietbestaat uit anhydriet met enige dolomiet inschakelingen. De dikte

bedraagt meestal 20 tot 25 m.

4-7-2 Zechste¡n 2 Forrnatis

De Zechstein 2 Formatie is opgebouwd uit de Zechstein 2 Carbonaat, het Zechstein 2 Basale

Anhydriet, het Zechstein 2Zoulen het Zechstein 2 Dakanhydriet Laagpakket. De Zechstein 2

Formatie omvat een complete indampingscyclus.
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De dikte van deze formatie is ten zuidwesten van de Hantum Breuk ongeveer 400 tot 700 m. ln

het noordoosten echter kan de dikte door zoutvloei meer dan 1000 m bedragen, in de boring

Ameland Oost-1 zelfs ruim 1500 m. De oorspronkelijke sedimentaire dikte is door de zoutvloei

moeilijk te bepalen maar lijkt op het Friesland Platform redelijk intakt te zijn gebleven en

bedraagt 600 tot 700 m. Er bestaan aanwijzingen dat de oorspronkelijke dikte op enkele

plaatsen door synsedimentaire breukbewegingen groter is geweest (0.a. in de Lauwerszee

Trog).

De Zechstein 2 Carbonaat(Hoofddolomiet of Hauptdolomit) bestaat uit bruine, compacte

dolomiet, met een naar de top toenemend kleigehalte. De gemiddelde dikte van de Zechstein 2

Carbonaat is ongeveer 10 m.

De Zechstein 2 Basale Anhydrief is een witte tot beige gekleurde anhydriet. De dikte is 3 tot 5

m.

Het Zechstein 2 Zoutis een wit tot doorschijnend. meest grof-, soms fijnkristallijn pakket van

voornamelijk halietische samenstelling. De dikte van deze eenheid varieert zeer sterk ten

gevolge van zoutvloei. De grootste dikte binnen het kaartblad wordt bereikt in de zoutstruktuur

"Ternaard".

Binnen het Zechstein 2 Zout kunnen drie zoutpakketten worden onderscheiden (fig. a.1 ). De

pakketten worden van elkaar gescheiden door polyhalietlagen; een calcium, magnesium en

kalium houdende anhydriet. Deze driedeling is goed te correleren in Nederland en op het

aangrenzende Continentaal Plat.

Het onderste zoutpakket wordt gekenmerkt door inschakeling van anhydrietlagen onderin het

pakket met daarboven in de haliet ingeschakelde laagjes kalium-magnes¡umzouten. Dit geeft

een karakteristieke, sterk getande, uitslag op de gamma-ray log. Naar de top van het pakket toe

neemt het kaliumgehalte geleidelijk af.

Het middelste van de drie zoutpakketten is opgebouwd uit een aantal subcycli, met elk een naar

boven toenemend kaliumgehalte.

ln het bovenste zoutpakket, dat wordt gekenmerkt door zeer zuiver steenzout, komen aan de

top kalium-magnesiumrijke zoutlagen voor. Deze vormen het equivalent van het 'Kaliflöz

Stassfurt', die op hetzelfde stratigrafische niveau in WeslDuitsland voorkomt (Kulick & Paul,

1 987). De dikte van deze kalium-magnesium zouten bedraagt 8 m in de boring Boerakker-1. Bij

Barradeel hebben deze zouten een anomaal grote dikte van ongeveer veertig meter, wat hen

economisch aantrekkelijk maakte. ln het begin van de zeventiger jaren is getracht middels

oplossingsmijnbouw dit zout te winnen. Door technische moeilijkheden, veroorzaakt door de

plastische eigenschappen van de aanwezige mineralen (zoals carnalliet, kieseriet, sylvien en

haliet) en de grote diepte bleek dit projekt echter niet levensvatbaar.

De Zechstein 2 Formatie wordt afgesloten door de Zechstein 2 Ðakanhydriet. Dit is een zuivere

anhydriet, met een dikte van maximaal enkele meters. ln Boerakker-1 is zij nauwelijks

ontwikkeld, slechts een kleine piek op de sonic log in combinatie met een lage gamma ray

meting, direkt onder de Zechstein 3 Formatie wijst op haar aanwezigheid (fig. 4.1 ).
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4.1 .? Zechstein 3 Format¡e

De Zechstein 3 Formatie wordt onderverdeeld in de Grijze Zoutklei, de Zechstein 3 Carbonaat,

de Zechstein 3 Hoofdanhydriet en het Zechstein 3 Zout Laagpakketten.

0p meerdere plaatsen in het zuidwestelilk deel van het kaartbladgebied wordt de Zechstein 3

Hoofdanhydriet discordant door 0nder-Kriit afzettingen bedekt.

De Grijze Zoutkleiis een 2 tot 3 m dikke, grijze kleisteen' Deze eenheid heeft een

karakteristieke hoge piek op de gamma-ray log en is zeer geschikt voor regionale correlaties.

De Zechstein 3 Carbonaat(of Plattendolomiet) is opgebouwd uit een fiinkristallijne, beige tot

lichtbruine dolomiet. De dikte van deze eenheid binnen het kaartbladgebied is meestal minder

dan 5 m.

De Zechstein 3 Hoofdanhydrief bestaat uit witte anhydriet, met in het onderste deel

carbonaat-inschakelingen en kleisteenlaagjes. De dikte van deze eenheid varieert sterk van, 2

tot meer dan 200 m. Dit kan, naast een primair sedimentair dikteverschil, veroorzaakt zijn door

erosie aan het einde van de Jura, of door scheefstelling ten gevolge van zoutvloei waardoor de

aangeboorde dikte groter lijkt dan de werkeliike dikte.

Het Zechstein 3 Zoutbeslaal uit oranje tot rood gekleurd steenzout. 0p verschillende plaatsen

in de opeenvolging, maar met name aan de top van dit pakket komen kalium-magnesium

zoutlagen voor. De dikte varieert van 35 tot 350 m. Naast primaire sedimentaire

dikteverschillen, zijn deze zowel door erosie als door zoutvloei beinvloed. Erosie heeft met

name plaatsgevonden op het Friesland Platform, terwijl zoutvloei voornamelijk langs de

westrand van de Lauwerszee Trog is opgetreden.

4-1-4 Zechste¡n 4 For]rlat¡e

De Zechstein 4 Formatie bestaat uit de Rode Zoutklei, met een dikte van maximaal 7 m, de 1

tot 4 m dikke Zechstein 4 Pegmatiet-Anhydriet en het Zechstein 4 Zout. De huidige verbreiding

van deze eenheden is geringer dan die van de oudere cycli. Dit is te wijten aan de erosie die

plaatsvond aan het einde van de Jura (Kimmerische fase).

4-7.5 Bowen-Zechsteirn (inforneel)

De Boven-Zechstein is een anhydritisch kleisteenpakket tussen het Zechstein 4 Zout en de

onderkant van een goed correleerbaar zandig traject aan de basis van de 0nder-Germaanse

Trias Groep (zie ook Hoofdstuk 5). Alhoewel NAM & RGD (1980) aan een deel van het

overgangspakket tussen de Zechstein Groep en de Onder-Germaanse Trias Groep een Perm

ouderdom toekennen, werd dit pakket door hen tot de Basale Bontzandsteen van de

0nder-Germaanse Trias Groep gerekend (fig. 4.2). De equivalenten van de hogere Zechstein

cycli, zoals deze met name in Duitsland worden beschreven (Best, 1989), worden ook in

Nederland onderscheiden. Zij worden hier informeel de Boven-Zechstein genoemd (RGD,

1989c; RGD,1991).

De Boven-Zechstein bestaat uit kleistenen met dunne anhydrietlaagjes. De kleistenen van het

pakket kenmerken zich door lage akoestische snelheden. ln dit pakket liikt, onder andere in de

boring Boerakker-1 (fig.4.2), nog een vijfde evaporietcyclus herkenbaarte zijn. Hiervan is met
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name de anhydrietbank op de logs herkenbaar (1982 m) aan de hoge snelheid weergegeven op

de sonic log en de hoge uitslag van de gamma-ray log. De dikte van de formatie bedraagt circa

20 m.

4.2 Sed¡ñrenta¡re ontwikkeling en pa¡eogeogrâf¡é

Evenals tijdens de afzetting van de Boven-Rotliegend Groep maakte het kaartbladgebied tijdens

de afzetting van de Zechstein Groep deel uit van het Zuidelijk Perm Bekken (fig. 3.4). Dit

continentale bekken was gedurende het Vroeg-Perm onder het zeeniveau gedaald (Glennie,

1972, 1986a) en aan het begin van het Laat-Perm door een snelle transgressie, mogelilk onder

catastrofale omstandigheden overstroomd (Glennie & Buller, 1983). Gedurende het Laat-Perm

vond nog een aantal grote transgressies plaats die ieder de afzetting van een nieuwe

evaporietcyclus inleidde.

De vier evaporietcycli van de Zechstein Groep reflecteren elk een nieuwe influx van vers

zeewater gevolgd door een periode van stagnatie en indamping. Deze zeespiegelfluctuaties

hangen vermoedelijk samen met de afwisseling van glacialen en interglacialen tijdens het

Laat-Perm (Ziegler, 1 988).

Figuur 4.2 Stratigrafische indeling

van de sed¡menta¡re opeenvolging

rond de overgang van de Zechstein

Groep naar de 0nder-Germaanse

Trias Groep. Enerzijds de indeling

zoals gedefinieèrd door NAM & RGD

(1 980) anderzilds de hier todgepaste

indeling. Als voorbeeld is de boring

Boerakker-1 gebruikl.
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De Koperschalie werd afgezet direkt na de eerste Zechstein transgressie in een stagnerend

bekken (Taylor, 1986). De carbonaten werden in een open marien milieu gevormd. Een

afnemende hoeveelheid instromend zeewater leidde, in combinatie met de hoge verdamping,

tot daling van het zeeniveau en een toename van de saliniteit. Uit de zo ontstane pekel sloegen

allereerst sulfaten neer. Dit gebeurt in eerste instantie in de vorm van gips, dat na dehydratie

omzet naar anhydriet. Als gevolg van de lagere waterspiegel zijn deze sulfaten in een beperkter

gebied afgezet dan de carbonaten. De in de anhydriet ingeschakelde carbonaten wilzen op

fluctuaties in de hoeveelheid instromend zeewater in het bekken. Tijdens afzetting van de

Zechstein 1 Formatie vond slechts een gedeeltelijke indamping van het zeewater plaats. Buiten

enkele lokaties langs de rand van het Zuidelijk Perm Bekken is de saliniteit tijdens de eerste

Zechstein cyclus niet voldoende hoog geweest om steenzout te doen neerslaan.

De verbreiding naar het zuiden van de initiële transgressie van de tweede cyclus was geringer

dan die van de eerste en de derde (Plomp & Geluk, 1988). De Zechstein 2 Formatie

weerspiegelt voor wat betreft het kaartbladgebied een complete indampingscyclus. Na

carbonaat en gips/anhydriet werd hier ook haliet afgezet. Haliet precipiteert als het zeewater

tot ééntiende van het oorspronkelijk volume is ingedampt. Wanneer de instroom van vers

zeewater gelijke tred houdt met de verdamping daarvan, blijft de concentratie van de zouten

constant, en zal de vorming van haliet voortduren. Polyhaliet (CazKzMg(S0r)a.2Hz0) is een zout

dat gevormd wordt wanneer in een bekken, gevuld met een aan MgSOc en CaS04 verzadigde

pekel, aan CaS04 verzadigd zeewater instroomt (Braitsch, 1971 ). De polyhalietbanken die de

verschillende steenzoutpakketten binnen het Zechstein 2 Zout scheiden zijn gezien hun

uitgestrekte verbreiding over Noord-Nederland een primaire gorsprong. Na afzetting van de

polyhaliet vond er telkens weer een verlaging van de saliniteit plaats. Deze cycliciteit werd

veroorzaakt door fluctuaties van de instroming van vers zeewater en of toevoer van meteorisch

water. Het zeer zuivere steenzout in het bovenste zoutpakket van het Zechstein 2 Zout wijst

mogelijk op resedimentatie van dit zout. De kalium-magnesium zouten zijn gevormd tijdens de

hoogste zoutconcentratie van de in het bekken aanwezige pekel. De aanwezige mineralen en de

grote regionale verbreiding van deze zouten wijzen op het niet geheel droogvallen van het

bekken.

De derde, grote transgressie deed de saliniteit van de in het bekken aanwezige pekel weer tot

die van normaal zeewater afnemen waarna opnieuw een evaporiet-cyclus werd afgezet. De

reconstructie van de afzetting van de Zechstein 3 Formatie en de jongere Zechstein formaties

wordt bemoeilijkt door het feit dat deze eenheden slechts lokaal bewaard zijn gebleven.

Het Zechstein 4 Zout is waarschijnlijk alleen afgezet ten oosten van de Hantum Breuk, hetgeen

doet vermoeden dat de Lauwerszee Trog een tektonische begrenzing heeft gekend. De

afwezigheid van carbonaten in de vierde cyclus wijst op een blijvend hypersalien karaktervan

het water in het bekken. Aangenomen wordt dat de afzetting van de Zechstein 4 en de

Boven-Zechstein plaats vond op playas aan de rand van het bekken.
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5 Onder- en Boven-Gertrlaanse
Trias Groepen

ln dit hoofdstuk worden zowel de Onder- als Boven-Germaanse Trias Groep behandeld. Figuur

5.1 laat de indeling van de sedimentaire opeenvolging zien.

De dikte van de Trias opeenvolging varieert sterk over het kaartblad (kaart 6). ln het centrale

deel ontbreken de Trias afzettingen. ln het Vlieland Bekken is een door erosie gereduceerd

pakket van ruim 200 m bewaard gebleven terwijl ten noordoosten van de Hantum Breuk de

dikte oploopt tot ruim 950 m. Direkt ten zuidwesten van de Hantum Breuk is de Trias slechts

vertegenwoordigd door de Onder-Bontzandsteen Formatie, met een dikte van maximaal enkele

tientallen meters. Daar deze dikte beneden de seismische resolutie valt zijn deze gei'soleerde

voorkomens niet gekarteerd en wordt volstaan met het vermelden van hun voorkomen.

5.f Onder-Germaansè Tr¡as Groep

5-1.1 Strat¡graf¡e

Binnen het kaartbladgebied is de groep opgebouwd uit twee formaties; de

Onder-Bontzandsteen Formatie, die overwegend uit kleisteen bestaat en de

Hoofd-Bontzandsteen Formatie die een afwisseling van zandsteen en kleisteen vertoont. De

sedimenten zijn onder continentale omstandigheden afgezet, en worden gekenmerkt door een

karakteristieke rode kleur.

De Onder-Germaanse Trias Groep is, zij het incompleet, in een groot deel van het kaartblad

aanwezig. Alleen in een noordwest-zuidoost liggende zone, min of meer samenvallend met de

culminatie van het Friesland Platform, de Ternaard en Gerkesklooster zoutkussens, waar sterke

zoutbewegingen hebben plaatsgevonden, ontbreekt de groep in zijn geheel (kaart 6).

De Onder-Germaanse Trias Groep ligt concordant op de Zechstein Groep. Aan de bovenzilde

echter, wordt zij discordant bedekt door verschillende lithologische eenheden. ln het

noordoosten van het kaartbladgebied is dat door de Boven-Germaanse Trias Groep. ln het

uiterste zuidwesten (het Vlieland Bekken) door de Central Graben Groep en in het resterende

deel van het kaartbladgebied door de Rijnland Groep (fig. 5.2).

Figuur 5. î Schematische stratigra.
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Binnen deze studie is voor een ondergrens van de groep gekozen die licht afwijkt van de

definitie zoals gepubliceerd door NAM & RGD (1980). De ouderdom van de 0nder-Germaanse

Trias Groep is Scythien.

5.1.2 Onder-BontzandsteenFormat¡e

De 0nder-Bontzandsteen Formatie is opgebouwd uit de Basale Bontzandsteen, Hoofdkleisteen

en Rogenstein Laagpakketten. De formatie is ten zuidwesten van de Hantum Breuk incompleet.

De formatie wordt concordant bedekt door de Hoofd-Bontzandsteen Formatie, of discordant

door de Central Graben Groep of de Rijnland Groep.

De Basale Eontzandsteen bestaat uit een basale fijnkorrelige zandsteen en een bovenliggend

kleisteenpakket. Zij is opgebouwd uit een naar boven toe verfijnende sedimentaire cyclus.

Zoals reeds beschreven in hoofdstuk a $ig. a.2l wordt een andere begrenzing van het

laagpakket aangehouden dan in NAM & RGD (1980). De bovengrens blijkt, uit onderzoek in

Noordwest-Duitsland (Brüning, 1986), door NAM & RGD midden in een sedimentaire cyclus te

zijn gelegd. Hier wordt de grens, conform Brüning, aan de bovenkant van de cyclus gelegd. De

ondergrens is door NAM & RGD zo vastgelegd dat de Basale Bontzandsteen de equivalenten

van de hogere Zechstein cycli omvat. Hier, in deze toelichting worden de equivalenten van de

hogere Zechstein cycli ondergebracht onder de informele noemer'Boven-Zechstein' (zie

paragraaf 4.1.5). De ondergrens van de Basale Bontzandsteen is hiervoor zodanig verlegd, dat

hij overeenkomt met de onderkant van de onderste klastische cyclus van de Trias. De Basale

Bontzandsteen komt volgens deze beschrijving goed overeen met de "0bere Bröckelschiefer" in

Duitsland (Best, 1 989).

Binnen het kaartblad heeft de eenheid een dikte van 5 tot 25 m. Lokaal is de basale zandsteen

met anhydriet gecementeerd. De kleisteen van de Basale Bontzandsteen is te onderscheiden

van de kleisteen van de bovenliggende eenheid door hogere gamma-ray waarden en lagere

akoestische snelheden.

Figuur 5.2 Kaartbeeld van de litholo-

gische eenheden die de Onder-

Germaanse Trias Groep bedekken. 0p

het Friesland Platform zijn, in lokale

depressies, restanten van de 0nder-

Bontzandsteen aangeboord. He!

grootste deel van de formatie is door

erosie verdwenen. Vanwege de

geringe dikte en beperkte

verspreiding zijn deze voorkomens

niet in de figuur weergegeven.
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De Hoofdkleisteen is opgebouwd uit een cyclische opeenvolging van naar boven toe verfijnende

sequenties, met aan de basis dunne fijnkorrelige zandsteenbankjes. De cyclische opbouw is op

regionale schaal goed correleerbaar, en de ontwikkeling binnen het kaartbladgebied laat zich

bijzonder goed vergelijken met die in Noord-Holland en die in Noordwest-Duitsland, zoals

beschreven door 8rüning (1986). De opbouw van de Hoofdkleisteen is in geheel

Noord-Nederland zeer uniform (RGD, 1989a). De dikte van de eenheid varieert binnen het

kaartbladgebied tussen de 190 en 240 m.

De ßogenstein bestaat uit rood en groen gekleurde fijngelamineerde kleistenen, gelijk de

Hoofdkleisteen. ln de Rogenstein worden zij echter afgewisseld met oöliet-banken. De oölieten

zijn gecementeerde grainstones, met oöiden tot enkele millimeters grootte. De in de

oölietbanken gemeten lage gamma-ray straling, hoge dichtheid en hoge voortplantingssnelheid

van geluid geven het laagpakket zijn karakteristieke logbeeld.

ln tegenstelling tot de Hoofdkleisteen vertoont de Rogenstein geen regionaal uniforme

ontwikkeling binnen Nederland (RGD, 1989a).

5.1.3 Hoofd-BontzandsteeÍr For]¡lât¡e

Deze formatie ligt concordant op de Onder-Bontzandsteen Formatie, en wordt discordant

bedekt door de Boven-Germaanse Trias Groep of de Rijnland Groep. Het voorkomen van de

formatie is beperkt tot het gebied ten noordoosten van de Hantum Breuk (fig. 5.3), waar de

aangeboorde opeenvolging maximaal 102 m bedraagt (Schiermonnikoog-Zee-1). Binnen de

formatie worden in het kaartbladgebied van onder naar boven de Volpriehausen Zandsteen,

Volpriehausen Klei-Siltsteen en de Detfurth Zandsteen onderscheiden. De Detfurth Kleisteen en

het Hardegsen Laagpakket ontbreken in dit gebied. De verbreidingsgrenzen van deze eenheden

zijn in sterke mate door erosie bepaald. Binnen het kaartbladgebied is de formatie slechts op

drie plaatsen aangeboord : Schiermonniko og-Zee- 1, Buren- 1 en Boerakker- 1 .

De Volpriehausen Zandsteenvormt het basale zandpakket van de formatie. Zij bestaat uit een

opeenstapeling van fijnkorrelige zandsteenbanken. De zandstenen zijn enigermate

gecementeerd met calciet; lokaal komt anhydriet voor. De dikte van de eenheid is slechts in de

drie voornoemde boringen vastgesteld en bedraagt daar respectievelijk 10, 9 en 5 m. De onder-

en bovengrens van de eenheid zijn scherp.

De Volpriehausen Klei-Siltsteen bestaat uit roodbruine tot groene klei- en siltsteen met zandige

niveaus en anhydrietknollen. Naar de top neemt het zandgehalte toe, en gaat de eenheid

geleidelijk over in de Detfurth Zandsteen. ln het bovenste, zandige deel van het laagpakket

komen lamellibranchiaten voor. Hieraan ontleent dit deel de naam "Avicula Schichten". Lokaal

kan het zandgehalte in dit bovenste deel hoog zijn, wat de overgang naar de Detfurth

Zandsteen minder duidelijk maakt. De dikte van het laagpakket bereikt in de boring

Schiermonnikoog-Zee-1 een dikte van ongev'eer 70 m.

De Detfurth Zandsteenis opgebouwd uit een witte tot grijze fijnkonelige zandsteen. Een

karakteristieke kleisteenbank deelt dit pakket in tweeën. Het onderste deel van de Detfurth

Zandsteen is struktuurloos, het bovenste gedeelte toont kleinschalige scheve gelaagdheid. De

maximale dikte bedraagt 33 m. Het laagpakket wordt discordant bedekt door de Röt Formatie.
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5.2 Bowen-Germaanse Trias Groep

5-2-1 Strat¡graf¡e

De Boven-Germaanse Trias Groep is opgebouwd uit klastische sedimenten, kalken, mergels en

evaporieten. De groep ligt discordant op de 0nder-Germaanse Trias Groep en wordt discordant

bedekt door de Rijnland Groep. Binnen de groep worden de Röt, Muschelkalk en de Keuper

Formaties onderscheiden.

Afzettingen van de Boven-Germaanse Trias Groep komen ten noordoosten van de Hantum

Breuk voor. Daarnaast is er een geisoleerd voorkomen bij Ameland, waar in een randsyncline

van een zoutstruktuur een tektonisch verstoord pakket bewaard is gebleven (fig. 5.2). ln het

overige deel van het kaartbladgebied zijn de afzettingen door erosie afwezig. De grootste dikte

van de groep v'rordt ten zuiden van Schiermonnikoog bereikt en bedraagt ruim 250 m. Deze

grote dikte maakt het aannemelijk dat naast de Röt en de Muschelkalk Formaties ook de Keuper

Formatie voorkomt. ln het onderstaande overzicht wordt voor de dikten van de laagpakketten

gerefereerd naar de boring Schiermonnikoog-Zee-1.

De ouderdom van de Boven-Germaanse Trias Groep is Laat-Scythien tot Norien (NAM & RGD,

1 e80).

Röt Format¡e

De Röt Formatie komt voor in het gehele verbreidingsgebied van de Boven-Germaanse Trias. Zij

wordt onderverdeeld in de Solling Kleisteen, de Hoofd-Röt Evaporiet, de lntermediaire-Röt

Kleisteen, de Boven-Röt Evaporiet en de Boven-Röt Kleisteen. De formatie ligt discordant op de

Hoofd-Bontzandsteen Formatie. De dikte in de boring Schiermonnikoog-Zee bedraagt 218 m.

Figuur 5.3 Verbreidingskaart van de

0nder-Bontzandsteen, de Hoofd-

Bontzandsteen en de Boven-

Germaanse Trias Groep. Evenals in

figuur 5.2 zijn de lokale restvoor-

komens van de 0nder-Eontzandsteen

op het Friesland Platform niet weerge-

geven.
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De Solling Kleisteen is opgebouwd uit grijsgroene en rode kleisteen en heeft een dikte van

ongeveer 50 m. ln het laagpakket komen anhydrietknollen en enkele laagjes met een sterke

aanrijking van radio-aktieve mineralen voor.

De Hoofd-Rót Evapozbfbestaat uit een dunne basale anhydriet en steenzout. De overgang van

de Solling Kleisteen naar de Hoofd-Röt Evaporiet is scherp. De dikte bedraagt 70 m.

De lntermediaire-Röt Kleisteen is een roodbruine, siltige, anhydritische kleisteen die zich op

grond van het hoge kleigehalte van beide evaporieten onderscheidt. Het laagpakket heeft een

geringe dikte van 13 m.

De Boven-Röt Evapozbfbestaat in dit gebied uit een dunne kleiige anhydrietbank. Het

kleigehalte en de zeer geringe dikte van 5 m wijst op sedimentatie dicht langs de rand van het

bekken.

De Boven-Röt Kleisfee, bestaat uit een roodbruin gekleurde kleisteen. ln het onderste gedeelte

is de eenheid anhydritisch, terwijl het bovenste deel van de formatie een toenemend

kalkgehalte vertoont. De overgang naar de Muschelkalk Formatie is gradueel. Deze sequentie

heeft een dikte van 80 m.

5.2.3 fvluschelkalkForErat¡e

De Muschelkalk Formatie ligt concordant op de Röt Formatie en wordt, voor zover bekend,

disconcordant bedekt door de Rijnland Groep. Slechts het onderste laagpakket van de

Muschelkalk Formatie (de 0nder-Muschelkalk) is in het kaartbladgebied aangeboord. De grote

dikte van de Trias afzettingen in de Lauwerszee Trog (Kaart 6) maakt het echter aannemelijk dat

meerdere laagpakketten van de Muschelkalk Formatie en zelfs van de Keuper Formatie

aanwezig zijn.

De 2nder-Muschelkalkbeslaat in het onderste deel voornamelijk uit grijze mergels en vertoont

naar boven toe een toename van kalksteen en dolomiet. Tevens komen hier enkele

kleisteenbanken voor. Het aangeboorde laagpakket heeft een dikte van 28 m.

De overige Muschelkalk laagpakketten zijn opgebouwd uit mergels, kleirijke dolomieten en

carbonaten, anhydritische kleistenen en ingeschakelde steenzoutbanken. De Keuper Formatie

bestaat uit siltige anhydrietrijke kleistenen met ingeschakelde anhydriet en steenzoutbanken.

5-3 Sedirnentaire ontw¡kkeling ern paleogeogrâf¡e

Het gebied van dit kaartblad maakte aanvankelijk, tijdens de afzetting van de

0nder-Bontzandsteen Formatie, deel uit van een zeer uitgestrekte vlakte. Sedimentatie vond,

gezien het continentale karakter van de afzettingen, de goede correleerbaarheid in de regio en

de fijnkorrelige samenstelling, waarschijnlijk plaats in een lacustrien milieu. De oölieten

vormden zich tijdens periodes van lage klastische influx en hogere stroming in brak. kalkrijk

water (Peryt, 1975; Brüning, 1986). De afwisseling van groen- en roodkleuring en de

aanwezige krimpscheuren wijzen op een fluktuerende waterspiegel en regelmatig droogvallen

van het meer.
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De Basale Bontzandsteen representeert de laatste fase van opvulling van het sinds het

Vroeg-Perm aanwezige relief. Uit de identieke ontwikkeling van de Hoofdkleisteen ten noorden

en ten zuiden van het Texel-lJsselmeer Hoog, blijkt dat dit hoog als tektonisch element

gedurende de Vroeg-Trias geen rol meer speelde.

De verschillen in opbouw van de Rogenstein Formatie in Noord-Holland en

Noordoost-Nederland wijzen echter op een gescheiden ontwikkeling van deze twee

voorkomens. Oorzaak hiervan is de toenmalige ontwikkeling van een noordoost-zuidwest

georiënteerd hoog in Noord-Nederland (fig. 10.3), de zogenaamde Netherlands Swell.

De sedimenten van de Hoofd-Bontzandsteen binnen het kaartbladgebied worden gekenmerkt

door een opeenvolging van noordwaarts uilbouwende verwilderde riviersystemen, abrupt

afgewisseld met transgressieve lacustriene afzettingen (Fisher, 1984, RGD 1989a).

Waarschilnlijk zijn veranderingen in de waterspiegel van het meer en tektonische aktiviteit in

het achterland van invloed geweest op de afwisseling en verbreiding van de zand- en

kleistenen. De afzettingen binnen het kaartbladgebied zijn gevormd binnen de invloedsferen

van de Netherlands Swell en de Eems Trog ten zuidoosten van het kaartbladgebied. De

depositionele dikte van met name de fluviatiele afzettingen neemt duidelilk toe in de richting

van de trog. De sedimentatie werd onderbroken door opheffing en erosie als gevolg van de

Hardegsen tektonische fase.

De afzettingen van de Boven-Germaanse Trias Groep onderscheiden zich van de

0nder-Germaanse Trias Groep door de invloed van meerdere transgressies. De Röt Formatie

wordt gekenmerkt door afzettingen van steenzout ontstaan door indamping volgend op een

transgressie. De kleistenen van de Röt Formatie vormden zich in een, mogelijk hypersaliene,

playa. ln het bovenste deel van de Röt Formatie wordt de invloed merkbaar van een nieuwe

transgressie. De normale mariene omstandigheden herstelden zich en doordat de brongebieden

van klastische sedimenten grotendeels door de zee werden bedekt nam het carbonaat-aandeel

in de sedimenten sterk toe. Zodoende werden hierna binnen het kaartbladgebied en ten oosten

daarvan kalken en dolomieten van de Muschelkalk Formatie afgezet.
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6 Gentral Graben Groep

6-1 Stratigrafie

De binnen het kaartblad voorkomende afzettingen van de Central Graben Groep beperken zich

tot het deel van het Vlieland Bekken dat binnen de grenzen van het studiegebied ligt (kaart 8).

De groep bestaat binnen het kaartbladgebied enkel uit de continentale afzettingen van de

Delfland Formatie.

6.1.1 Delfland Forfllat¡e

De Delfland Formatie (Herngreen et al., 1991) bestaat uit een onregelmatige afwisseling van

grijze, groene, bruine, of soms rood gevlekte mica-houdende silt- en kleistenen en licht tot

donkerbruin gekleurde zandstenen. Het bovenste deel van de formatie bevat veel plantenhaksel,

koollagen en enkele kalksteen- of dolomietbanken. ln deze kalksteenbankjes komt een

brakwater tot mariene ostracodenfauna voor. Ook palynologische gegevens wijzen er op dat de

Delfland Formatie, zij het slechts in zeer geringe mate, mariene invloeden heeft gekend.

De Delfland Formatie ligt discordant op de 0nder-Germaanse Trias Groep, en wordt.

gescheiden door een klein hiaat, concordant bedekt door de Rijnland Groep. De afzettingen

bereiken binnen het gebied van het kaartblad een dikte van ruim 200 m (kaart 8). Naar de

randen van het bekken neemt deze dikte snel af.

Met behulp van palynologisch onderzoek is aangetoond dat de formatie van Laat-Kimmeridgien

tot Ryazanien ouderdom is (Herngreen et al., 1 991 ).

6.2 Sedirnentaire ontrnrikkeling en paleogeografie

Door een drempel in het Vlieland Bekken (Zuidwal Volcanic Dome; fig. 1.6) werd het zuidelijk

deel van het bekken grotendeels van mariene invloeden afgeschermd (Herngreen et al., 1991 ).

Zodoende overheersten in dit gebied fluviatiele en lacustriene omstandigheden. Gezien de

mariene kenmerken van de kalksteenbanken in de Delfland Formatie hebben van tijd tottijd
mariene omstandigheden geprevaleerd. Slechte drainage van het Vlieland Bekken heeft

aanleiding gegeven tot het ontstaan van veen. dat laterverder is ingekoold.
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7 Rijnland Groep

7 -1 Strat¡graf¡e

De Rijnland Groep bestaat uit een opeenvolging van zandstenen, siltstenen, kleistenen en

mergels. Deze sedimenten werden afgezet in een aanvankelijk ondiep, maar geleidelijk aan

dieper wordend, open marien milieu. De ouderdom van de Rijnland Groep is Laat-Ryazanien tot

en met Albien (RGD, 1990a).

ln het grootste deel van het kaartbladgebied ligt de Rijnland Groep discordant op de Zechstein

Groep en de 0nder-Germaanse Trias Groep. ln het uiterste noordoosten echter bedekt zij,

eveneens discordant, de Boven-Germaanse Trias Groep, terwijl zij in het Vlieland Bekken met

een gering hiaat concordant op afzettingen van de Central Graben Groep ligt (kaart 14). De

Rijnland Groep wordt concordant bedekt door afzettingen van de Krijtkalk Groep.

Afzettingen van de Rijnland Groep komen in het gehele kaartbladgebied voor (kaart 10). De

grootste dikte binnen het kaartbladgebied wordt in het Vlieland Bekken bereikt. De dikte neemt

hier toe tot ruim 550 m. Daarnaast ziet men in het noordoosten, in de randsynclines langs de

zoutstrukturen, een verdikking (tot 450 m) van de Rijnland afzettingen. 0p het Friesland

Platform is een pakket van ongeveer 150 m aanwezig.

De Rijnland Groep wordt onderverdeeld in de Vlieland Formatie en de Holland Formatie.

7.1 .1 Vlieland Format¡e

De Vlieland Formatie bestaat uit twee laagpakketten namelijk de basale Vlieland Zandsteen en

het daarop gelegen Vlieland Schalie Laagpakket. De Vlieland Formatie werd tijdens een

transgressieve periode afgezet, waarbij de sedimentatie, die zich aanvankelijk tot het Vlieland

Bekken beperkte, zich gaandeweg over een groot deel van het kaartbladgebied uitstrekte. De

ouderdom van de formatie is Laat-Ryazanien tot en met Banemien.

De Vlieland Formatie wordt concordant bedekt door afzettingen van de Holland Formatie. De

twee formaties worden door een hiaat van elkaar gescheiden. Door sterke erosie voorafgaande

aan de afzetting van de Vlieland Formatie wordt zij aan de onderzijde door verschillende

Figuur 7.1 Diktekaartvan de Vlieland

Formatie. De kaart is gebaseerd op

seismische gegevens.

bo- /-2 \n /too
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formaties begrensd. Hiervoor wordt men verwezen naar de afgedekte geologische kaart

beneden de basis van de Rijnland groep (kaart 14).

De Vlieland Formatie komt in het gehele gebied van het kaartblad voor. De dikteverdeling (fig.

7.1) vertoont nagenoeg hetzelfde beeld als de diktekaartvan de Rijnland Groep in ziln geheel

(kaart 10): een relatief geringe dikte in het centrale deel van het kaartbladgebied (50 à 100 m)

en dikkere afzettingen in het uiterste zuidwesten (het Vlieland Bekken - 350 m) en noordoosten

(de Lauwerszee Trog - 250 m).

De Vlieland Zandsteenkomt slechts in het zuidelijke deel van het kaartbladgebied voor (fig.

7.2). Dateringen tonen aan dat de oudste afzettingen van het laagpakket zich in het Vlieland

Bekken bevinden. Tevens blijkt uit de dateringen dat gedurende de Vroeg-Krijt transgressie

delen van het Noord-Nederlands Hoog (fig. 1.6) werden overspoeld waarbij de Vlieland

Zandsteen steeds verder op het hoog werd afgezet. De dikste afzettingen worden in het

Vlieland Bekken aangetroffen. Deze meten ruim 150 m in het centrum van het bekken. ln het

binnen het kaartbladgebied liggende deel van het bekken wordt maximaal ongeveer 75 m

waargenomen. Naar de rand van het bekken neemt de dikte snel af. Verder komt het laagpakket

voor aan de oostzijde van Ameland, in Noord-Friesland en in het zuiden van het

kaartbladgebied. De dikte varieert daar tussen de 10 en 30 m. Door het ontbreken van boringen

in het andere. ten zuiden van Schiermonnikoog gelegen, depocentrum (kaart 10) is het niet

bekend of ook daar zandstenen zijn afgezet. De Vlieland Zandsteen vormt in Friesland een

bela ngrijk reservoirgesteente.

De Vlieland Zandsteen bestaat uit een afwisseling van veelal goedgelaagde, weinig

gecementeerde, grijsbruin tot groenkleurige, fijne tot middelfijne kwartszandstenen,

donkerkleurige siltstenen en siltige kleistenen. De zandstenen vertonen in het algemeen interne

scheve gelaagdheid. Als gevolg van intensieve bioturbatie komen ook struktuurloze zandstenen

voor. Locaal zijn ze glauconiet-houdend. Het komt zowel voor dat zandstenen overgaan in silt-

en kleistenen als dat kleistenen naar boven overgaan in zandstenen (fining- en coarsening

upward trend). De meer siltige en kleiige intervallen zijn vaak gelamineerd en rijk aan organisch

materiaal. ln de zandige intervallen komen bruine zandsteen inschakelingen voor welke

gecementeerd zijn met calciet en sideriet. De Vlieland Zandsteen werd afgezet in een ondiepe

zee. De sterk gebioturbeerde zanden zijn kustnabij afgezet, de grove slecht gesorteerde zande

Figuur 7.2 Configuratie van het

Vlieland Bekken tijdens de afzetting

van de Vlieland Zandsteen en

reservoir-gemiddelde effectieve

porositeit øem van de zandsteen

(appendix E). Romeinse cilfers corres-

ponderen met de kaartblad ¡ndeling

(fis. 1.1 ).
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reflecteren afzetting in een oeverfront facies. De overgang van de Vlieland Zandsteen naar de

Vlieland Schalie is vrij abrupt en is goed herkenbaar op gamma ray en sonic logs. De ouderdom

van de basis van de Vlieland Zandsteen is Laat-Ryazanien in het Vlieland Bekken en

Vroeg-Valanginien op het Noord-Nederlands Hoog. De top heeft een ouderdom van Vroeg- tot
Midden-Valanginien (Herngreen et al., 1991; RGD, 1990a).

De Vlieland Sch¿lb bestaat uit donkerbruine tot donkergrijze, siltige kleisteen. Aan de top van

de eenheid is de kleisteen enigszins mergelig. Afzetting vond plaats in een aanvankelijk ondiep,

maar geleidelijk aan dieper wordend, open marien milieu. De Vlieland Schalie heeft een

ouderdom van Laat-Valanginien tot en met Barremien.

De Vlieland Schalie komt in het gehele gebied van het kaartblad voor. De dikte van dit

laagpakket varieert van maximaal 350 m in het Vlieland Bekken tot ongeveer 70 à 90 m op het

Friesland Platform.

7.1 .2 Holland Format¡e

De Holland Formatie is de bovenste eenheid van de Rijnland Groep. De formatie bestaat uit een

opeenvolging van licht- tot donkergrijze, soms bont gekleurde mergelige kleisteen, donkergrijze

kleistenen en lichtgrijze mergelige kleisteen. De sedimenten van de Holland Formatie werden in

een wisselend ondiep tot matig diep marien milieu afgezet. De afzettingen hebben een Aptien

en Albien ouderdom.

Het contact tussen de Holland Formatie en de bovenliggende afzettingen van de Krijtkalk Groep

is concordant. De basis rust, veelal met een hiaat (dat het volledige Aptien kan omvatten), op

de Vlieland Formatie.

De formatie komt, zij het niet ahijd compleet, in het gehele kaartbladgebied voor. De dikte

varieert van ongeveer 70 m in de noordelijke helft (de Waddenzee) en het uiterste zuidwesten

van het kaartbladgebied, tot 40 m in het resterende deel. De Holland Formatie wordt

onderverdeeld in de Onder-Holland Mergel, de Midden-Holland Schalie en de Boven-Holland

Mergel Laagpakketten. Dit karakteristieke, op boorgatmetingen goed herkenbare, drietal is

binnen het kaartbladgebied niet overal compleet.

De 2nder-Holland Mergelbeslaat uit een licht- tot donkergrijs, soms rood, bruin of gelig

gekleurde mergelige kleisteen. De ouderdom loopt van Aptien tot het oudste Vroeg-Albien

(RGD, 1990a). De 0nder-Holland Mergel bedekt, gescheiden door een hiaat, de Vlieland

Schalie. Dit hiaat omvat vrijwel het volledige Vroeg-Aptien. Ook aan de bovenkant. tussen de

0nder-Holland Mergel en de Midden-Holland Schalie is een hiaat. De dikte van het laagpakket

is maximaal 15 m (in het zuiden en zuidwesten van het kaartbladgebied).

De Midden-Holland Schalie bestaat uit donkergrijze kleisteen welke aan de basis een zandig

karakter heeft. De ouderdom is Vroeg-Albien (RGD, 1990a). De Midden-Holland Schalie kan,

gescheiden door een hiaat, zowel op de 0nder-Holland Mergel als op de Vlieland Formatie

liggen. Het hiaat is het grootst in het centrum van het kaartbladgebied waar het maximaal het

gehele Aptien en een deel van het Vroeg-Albien omvat. ln noordelijke en westelijke richting lijkt

dit hiaat iets kleiner (RGD, 1990a). Het contact met de Boven-Holland Mergel is concordant.

De dikte van het laagpakket bedraagt 10 tot 20 m.

De Boven-Holland Mergelbestaat uit lichtgrijze en bontgekleurde, mergelige kleisteen. Het
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7.2

laagpakket heeft een ouderdom van Midden tot Laat-Albien. Biostratigrafisch dateringen doen

vermoeden dat binnen de Boven-Holland Mergel meerdere (zeer) kleine hiaten voorkomen

(RGD, 1990a). Het contact met zowel de Midden-Holland Schalie als met de bovenliggende

Krijtkalk Groep is concordant. De dikte van deze eenheid varieert van ongeveer 1 5 m in het

zuiden van het kaartbladgebied tot 40 à 50 m bij Ameland.

Sed¡ñrenta¡re ontw¡kkel¡ng en paleogeografie

Een, tijdens het Laat-Ryazanien vanuit het noorden binnendringende transgressie, beëindigde

de continentale omstandigheden waaronder de Central Graben Groep werd afgezet. ln de

beginfase van deze Krijt-transgressie werd, in een ondiep-marien milieu, de Vlieland Zandsteen

afgezet. Het depocentrum werd in beginsel hoofdzakelijk bepaald door de configuratie van het

Vlieland Bekken. De regionale verspreiding en ouderdom van de Vlieland Zandsteen tonen aan

dat de grenzen van het Vlieland Bekken reeds tijdens de afzetting van de zandsteen werden

overschreden.

Als gevolg van de aanhoudende netto stijging van de zeespiegel onstond een meer open marien

milieu waarin de fijnklastische Vlieland Schalie werd afgezet. Palynofacies-analyses wijzen er

echter op dat gedurende deze periode ook een aantal fluctuaties in de waterdiepte zijn

voorgekomen waardoor gecondenseerde opeenvolgingen en hiaten zijn ontstaan (RGD, 1990a).

Dateringen aan de basis van de formatie wijzen op een verjonging in de richting van het

Noord-Nederlands Hoog, hetgeen het transgressieve karakter bevestigt. Binnen het Vlieland

Bekken wordt een klein hiaat danwel een gecondenseerde opeenvolging aangetroffen aan de

basis van de Vlieland Schalie over de periode Laat-Valanginien tot Vroeg-Hauterivien. 0p het

Noord-Nederlands Hoog is dit hiaat groter en reikt tot aan het Laat-Hauterivien (RGD, 1990a).

Doordat de zee in de loop van het Banemien vrijwel het gehele Noord-Nederlands Hoog had

overspoeld, nam de aanvoer van klastische sedimenten geleidelijk af. Hierdoor kregen de

sedimenten een meer mergelig karakter. De kalkige bestanddelen waren voornamelijk van

pianktonische organismen afkomstig.

Ook tijdens de afzetting van de Holland Formatie prevaleerde een marien milieu.

Paleontologische dateringen (RGD, 1990a) wijzen op verschillende perioden van kortstondige

stilstand in de sedimentatie, kleine tektonische bewegingen en zeespiegelfluctuaties. Het

zandige karakter aan de basis van de Midden-Holland Schalie reflecteert het begin van de

Albien fase in de Krilt-transgressie (NAM & RGD, 1980, Crittenden, 1987). Het verder

toegenomen mergelige karakter van de Onder-Holland Mergel afzettingen, in vergelijking met

dat van de Vlieland Schalie, werd veroorzaakt door het terugdringen van de brongebieden van

klastische sedimenten door de zich uitbreidende transgressie. Tijdens de afzetting van de

Holland Formatie heeft het Vlieland Bekken weinig invloed meer op de dikteverdeling.

Petrofysische evaluat¡e

De Vlieland Zandsteen bevat plaatselijk winbare hoeveelheden aardgas en is daarom

economisch van belang. 0m enig inzicht in de reservoireigenschappen van de Vlieland

Zandsteen te verkrijgen werden elf boringen uit het kaartbladgebied en direkte omgeving

petrofysisch geëvalueerd (appendix E; RGD. 1990c). ln zes van deze boringen is de Vlieland

Zandsteen gasvoerend (appendix F). Als voorbeeld van een logevaluatie van de Vlieland

Zandsteen wordt in figuur 7.3 het resultaat getoond voor de boring Tietjerksteradeel -305.

7-3
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0mdat de Vlieland Zandsteen plaatselijk 5 tot 100/o glauconiet bevat, kan de gamma ray log niet

als klei-indicator dienen. Het kleigehalte werd daarom bepaald met behulp van de density-sonic

klei-indicator. De effectieve porositeit werd verkregen uit de sonic (density) porositeit

(Wyllie-vergelijking in single porosity model; Wyllie et al., 1956, Wyllie et al., 1958) na

conectie voor het kleigehalte en eventueel het koolwaterstofgehalte. Voor de bepaling van de

watersaturatie werd de lndonesia-formule gebruikt, die geschikt is voor kleiige formaties (Fertl,

1987). ln figuurT.2 is schematisch de verdeling van de reservoir-gemiddelde effectieve

porositeit van de Vlieland Zandsteen in het studiegebied weergegeven. Uit het kaartbeeld van

deze verdeling blijkt dat de reservoir-gemiddelde effectieve porositeit naar de randen van de

subbekkens toe af neemt.

De porositeitsreductie binnen de Vlieland Zandsteen is niet alleen veroorzaakt door compactie,

maar is ook een gevolg van cementatie (fig. 7.a). 0nderzoek aan kernmateriaal heeft de

aanwezigheid van calciet- en siderietcement aangetoond. Vanwege het feit dat in het gebied

rond Leeuwarden illiet 15 tot 40 0/o van de kleimineralen uitmaakt (Berge, 1983) is het mogelijk

dat illietfibervorming een rol heeft gespeeld (Seemann, 1979; Pallatt et al., 1984) bij de

permea biliteitsred uctie.

Figuur 7.3 Petrofysische evaluat¡e

van het Vlieland Zandsteen traject in

de boring Tietjerksteradeel-305.

Kolom 1: kleigehaite Vcl, effectieve

porosite¡t Øe en porievolume water

Vw (in procenten). Kolom 2: boorgat-

diameter (Cal) en boorbe¡teldiameter

(Bit), beide in inches; bovendien is het

geteste interval (appendix F) en het

gekernde interval aangegeven d.m.v.

een trapezium resp. zwarte balk.

Kolom 3: de watersaturatie Sw (in

procenten). Kolom 4: effectieve

porositeil Øe (linker curve) en het

volume water in de porién Vw {rechter

curve) beiden in procenten. In de

rechterkolom zijn de formatiegrenzen

aangegeven. Diepten zijn werkelijke

diepten.
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De kleisteenafzettingen van de Vlieland Schalie vormen een effectieve afsluiting van de Vlieland

Zandsteen reservoirs.

Sinds 1971 produceert Elf Petroland B.V. aardgas uit het Leeuwarden gasveld, dat een initiële

reserve bevatte van 1 1,7 miljard kubieke meters gas (Cottençon et al., 1975).

Figuur 7.4 Porositeit versus diepte

plot voor de Vlieland Zandsteen voor

de geëvalueerde boringen op

kaartblad I (open circels) en kaartblad

ll (gesloten driehoekles): de compac-

tiecurve volgens de exponentiële

relatie van Athy (1 930) met een

oppervlakteporosite¡1 voor zandsteen

ø (0) = 31.096. Voor de constante c

werd de waarde c = 0.0@2734 per

meter gehanteerd (Sclater & Christ¡e,

1 980). De meetpunten vertegenwoor-

digen de reservoir-gemiddelde effec-

tieve porositeit van de Vlieland

Zandsteen (appendix E; RGD, 1991).

Boringen Kaartblatl I

1 Bolsward -1

2 Franeker J
3 Harlingen West -1

4 Halingen -1

5 oude lnschor -1

6 Riepel -1

7 Slenk -l

I Vlieland Oost -l
9 Zuidwal -l

10 Tuidwal -2

I I Zuidwal -3

12 L12 -2

ØloJ(%l

Ølol= Øþle'"D Athy (1930)

Ø(ol=31o/o

Boringen Kaartblad ll

1 Oudega-Akkrum -8

2 Ameland Oost -101

3 Bozum -1

4 Leeuwarden -3

5 Opeinde -2

6 Peins -1

7 Rauwerd -2

I Suawoude -2

9 Tietlerksteradeel -305

10 Wanswerd -1

11 Wirdum -1
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8 Krijtkalk Groep

8.1 Stratigraf ie

De Krijtkalk Groep bestaat uit een opeenvolging van goed gecementeerde, lichtgekleurde

filnkonelige krijtkalken en mergelige kalken. Karakteristiek voor deze sedimenten is dat zij

voornamelijk bestaan uit kalkskeletten van planktonische en benthonische organismen

(coccolieten, foraminiferen, sponzen, bryozotin etc), en dat zij weinig terrigeen materiaal

bevatten.

De Krijtkalk Groep wordt onderverdeeld in de Texel Krijtkalk Formatie en de Ommelanden

Kriltkalk Formatie (fig. 8.1). De grens tussen deze formaties wordt gelegd aan de top van de tot

de Texel Krijtkalk behorende Actinomax plenus Mergel. Deze zogenaamde mergel bestaat in

tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden binnen het kaartbladgebied uit een markante,

donkere, schalielaag. De ondergrens van de Kriltkalk Groep wordt gelegd aan de basis van de

kalksteen successie, die concordant op de mergels van de Rijnland Groep volgt. De top van de

groep wordt gelegd waar de kalken discordant bedekt worden door de klastische sedimenten

van de Noordzee Supergroep.

De ouderdom van de Krijtkalk Groep binnen het kaartbladgebied is aan de hand van

foraminiferen en ostracoden gedateerd (RGD, 1988b, 1989c,d,e,f) op

Cenomanien-Maastrichtien. ln verschillende boringen ontbreken sedimenten met een jongste

Maastrichtien en mogelijk deels ook een Boven- of Midden-Santonien ouderdom (fig. 8.1).

De afzettingen van de Krijtkalk Groep komen in het gehele kaartbladgebied voor. De dikte is het

kleinst in het Vlieland Bekken in het zuidwesten (300 m) en boven de zoutstrukturen (tot minder

dan 200 m). De grootste dikte binnen het kaartblad bedraagt ruim 1000 m en komt voor in het

noorden en oosten (kaart 12).

4.1.1 Texel Krijtkalk Forrnatie

De Texel Krijtkalk Formatie bestaat in het gebied van het kaartblad uit lichtgrijze krijt- en

mergelige kalk met een aantal mergel-inschakelingen, met aan de top de Actinomax Plenus

Mergel. Deze donkere schalielaag is enkele meters dik en is in het algemeen over grote

afstanden te vervolgen. Hij is herkenbaar aan een markante piek op de gamma ray log

(Schiermonnikoog-1; fig. 8.1). Behalve in enkele boringen bij Ameland en in de buurt van

Tietjerksteradeel komt hij binnen het gehele kaartbladgebied voor.

Binnen het kaartbladgebied is de samenstelling van de Texel Krijtkalk constant. De dikte neemt

in noordoostelijke richting af van ongeveer 65 m tot ongeveer 25 m. De Texel Krijtkalk is

overwegend van Cenomanien ouderdom. Mogelijk hoort het jongste deel van de formatie tot

het Vroeg-Turonien.

A-1.2 Ornrnelanden l(rijtkalk Forñrat¡e

De 0mmelanden Krijtkalk Formatie bestaat uit witte tot lichtgrijze krijtkalk, krijtachtige

kalksteen en mergelige krijtkalk met enige mergel inschakelingen. Voorts komen, vooral in het

Campanien, meerdere niveaus van laagparallel gerangschikte vuursteenconcreties voor. Deze

afwisseling veroorzaakt, met name in de putten Wanswerd-1 en Schiermonnikoog-1 op de

sonic log een sterk getand patroon (fig. 8.1). Uit spoelmonsters en sonic logs blijkt dat de

afzettingen van het Turonien, het Coniacien en het Santonien uit competenter gesteente

bestaan dan de jongere sedimenten van het Campanien en het Maastrichtien.
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Hoewel het monotone lithologische karakter van de opeenvolging het zeer moeililk maakt een

karteerbare onderverdeling van de Ommelanden Krijtkalk te maken, lijkt het mogelijk voor

lokale toepassingen, op grond van bovenbeschreven logkarakteristieken, de basis van het

Campanien aan te geven. De overige in figuur 8.1 aangegeven chronostratigrafische grenzen

komen niet altijd overeen met de op basis van logcorrelatie verkregen onderverdeling van de

0mmelanden Chalk.

De formatie wordt aan de basis begrensd door de Texel Krijtkalk Formatie. De top wordt

discordant bedekt door de klastische afzettingen van de Noordzee Supergroep. De formatie

heeft een Turonien tot Maastrichtien ouderdom. Tevens is gebleken dat meerdere

intraformationele hiaten voorkomen (RGD, 1988b, 1989c t/m f). Hierbij is het ontbreken van

het Laat-Santonien en Laat-Maastrichtien het meest in het oog springend.

Binnen het kaartblad varieert de dikte van de formatie zeer sterk. Als gevolg van opheffing

(inversie) van het Vlieland Bekken vond er erosie en geringere sedimentatie plaats. Hierdoor

bereikt de Ommelanden Krijtkalk in het zuidwesten een dikte van slechts 250 m. Boven

zoutstukturen komen dikten voor van minder dan 200 m. ln het noorden en noordoosten van

het kaartbladgebied daarentegen bereikt de 0mmelanden Krijtkalk een dikte van ruim 1000 m.

Sedimentaire ontr¡rikkel¡ng en paleogeografie

De Krijttransgressie ontwikkelde zich in het Laat-Krijt tot een mondiaal fenomeen (Pitman,

1978; Donovan & Jones, 1979). ln de omgeving van het kaartbladgebied werden de laatste

landmassa's overspoeld. Het kaartbladgebied kwam zodoende in open zee te liggen, ver

verwijderd van enige kust. Door het overspoelen van de brongebieden van klastische

sedimenten bestaan de Laat-Krijt afzettingen voornamelijk uit bioklastische bestanddelen, dit in

tegenstelling tot de Holland Formatie die nog is opgebouwd uit schalies en mergels. De

overgang tussen de twee formaties is geleidelijk en de sedimentatie was min of meer continu.

Dit komt in de boorgatmetingen duidelijk tot uiting op de gamma ray log waar door de

geleidelijke toename van het carbonaataandeel in het sediment de uitslag van de metingen

afneemt (fig.8.1).

De dikteverschillen in de Texel Krijtkalk doen een sterke daling in het zuidoosten van het

kaartbladgebied vermoeden. De afzettingen van de Ommelanden Krijtkalk reflecteren, in de

vorm van een hiaat in het Santonien en het Laat-Maastrichtien, twee tektonische fasen en de

daaraan verbonden zoutbewegingen.

Biostratigrafisch (0.a. boringen Oude lnschot-1 enZuidwal-2;RGD, 1985;RGD.19899)en

seismostratigrafisch onderzoek hebben aangetoond dat de sedimentatie van de 0mmelanden

Krijtkalk Formatie tijdens de inversie van het Vlieland Bekken meerdere malen vertraagd of

onderbroken is geweest waarbij eventueel erosie optrad. Zodoende is er een gecondenseerde

opeenvolging ontstaan met intraformationele hiaten waarbij, boven de inversie-as, de

sedimenten van het Campanien duidelijk minder sterk vertegenwoordigd zijn. Dit impliceert dat

tijdens die perioden de Subhercynische tektonische fase het krachtigst is geweest. De

erosieprodukten afkomstig van de opgeheven gebieden, werden afgezet in de dalingsgebieden.

De opheffing en erosie gekoppeld aan de Laramische tektonische fase heeft binnen het

kaartbladgebied een betrekkelijk geringe invloed gehad. Lokaal is het Boven-Maastrichtien

weggeërodeerd.
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Petrofysische ewaluatie

ln Nederland wordt tot op heden slechts op één plaats uit de Krijtkalk gas geproduceerd. Dit is

het in 'l 964 ontdekte Harlingen veld. Het gas wordt geproduceerd uit het allerhoogste deel van

het Krijtkalk pakket (Onder-Maastrichtien en Campanien). Van den Bosch (1983)geeft de

volgende reservoir parameters: de porositeit wordt enenijds gevormd door een matrix

porositeit (tot maximaal 38% van het gesteentevolume) en anderzijds door poriën ontstaan door

oplossing en barsten (5% van het gesteentevolume). Gemiddelde porositeit is ongeveer 29%.

De permeabiliteit varieert van I mD aan de bovenkant tot 0,7 mD beneden in het reservoir, 1,5

mD is het gemiddelde. De permeabiliteit is laag in vergelijking met de porositeit, hetgeen kan

worden verklaard door de zeer kleine verbindingen tussen de poriën.
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9 Noordzee Supergroep

9.1 Strat¡graf¡e

De Noordzee Supergroep is opgebouwd uit kleien, met enkele zandige inschakelingen. ln het

kaartbladgebied zijn de sedimenten grotendeels in een marien milieu afgezet. De supergroep is

onderverdeeld in de Onder-Noordzee, Midden-Noordzee en Boven-Noordzee Groep. welke van

elkaar worden gescheiden door discordanties. De Noordzee Supergroep ligt discordant op de

Krijtkalk Groep. De afzettingen van de Noordzee Supergroep hebben een Tertiaire en Kwartaire

ouderdom. De beschrijving van deze afzettingen is hoofdzakelijk gebaseerd op rapporten van

de Rijks Geologische Dienst (1984a, 1984b). De Kwartaire sedimenten zullen ter ziiner tijd

worden beschreven in de toelichting bij de 1:50.000 kartering ondiepe ondergrond van de Rijks

Geologische Dienst.

De Noordzee Supergroep wordt in het gehele gebied aangetroffen. De dikte van de supergroep

neemt in noordelijke richting geleidelijk toe van 1000 tot 1450 m. ln het noordoostelijk deel

varieert de dikte zeer sterk ten gevolge van zoutbewegingen en erosie. Boven de zoutstrukturen

neemt de dikte af tot minder dan 400 m, terwijl bij Schiermonnikoog, in het gebied waar zout is

weggevloeid, een maximale dikte van bijna 1800 m wordt bereikt (kaart 13). ln figuur 9.1 wordt

aan de hand van twee profielen de nu volgende beschrijving van de opbouw van de Noordzee

Supergroep toegelicht.

9.1.1 Onder-NoordzeeGroep

De Onder-Noordzee Groep bestaat uit de Formatie van Landen en de Formatie van Dongen.

De Fornatie van Landen is opgebouwd uit het Zand van Heers aan de basis en de Klei van

Landen. De ouderdom is Paleoceen. De formatie ligt discordant op de Krijtkalk Groep. Hel Zand

van Heersis een groengrijs, zeer fijnkorrelig glauconiethoudend zand, dat lokaal door

kalkcement verkit is. De dikte van het zand varieert van 0 tot 1 3 m. De Klei van Landen is een

groengrijze klei of kleisteen, welke glauconiet, glimmers en pyriet beval. Enkele door

calcietcement verkitte niveaus komen voor. De Klei van Landen heeft een dikte die varieert van

15 tot 25 m.

De Fornatie van Dongen bestaat uit de Basale Tuffiet van Dongen, Klei van leper, Mergel van

Brussel en de Klei van Asse. Het dikteverloop van de formatie is beïnvloed door erosie (fig.

9.1 ). Vanuit het zuidwesten (Harlingen- 1 ; 360 m) neemt de dikte naar het noorden

(Hollum-Ameland-3; 635 m) en oosten (Tietjerksteradeel-101; 510 m) geleidelijk toe. Boven de

zoutstrukturen worden geringere dikten waargenomen. De ouderdom van de Formatie van

Dongen is Eoceen. De Basale Tuffiet van Dongen is opgebouwd uit glauconiethoudende kleien

met tuf-inschakelingen. De dikte van deze eenheid varieert weinig in het gebied en bedraagt 15

tot 20 m. De Klei van leperbeslaal uit een bruingrijze kleiTge basis en een groengrijs tot griis

zandig bovendeel. Het kleiige gedeelte kan pyriet, schelpresten en koolbrokjes bevatten. Het

bovenste deel bevat siltige tot zandige inschakelingen met pyriet en glauconiet. De dikte van dit

pakket varieert zeer geleidelijk van circa 250 m tot 330 m. Ook voor de Klei van leper geldt dat

zij boven de zoutstrukturen dunner is ontwikkeld. De Mergel van Brusselis opgebouwd uit

glauconiethoudende, groengrijze tot lichtgrijze, fijnzandige kleien, mergels, kalkzandsteen en

kleiïge zandsteen. De dikte van deze eenheid varieert, zonder een duidelijke trend, tussen de 80

en 100 m. ln het gebied rond Harlingen is het laagpakket deels geörodeerd, boven de

zoutstrukturen is het laagpakket plaatselijk in zijn geheel door erosie verwijderd. De Klei van

,4sse is een plastische, groengrijze tot blauwgrijze klei, welke glauconiet en pyriet bevat. Het

dikteverloop van deze eenheid is behalve door depositie. voornamelijk erosief bepaald
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Zodoende ontbreekt het laagpakket boven de zoutstrukturen en in het zuidwesten van het

kaartbladgebied. De grootste dikte, van ruim 200 m, wordt waargenomen in de boring

Schiermonnikoog-Zee- 1 .

9-1-2 |Vlidden-NoordzeeGroep

De Midden-Noordzee Groep ligt discordant op de 0nder-Noordzee Groep en wordt, eveneens

discordant, bedekt door de Boven-Noordzee Groep. De groep bestaat in principe uit de

Formatie van Rupel en aan de top de Formatie van Veldhoven. Laatstgenoemde formatie komt

niet in het kaartbladgebied voor maar is waarschijnlijk geërodeerd gezien het feit dat deze

formatie wel ten zuiden van het kaartblad voorkomt (Rijks Geologische Dienst, 1984a).

De Fornatie van Rupelwordt gevormd door de Klei van Boom met aan de basis het Zand van

Berg. De dikte van de formatie wordt in sterke mate bepaald door erosie. ln het uiterste

zuidwesten en westen en boven de zoutstrukturen is de formatie verdwenen. De dikte van de

formatie neemt toe naar het noorden en oosten, van enkele tientallen meters in het zuidwesten

(Harlingen-1 en Harlingen-2) tot 1 70 m in het depocentrum (Schiermonnikoog-Zee-1 ). De

ouderdom van de formatie is Midden-Oligoceen. Het Zand van Bergis een fijnzandige eenheid,

met een groengrijze tot donkergrijze kleur. Deze eenheid bevat plaatselijk pyriet en glauconiet.

Het Zand van Berg heeft een dikte van circa 10 m.De Klei van Boom bestaat uit een stugge,

vette. bruin tot donkergroengrijze klei, gekenmerkt door het voorkomen van pyriet, glauconiet

en glimmers. Tevens komen op enkele niveaus septaritinknollen (kalkconcreties) voor.

9.1-3 Bowen-NoordzeeGroep

De Boven-Noordzee Groep omvat de jongste gesteenten. Zij is onderverdeeld in de Tertiaire

Formaties van Breda en van Oosterhout, de Kwartaire Formatie van Maassluis en een groep van

meest recente Kwartaire formaties. De Boven-Noordzee Groep ligt discordant op de

Midden-Noordzee Groep. De dikte van de groep bedraagt over het algemeen 500-550 m. ln het

zuidoosten is de dikte iets minder, 400-450 m, terwijl in de depocentra bij Hollum-Ameland en

Schiermonnikoog de dikte oploopt tot respectieveliik 650 en ruim 700 m.

De Fornatie van Bredaveftoont een duidelijke tweedeling. Het onderste gedeelte bestaat uit

zeer glauconietrijke, groenzwarte kleien. terwijl het bovenste deel is opgebouwd uit griisgroene

kleien, met enkele zandige en/of siltige inschakelingen. De tweedeling komt met name sterk tot

uiting op gamma ray metingen. De grote hoeveelheid glauconiet en het kleiige karakter van het

basale deel zorgen voor een hogere gamma straling dan het bovenste deel. De Formatie van

Breda wordt discordant bedekt door de Formatie van Oosterhout, De dikte varieert sterk binnen

het kaartbladgebied. ln het westen van het studie gebied wigt de formatie bijna geheel of

geheel uit, in het (noord)oosten neemt de dikte sterk toe tot een maximum in

Schiermonnikoog-Zee-1 (300 m). Deze diktevariatie is het gevolg van zoutvloei en later

opgetreden erosie. De Formatie van Breda werd tijdens het Midden- en Laat-Mioceen afgezet.

De Formatie van )osterhout bestaat uit licht tot donkergrijze. zandige kleien met soms een

enkele zandinschakeling. Aan de top bevat de formatie veel schelpresten. 0p grond van

boorgegevens blijkt dat de Formatie van Oosterhout een duidelijke diktetrend vertoont. De dikte

van de formatie neemt toe van ongeveer 50 m in het oostelijke deel, tot ongeveer 90 m in het

westelijke deel van het kaartblad. De ouderdom van de Qosterhout Formatie is Plioceen.
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De Formatie van Maassluisbestaat uit zanden en kleien, met schelpresten en glimmers. Aan de

top van de formatie komen grove zanden en veel plantenresten voor. De formatie heeft de

kleinste dikte boven de zoutstrukturen en in het zuidoosten (20-70 m). Met name naar het

westen neemt de dikte sterk toe, tot 250 m in de boring Hollum-Ameland-3 (fig. 9.1). De

ouderdom van de formatie is Kwartair (Vroeg-Pleistoceen).

De overige formaties van Kwartaire ouderdom zijn opgebouwd uit klei, zand en grind, afgezet

onder continentale en ondiep-mariene omstandigheden. Zij nemen in dikte toe van ongeveer

250 m in het grootste deel van het gebied tot 400 m in het westen.

Sedirnsntaire ontwikkel¡ng en paleogeografie

Zeespiegelbewegingen hebben een grote invloed gehad op de verbreiding van de Tertiaire en

Kwartaire sedimenten binnen het kaartbladgebied. Tijdens perioden van hoge zeespiegelstand

is hier voornamelijk klei afgezet en tijdens perioden van lage zeespiegelstand voornamelijk

zand. Een aantal Alpiene tektonische fasen tijdens het Tertiair, o.a. de Vroeg-Oligoceen

furenei'sche fase en de Oligoceen-Mioceen Savische fase, heeft geleid tot opheffing van het

gebied en erosie. Hierdoor werden de dikte en de verbreiding van de aanwezige afzettingen

beinvloed. Voorts is de diktevariatie van de Tertiaire afzettingen mede bepaald door

zoutbewegingen.

De thans heersende, hoofdzakelijk continentale, omstandigheden werden reeds in het Plioceen

bereikt.
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1O Geologische Geschiedenis

1O-1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de geologische geschiedenis vanaf het Laat-Carboon (de Varistische

orogenese) tot het Kwartair. Gegevens omtrent de periode vóór het Laat-Carboon zijn schaars

terwijl de geologische geschiedenis van het Kwartair behandeld wordt in de toekomstige

publicaties van de geologische kaart van Nederland 1:50.000 door de Rijks Geologische Dienst

(zie ook Zagwijn, 1989). De belangrijkste strukturele eenheden zijn in paragraaf 1.6 toegelicht.

Sinds de Varistische orogenese hebben zich een aantal belangrijke fasen van opheffing en

daaraan gerelateerde erosie voltrokken. Dit was tijdens het Vroeg-Perm (Saalische fase; fig.

2.2), gedurende de Jura (Kimmerische fasen; kaart 14)en tildens het LaatKrijt
(Subhercynische en Laramische fasen). Bij deze laatste fase werd het Vlieland Bekken

opgeheven (geinverteerd). Dit blijkt duidelijk op de profielen (kaart 15)en uit een vergelijking

van de dikte van de Rijnland Groep met die van de Krijtkalk Groep (kaarten 10 en 12).

1O.2 Laat-Garboon

Hoewel het Varistische Orogeen ver ten zuiden van het hier behandelde kaartbladgebied ligt

heeft het een bepalende invloed op de geologische geschiedenis gehad. De Varistische

orogenese, die zich tijdens het Laat-Carboon afspeelde, markeert de sluiting van de

Proto-Tethys. Het orogene front verplaatste zich geleidelijk naar het noorden en kent in het

Laat-Carboon drie deformatiefasen; de Sudetische, de Asturische en de Saalische fase.

De Sudetische fase, aan het begin van het Laat-Carboon, reflecteert de botsing tussen

Gondwana in het zuiden, en Laurazië! in het noorden. Het noord-zuid gerichte compressieve

krachtenveld leidde tot de vorming van een oost-west verlopende gebergtegordel die zich

dwars door Europa uitstrekte. Als reaktie op de tektonische belasting van de aardkorst door de

opeenstapeling van Varistische overschuivingen, vormde zich ten noorden van het gebergte een

voorlandbekken. Dit bekken werd relatief snel gevuld met afbraakprodukten van het Varistische

gebergte. Sedimentatie vond plaats onder paralische omstandigheden. De aan de tektoniek

gelieerde isostatische daling van het bekken werd versterkt en versneld door de grote

sedimentaire belasting. Het kaartbladgebied maakte deel uit van dit zeer vlakke bekken waarin

meanderende rivieren en moerassen de fysiografie in belangrijke mate bepaalden.

Ten tijde van de Asturische deformatie fase, aan het eind van het Westfalien, verplaatste het

front van de Varistische orogenese zich in noordwaafse richting (Lorentz & Nicholls, 1976).

Hierdoor werden de afzettingen in het voorlandbekken sterk geplooid en noordwaarts

getransporteerd over zwak hellende overschuivingsvlakken. Verder naar het noorden, in de

omgeving van het kaartbladgebied, ontstonden open plooien in de Carboon sedimenten als

reactie op bewegingen van breukblokken in het basement (Read & Watson, 1975; Ziegler,

1988). Ondertussen begon het klimaat langzaam te veranderen van vochtig tropisch tot aride

en tijdens het Perm overheerste een woestijnklimaat.

De Saalische deformatiefase, de laatste fase van de Varistische orogenese. is de uiting van een

verandering in de relatieve bewegingsrichting tussen Gondwana en Laurazië tiidens het

Stefanien en het vroegste Perm. Het noord-zuid gerichte compressieve krachtenveld maakte

plaats voor oost-west georiënteerde rekspanningen tijdens het Perm en de Trias. Ten noorden

van het Varistische orogene front, inclusief het kaartbladgebied, ontstond zodoende een

ongeveer noordwest-zuidoost georiënteerd breuksysteem, dat wordt gekenmerkt door dextrale

zijschuivingen. Bewegingen langs dit breuksysteem hebben in het Varistische voorland geleid
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tot het ontstaan van verscheidene horsten en slenken (Ziegler, 1 982, 1 988; Chadwick, 1 985).

De breukbewegingen gingen, met name in Noord-Duitsland, Polen en het Noordzeegebied,

gepaard met vulkanisme (Lorentz & Nicholls, 1976).

Binnen het kaartbladgebied heeft de aan deze fase gerelateerde erosie diep ingesneden in de

Carboon sedimenten. Het hiaat, dat mede veroorzaakt is door non-depositie aan het einde van

het Laat-Carboon, omspant maximaal een periode van het Westfalien A tot en met het vroegste

Perm. Door opheffing werd het Varistische gebergte en het daarbij behorende voorland het

brongebied van waaruit tijdens het Perm en de Trias klastische sedimenten werden geleverd

aan het kaartbladgebied.

De strukturen. die aan het einde van het Carboon in de omgeving van het kaartbladgebied

waren gevormd, blijken uit de afgedekte kaart van het pré-Perm (fi9.2.2). Uit het kaartbeeld

komen enkele strukturele elementen naar voren die als voorlopers gezien kunnen worden van

latere hogen en bekkens. Zo wijst de diep insnijdende erosie in Noordwest-Nederland op de

aanwezigheid van een Laat-Carboon hoog. Dit, oorspronkelijk Asturische/Saalische, hoog was

een voorloper van de Netherlands Swell gedurende de Trias en het Texel-lJsselmeer Hoog dat

zich tijdens de Laat-Jura manifesteerde. Het hoog vertoont, gezien de aanwezigheid aldaarvan

Westfalien C en D. een depressie in de omgeving van Schiermonnikoog. Deze depressie wordt

in deze toelichting de Lauwerszee Trog genoemd. Het hoog is gedurende de geologische

geschiedenis van wisselende betekenis geweest. De voornamelijk erosief bepaalde

verbreidingsgrens van het Westfalien CiD komt overeen met de zone waarbinnen de

bewegingen van het zuidelijk deel van de Hantum Breuk en de N-Z aftakking naar

Oost-Ameland zich voltrokken. Dit leidt tot het vermoeden dat dit deel van de Hantum Breuk

een Mesozoi'sche reactivatie is van een oorspronkelijk Varistische breukzone. Het

noordwestelijke deel van de Hantum Breuk, de meer NW-20 verlopende tak, heeft geen

waarneembare invloed gehad op het verspreidingspatroon van de Boven-Carboon sedimenten,

zoals blijkt uit de afgedekte kaartvan het pré-Perm. Daar deze kaart met name op gegevens uit

boringen is gebaseerd, en niet op een geofysische kartering, dienen de uitspraken gebaseerd

op deze kaart met de nodige voorzichtigheid te worden betracht.

1O.3 Perrn

Uiteindelijk hebben breukvorming, vulkanisme en de regionale opheffing, die met de Saalische

fase van de Varistische orogenese gepaard gingen, in het Vroeg-Perm geresulteerd in een

uitzonderlijk uitgestrekte landmassa. Daaropvolgende afkoeling van de lithosfeer, met name in

gebieden waar het Vroeg-Perm vulkanisme een rol heeft gespeeld, had een daling van de korst

tot gevolg waardoor een uitgestrekt intra-kratonisch continentaal bekken ontstond; het

Zuidelijk-Perm Bekken ookwel het Permo-Triassisch Bekken (fig. 10.1)genoemd, refererend

naar de periode waarin het bekken heeft bestaan (Ziegler. 1982).

De, op de grootschalige thermische daling gesuperponeerde oostwest gerichte, Saalische

rekspanningen resulteerden in de vorming van een aantal noord-zuid verlopende depressies.

Hiervan waren vooral het ten westen van het kaartbladgebied gelegen Off-Holland Low, en de

oostelijk gelegen Eems Trog van invloed op de ontwikkeling binnen het kaartbladgebied (fig.

3.4). ln deze depressies concentreerde zich de afwatering vanuit het zuideli¡k gelegen

Varistische achterland. Zij bevatten dikke sequenties van voornamelijk fluviatiele afzettingen

gevormd in verwilderde rivieren en wadis. De verbreiding van de sedimentaire facies. zoals

gepresenteerd door Van Wijhe et al. (1980), lijkt in Noord-Friesland het tracé van de Hantum

Breuk te volgen. Dit lijkt een aanwijzing te zijn voor synsedimentaire breukbeweging. Tussen de
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fluviatiele afzettingsgebieden bevond zich een woestijngebied waarin eolische afzettingen

domineerden. Het woestijngebied vormde zich langs de rand van het bekken; in het centrum

van het bekken bevond zich een zoutmeer. De overgangszone tussen het meer en de woestijn

bestond uit een sabkha (fig. 3.4).

ln het gebied van het kaartblad is de sedimentaire ontwikkeling tijdens het Vroeg-Perm niet

alleen een weerspiegeling van de tektonisch bepaalde topografie maar ook van de fluctuaties in

de waterhoogte van het zoutmeer. Een drietal verhogingen van het waterpeil resulteerden in

evenzovele zuidwaartse uitbreidingen van de lacustriene sedimenten (Hollum, Ameland en Ten

Boer Kleistenen).

Een belangrijke verandering trad op aan het begin van het Laat-Perm. Rift-vorming in het

Noord-Atlantische/Arctische gebied, tesamen met een eustatische zeespiegelstijging als gevolg

van de deglaciatie van Gondwana leidde tot de vorming van een open verbinding tussen de in

het noorden gelegen Barents Zee en het continentale Noordelijk en Zuidelijk-Perm Bekken. De

bekkens waren vermoedelijk onder het toenmalige zeeniveau gedaald, waardoor een zeer snelle

transgressie plaats vond. Dit blijkt met name uit de geremanieerde sedimenten aan de top van

het Rotliegend (Glennie & Buller, 1983).

Figuur l0.l Paleogeografie van

Noordwest Europa tijdens het Vroeg-

Perm. (naar Ziegler, 1 982).
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Het Laat-Perm was in essentie een tektonisch relatief rustige periode. Naast de afkoeling van

de lithosfeer speelde waarschijnlijk ook de hoge sedimentbelasting van de grote hoeveelheden,

in korte tijd neergeslagen, zout een rol bij de daling van het Zuidelijk Perm Bekken. Lokaal

traden, gezien de snelle diktetoename van de Zechstein Groep van het Texel-lJsselmeer Hoog

naar het noorden, abrupte facies overgangen en de stapsgewijze verdikkingen in

Noord-Holland, synsedimentaire breukbewegingen op.

Rondom het Texel-lJsselmeer Hoog werd een carbonaat-anhydriet platform gevormd, tenruijl

binnen het kaartbladgebied voornamelijk zout werd afgezet. Met name de dikke zoutpakketten

in de tweede evaporietcyclus gingen een belangrijke rol spelen bij de verdere strukturele

ontwikkeling van dit gebied. De invloed van de depositionele hogen is voornamelijk tot de

Zechstein 1,2 en 3 Formaties beperkt gebleven. De opbouw van de hogere Zechstein cycli

weerspiegelt een voortschrijdende verlanding van het Permo-Triassisch Bekken en een

opvulling van het reliëf. De verbreiding van de vierde cyclus is waarschijnlijk beperkter dan die

van de eerdere cycli; binnen het kaartbladgebied is de vierde cyclus maar op enkele plaatsen

aangeboord. Met name op het Friesland Platform waar de 0nder-Krijt sedimenten direct op de

Zechstein sequentie zijn afgezet ontbreekt de vierde cyclus. ln het Vlieland Bekken komen aan

de top van een niet-geërodeerde Zechstein sequentie de klastische laagpakketten van de vierde

cyclus wel voor, maar ontbreekt het zout. De zoutafzettingen van de vierde cyclus zijn alleen

aan de noordoostzijde van de Hantum Breuk aangeboord. Hoewel door de afwezigheid van de

vierde cyclus op het Friesland Platform het niet mogelijk is met zekerheid uitspraken te doen

omtrent de oorspronkelijke verbreiding, wordt op grond van het bovenstaande vermoed dat de

Hantum Breuk tijdens het Laat-Perm een drempel is geweest in het bekken, waar aan de diepe

zijde zout is afgezet terwijl aan de hoge zijde de vierde cyclus werd gekenmerkt door klastische

sedimenten. Dit is andermaal een aanwijzing voor synsedimentaire bewegingen van de Hantum

Breuk.

Met de afvlakking van het reliëf kwam tijdelijk een einde aan de invloed van de strukturele

eenheden zoals het Texel-lJsselmeer Hoog, het Off-Holland Low en de Eems Trog. Een

zeespiegeldaling aan het einde van de Zechstein resulteerde uiteindelijk in de definitieve

overgang van een marien naar een continentaal milieu (Vail el al., 1977; Fisher, 1984).

1O-4 Trias

Na de verregaande afvlakking van de topografie aan het einde van het Perm, ontwikkelde zich

tijdens de Vroeg-Trias een uitgestrekt, vlak overstromingsgebied waarvan ook het

kaartbladgebied deel uitmaakte (fig. 10.2). De klastische sedimenten werden door fluviatiele

systemen voornamelijk vanuit het zuiden aangevoerd. Sedimentatie vond plaats onder

fluviatiele en lacustriene omstandigheden.

Na de aanvankelijk uniforme ontwikkeling tijdens het begin van de Vroeg-Trias, werden de

strukturele eenheden uit het Perm, zoals het Off-Holland Low, de Eems Trog en het

tussenliggende hoog, de Netherlands Swell, opnieuw geaccentueerd. Het optreden van laterale

verschillen in de samenstelling van de jongere 0nder-Bontzandsteen afzettingen (het

Rogenstein Laagpakket) op en aan weerszijde van het hoog zijn een indikatie voor deze

hernieuwde tektonische activiteit. De Netherlands Swell correspondeert in zekere mate met het

Texel-lJsselmeer Hoog en met het tijdens het Carboon hoog gelegen gebied (fig. 2.2l.Hel

kaartbladgebied bevond zich aan de noordrand van de min of meer NNO-ZZW georiëinteerde

Netherlands Swell. Gedurende de rest van de Trias concentreerde de sedimentatie zich in
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toenemende mate in de dalingsgebieden, terwijl op de Netherlands Swell slechts een relatief

dunne opeenvolging van sedimenten werd afgezet.

Deze strukturele ontwikkeling hing vermoedelijk samen met de verandering in het intraplaat

spanningsveld van Noordwest-Europa. lntensivering van de extensie in de megarilts in het

Arctische/Noord-Atlantische en het Tethys/Centraal-Atlantische domein, leidde tijdens de Trias

in toenemende mate tot regionale rekspanningen. Hierdoor ontwikkelde zich een complex

riftsysteem, waarvan het zuidelijkste deel zich tot in de regio van het studiegebied uitstrekte.

Deze tektonische activ¡teit resulteerde in een toenemende verandering van het

Permo-Triassisch Bekken (Ziegler, 1 982).

ln Nederland en Noordwest-Duitsland was de tektonische activiteit gedurende de Trias vrij mild.

Zij bestond uit een aantal epeirogenetische bewegingen waardoor binnen het bekken

verschillende glooiende depressies en opwelvingen ontstonden, met slechts lokaal enige

breukvorming (0.a. Van Hoorn, 1987;Trümphy, 1971). ln de sedimentaire opeenvolging uitten

deze bewegingen zich als intraformationele hiaten (Wolburg, 1967, 1969). lsopachen en facies

verdeling van Trias sedimenten tonen aan dat de positie van de strukturele elementen

gedurende de Trias zeer conslant was (Schröder, 1 982).

Tektonische activiteit en variaties in de waterhoogte in het Permo-Triassisch Bekken tijdens de

afzetting van de Hoofd-Bontzandsteen worden gereflecteerd in de opbouw van de sedimentaire

opeenvolging. Zo uitten perioden van tektonische activiteit in het achterland en laag water zich

in de vorm van bekkeninwaarts prograderende fluviatiele systemen, terwijl perioden van relatieve

rust en hoog water zich uitten door uitbreiding van de lacustriene sedimenten naar het zuiden.

Figuur 10.2 Paleogeografie van

Noordwest Europa tijdens de Trias

(naar Ziegler, 1982).
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0p de hernieuwd opgeheven gebieden werden weinig of geen sedimenten afgezet. Aan het

einde van de Vroeg-Trias werd de Netherlands Swell dusdanig opgeheven dat er zelfs erosie

plaatsvond. Het effect van deze zogenaamde Hardegsen (in feite Basis Rôt) erosiefase is,

binnen het kaartbladgebied, alleen ten oosten van de Hantum Breuk waar te nemen. lnsnijding

heeft hier maximaal tot in de Volpriehausen Zandsteen (basis Hoofd-Bontzansteen)

plaatsgevonden (fig. 10.3). ln het overige deel van het kaartblad is de Hardegsen discordantie

op zijn beurt door erosie verwijderd.

Gedurende de Midden-Trias leidden een voortgaande bekkendaling en een, uit verschillende

schommelingen opgebouwde, netto zeespiegelstijging (Vail et al., 1977), tot een zich

uitbreidende transgressie. Sedimentatie op distale stroomvlakten, op sabkhas en in ondiep

mariene milieus wisselde af met perioden van evaporitisatie. Daarnaast was de drastische

afname van klastische influx van invloed op het afzettingsmilieu. Een regressie tijdens de

Laat-Trias (Keuper) deed de continentale omstandigheden wederom overheersen.

Figuur 10.3 Subcropkaart van de

Hardegsen discordantie, met daarin

aangegeven de belangrijkste struk-

turele eenheden. Het geëncadreerde

kaartbladgebied ligt langs de

noordrand van de Netherlands Swell

(naar NAM & RGD, 1980).

Hoofd-Bontzandsteen door post
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De jongere eenheden van de Trias (de Röt, Muschelkalk en Keuper Formaties) zijn

waarschijnlijk wel binnen het gehele kaartbladgebied afgezet, maar door latere erosie

verdwenen. Alleen in de Lauwerszee Trog is, door de sterke lokale daling, mogelijk een dunne

sequentie bewaard gebleven. Laterale faciesveranderingen vanuit de Eems Trog in de richting

van de Netherlands Swell (Schröder, 1982) doen vermoeden dat gedurende de Midden en

Laat-Trias het kaartbladgebied, als onderdeel van de Netherlands Swell, een langzaam dalend

gebied is geweest waar in een randfacies een gecondenseerde opeenvolging werd afgezet.

Hoewel er weinig aanwijzingen binnen de kaartbladgrenzen zijn, lijkt, mede op grond van

gegevens uit Duitsland (Jaritz, 1987), tijdens de Laat-Trias de eerste fase van vloei in de

Zechstein zouten te zijn opgetreden. Dit blijkt onder andere uit een, bij Buren op Ameland

waargenomen, erosief en hoekdiscordant contact van de Hoofd-Bontzandsteen Formatie met

de Röt Formatie (de Hardegsen discordantie). Daarnaast zijn de in Groningen waargenomen

verdikkingen van de Laat-Trias sequenties in randsynclines een aanwijzing voor deze vroege

zoutbewegingen (Kaartblad Rottumeroog-Groningen, RGD, in prep.). De zoutvloei lijkt

geïnitieerd door breukbewegingen en het differentiële spanningsveld dat gerelateerd was aan

de Hardegsen fase. De zoutbewegingen bij Buren zijn mogelijk een indicatie voor beweging

langs de noordelijke tak van de Hantum Breuk.

1O-5 Jura

Een aantal sterk erosieve fasen tijdens de Jura en aan het begin van het Krijt hebben binnen het

kaartbladgebied alle Onder- en Midden-Jura en een groot deel van de Trias sedimenten

verwijderd. Slechts in het Vlieland Bekken in het zuidwesten van het kaartbladgebied zijn

Boven-Jura sedimenten bewaard gebleven (kaart 8). Voor de beschrijving van de geologische

geschiedenis van dit gebied gedurende deze periode moet daarom worden geput uit de

literatuur en uit gegevens afkomstig uit de directe omgeving.

De al aan het begin van het Rhaetien (Trias) actieve Vroeg-Kimmerische fase (Haanstra, 1963;

1 Hart, 1969) was de eerste van een aantal grootschalige extensionele fasen die de strukturele

ontwikkeling van Noordwest-Europa gedurende de Jura beheersten. ln de Jura werd de

desintegratie van Pangea in gang gezet, een voortschrijdend proces waarin een aantal fasen te

onderscheiden zijn. Deze zogenaamde 'Kimmerische'fasen zijn om practische redenen

gerelateerd aan de belangrijkste onderbrekingen in de stratigrafische opeenvolging. ln

werkelijkheid is de scheiding tussen de verschillende fasen niet zo expliciet aanwezig (Stille,

1924;Ziegler, 1978, 1982). De Vroeg-Kimmerische fase was in Noord-Nederland van geringe

invloed en kenmerkte zich door een lichte opheffing met daarmee samenhangende erosie

(Haanstra, 1963). Significant was de daaropvolgende omslag in het sedimentaire milieu. Vanaf

het Rhaetien is er wederom sprake van mariene omstandigheden, veroorzaakt door tektonische

daling en een grote zeespiegelstijging. Hoewel er in grote delen van Nederland, waaronder ook

het onderhavige kaartbladgebied, geen sedimenten van Vroeg-J,ura ouderdom voorkomen

bestaat er vrij grote zekerheid dat zij ooit een grote verbreiding kenden. De huidige, nu

gescheiden, voorkomens van 0nder-Jura sedimenten (West- en Centraal-Nederlands Bekken,

Breeveertien Bekken, Centrale Noordzee Slenk en het Nedersaksisch Bekken; fig. 1.6) vertonen

namelijk onderling een dusdanige uniforme opbouw van fijnkorrelige mariene sedimenten dat

gelijktijdige sedimentatie in één uitgestrekt aaneengesloten bekken zeer waarschijnlijk is. Het

blijft nog de vraag of gebieden zoals de Netherlands Swell uit de Trias ook gedurende de Jura

een afwijkende dalingssnelheid hadden.

Het regressieve karakter van de elders aangetroffen Midden-Jura sedimenien wilst op een

steeds kleiner wordend verbreidingsgebied, dat zich uiteindelilk tot de diepere gedeelten van de

bekkens beperkte (Van Wijhe, 1987). Een overeenkomstig sedimentatiepatroon treft men aan
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langs de westrand van het Nedersaksisch Bekken (Betz et al., 1987). Deze regressie, aan het

begin van de Midden-Jura, ging samen met een verheviging in tektonische activiteit (Vail et al.,

1977;Ziegler,1982). Deze fase van tektonische aktiviteit wordt de Mid-Kimmerische fase

genoemd (Ziegler, 1975,19771. De eventueel in die tiid beginnende opheffing van het

Noord-Nederlands Hoog zou het, voor wat betreft het kaartbladgebied, aannernelijk maken dat

de sedimentatie aldaar minimaal of afwezig is geweest.

De tektoniek van Noordwest-Europa werd in de loop van het Jura tijdperk steeds sterker

beïnvloed door de opening van het Arctische/Noord-Atlantische riftsysteem. Voor Nederland

culmineerde die in de Laat-Kimmerische tektonische fase ('t Hart, 1969). Vanaf de Laat-Jura

breidde de Centrale Noordzee Slenk zich verder zuidwaarts uit onder invloed van de oost-west

gerichte rekspanningen. De rekbewegingen in de korst onder de slenk werden aan het zuidelijke

uiteinde geaccomodeerd door transtensionele dextrale zijschuivingen langs een systeem van

NW-20 strekkende, gereactiveerde breuken. Dit geschiedde enerzijds onder invloed van het

rigide Londen-Brabant Massief dat zuidwaartse progradatie bemoeilijkte en anderzijds door de

aanwezigheid van een relatieve zwaktezone, een van oorsprong Varistisch (eventueel zelfs

Caledonisch) breukenstelsel, ten noorden van het massief. Zodoende vormden zich, parallel aan

het Londen-Brabant Massief, een aantal NW-20 georiënteerde bekkens en hogen (Ziegler,

1982). Met name de vorming van het Texel-lJsselmeer Hoog, het Noord-Nederlands Hoog (met

daarin het Vlieland Bekken) heeft direkte consequenties voor de geologische ontwikkeling van

het kaartbladgebied gehad (fig. 10.a).

Binnen de Laat-Kimmerische fase zijn twee hoofdpulsen te onderscheiden. De eerste, de

Laat-Kimmerische l, vond plaats in het Oxfordien en wordt gerelateerd aan de discordantie aan

de basis van de Delfland Formatie (t Hart, 1969; Bodenhausen & Ott, 1981). De

Laat-Kimmerische ll vond plaats aan het einde van de Laat-Jura en het begin van het Krijt en

wordt gerelateerd aan de discordantie aan de basis van de Vlieland Formatie. Zil werd

vergezeld door een eustatische zeespiegeldaling die zijn weerslag had in geheel

Noordwest-Europa (Ziegler, 1982). Deze tweede puls uitte zich door een scherpe accentuering

Figuur '10.4 strukturele eenheden

gedurende de Jura. Juist ten noorden

van Nederland gaat de N-Z gerichte

riftstruktuur over in NW-20 gerichte

transtensionele schuifbewegingen

langs gereactiveerde Varistische

strukturen (Ziegler, 1 982).
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van de bekkenconfiguratie. 0pmerkelijk is dat in de Lauwerszee Trog en de randsynclines van

de zoutstrukturen geen Boven-Jura sedimenten zijn aangetroffen. Dit is een indicatie dat daling

daar pas aan het einde van de Jura heeft plaatsgevonden en waarschijnlijk is gerelateerd aan

de Laat-Kimmerische ll.

De verbreiding van de Boven-Jura sedimenten (Delfland Formatie), alsmede de ouderdom van

het vulkanisme (Perrot & Van der Poel, 1987) maken het waarschijnlijk dat reeds bij de eerste

puls de hoofdstruktuur van Noord-Nederland is bepaald. Gedurende zowel het eerste als

tweede Laat-Kimmerische puls is het Noord-Nederlands Hoog opgeheven, gekanteld,

geërodeerd en in verschillende elementen opgebroken (Stäuble & Milius, 1970). Het Vlieland

Bekken ontstond als een kleine extensiestruktuur door zijschuivingen langs gereactiveerde, min

of meer NW-20 georiënteerde, breuken (Herngreen et al., 1991). Deze beweging ging gepaard

met intracratonisch vulkanisme; de Zuidwal Volcanic Dome (Dixon et al., 1981 ; Penot & Van

der Poel, 1987; fig. 6.1).

Aangezien de hiaten in de sedimentaire opeenvolging op de hogen aaneensluiten, is zelden te

onderscheiden tot welke van de Kimmerische deformatiefasen de binnen het kaafbladgebied

opgetreden bewegingen dienen te worden gerekend. Voor de Kimmerische deformatiefase in

zijn geheel kan echter vastgesteld worden dat langs de Hantum Breuk enorme bewegingen

hebben plaatsgevonden. Profiel 2 (kaart 15) illustreert dit aan de hand van het grote

dikteverschil van het Trias pakket aan weerszijden van de breuk. Geringe relatieve opheffing ten

noordoosten van de breuk heeft de Trias sedimenten behoed voor diep insnijdende erosie.

Eerdere Kimmerische erosie is niet meer te onderscheiden als gevolg van de diepere insnijding

door, aan de Laat-Kimmerische ll gerelateerde, erosie. Deze bewegingen, samen met de

mogelijke bewegingen gedurende het Perm tot en met de Trias, resulteerden in een netto

vertikaal verzet van maximaal 1 100 m (kaart 2). De veronderstelde dextrale

zijschuivingscomponent langs deze breuk (Ziegler, 1982; Van Wijhe, 1987) is niet te

kwantificeren.

Gedurende Laat-Jura tot Vroeg-Krijt vond een tektonisch gecontroleerde sedimentatie plaats.

Differentiéle bewegingen creëerden breukbegrensde sedimentaire bekkens waarbij de

aangrenzende opgeheven gebieden brongebied waren voor de klastische afzettingen van de

Delfland en Vlieland Formatie. Afzettingen van Laat-Jura ouderdom zijn binnen het

kaartbladgebied alleen aangetroffen in het Vlieland Bekken (kaart 8). ln de rest van het

kaartbladgebied heeft waarschijnlijk geen of weinig sedimentatie plaatsgevonden. Door het

optreden van de Laat-Kimmerische ll, waarbij de sedimentatie binnen het kaartbladgebied werd

onderbroken en gevolgd door erosie, kan hieromtrent geen uitsluitsel worden gegeven.

1O-G Krijt

Aan het begin van deze periode voltrok zich een omslag in het tektonische regime. Doordat de

zeebodemspreiding zich gedurende het Vroeg-Krijt steeds meer concentreerde in het

noordelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Golf van Biscaye (Hancock, 1984; Ziegler,

1989), nam de riftactiviteit in de Noordzee steeds verder af. Hiermee kwamen de door

extensionele tektoniek gekenmerkte Kimmerische fasen ten einde. De differentièle

bekkendaling in de Noordzee maakte plaats voor een regionale daling die optrad als gevolg van

het herstel van de thermale verstoring van de korst, Na een periode van betrekkelijke rust

gedurende het Midden-Krijt kwam de regio in het Laat-Krijt ten gevolge van de botsing tussen

Afrika en Europa opnieuw onder invloed van een compressief tektonisch regime

(Subhercynische en Laramische deformatiefasen).

63 Toelichting Kaartblãd ll eêotogische G,escf,ied,ênis



Daarnaast wordt het Krijt gekarakteriseerd door een aantal opeenvolgende transgressies, die

culmineerden in een open marien milieu dat zich over een groot deel van Europa ten noorden

van de Alpen en de Karpaten uitstrekte (Hancock & Scholle, 1975). Deze Krijt-transgressie was

onderdeel van een mondiale zeespiegelstijging, waarschijnlijk in respons op in toegenomen

spreidingssnelheid van de oceaanbodem en de daaraan gekoppelde volume vergroting van de

mid-oceanische ruggen (Pitman, 1978: Donovan &Jones, 1979). De zeespiegel bereikte haar

grootste hoogte in het Laat-Campanien (Hancock & Scholle, 1975).

Deze mondiale gebeurtenissen hadden een geleidelijke verandering van de strukturele

geometrie van het kaartbladgebied tot gevolg. Door de beëindiging van de differentiële daling

werden het Vlieland Bekken en de Lauwerszee Trog opgevuld. Dit begon in het Laat-Ryazanien

met de afzetting van de Vlieland Zandsteen in een marginaal marien bereik (RGD, 1990a). Een

zeer zwakke, maar duidelijke discordantie, scheidt de Delfland Formatie van de Vlieland

Formatie (Van den Bosch, 1983). Als gevolg van de aanhoudende stijging van de zeespiegel

tijdens het Valangien en het Hauterivien werden de grenzen van het Vlieland Bekken

overschreden, en breidde de sedimentatie zich over het gehele kaartbladgebied uit waarbij de

rol van het Vlieland Bekken als depocentrum beêindigd werd. Een en ander blijkt onder meer uit

het jonger worden van de basis van de Vlieland Zandsteen in de richting van het

Noord-Nederlands Hoog. De latere start van de sedimentatie op het hoog wordt in het gebied

rond Leeuwarden bevestigd door middel van een klein hiaat aan de basis van de Vlieland

Schalie (RGD, 1990a). Dit hiaat en de aanwezigheid van gecondenseerde sequenties in de

Vlieland Formatie zijn indicatief voor het transgressieve karakter, en worden beiden in grote

delen van de Noordzee waargenomen.

Bewegingen tijdens de Laat-Kimmerische fase ll hebben geleid tot een verdieping van de

Lauwerszee Trog, hetgeen gepaard ging met zoutvloei, zoals blijkt uit de dikteontwikkeling van

de Vlieland Formatie (fig. 7.1). Grotere dikten worden bereikt in het bekken en de randsynclines

aan weerszijde van de zoutstruktuur Ternaard bij Ameland. Doordat de effecten van de

zoutvloei gesuperponeerd zijn op de eventuele, puur tektonische, bewegingen langs de Hantum

Breuk zijn deze laatsten moeilijk te specificeren.

De periode vanaf Laat-Aptien tot Midden- (of Laat-) Albien werd gekenmerkt door een nieuwe

transgressieve fase, de zogenaamde Albien transgressie. Blijkens de verschillende discordanties

en hiaten, bestaat zij uit meerdere pulsen. 0p de hogen vallen deze samen en lijken zodoende

een enkel fenomeen te zijn. Deze fase is in geheel Noordwest-Europa van invloed geweest.

Uiteindelijk worden gedurende de Albien-fase het Texel-lJsselmeer Hoog en het

Noord-Nederlands Hoog geheel overspoeld (Crittenden, '1987). Aan het begin van het Aptien

was een vrij vlakke topografie ontstaan, hetgeen is af te leiden uit de constante dikte van de

Holland Formatie.

Doordat de Krijt-transgressie zich steeds verder uitbreidde werd de afstand tot de

brongebieden van klastische sedimenten groter, terwijl hun oppervlakte steeds kleiner werd.

Het aandeel van tenigene klastische materiaal in de sedimenten nam daardoor geleidelijk af,

waardoor ten slotte de Laat-Krijt afzettingen voornamelijk uit mariene bioklastische

bestanddelen zijn opgebouwd.

Aan de relatieve tektonische rust en regionale daling kwam tijdens het Santonien een einde.

Het door de botsing van Europa en Afrika gegenereerde compressieve regime zou zijn

geintensiveerd en zich geleidelijk hebben uitgebreid over het Noordwest-Europees platform

(Ziegler, 1982). Hierdoor werden reeds bestaande breuken middels, vermoedelijk sinistrale,
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transpressieve schuifbewegingen gereactiveerd (Van Wijhe, 1987). Dit resulteerde in de

opheffing van een aantal bekkens in Noordwest-Europa (inversie), waaronder het Vlieland

Bekken. De inversie voltrok zich in een serie pulsen die in twee hoofdfasen worden

gegroepeerd; te weten de Subhercynische fase (Santonien en Campanien) en de Laramische

fase (eind Krijt).

Binnen het kaartbladgebied beperken de inversiebewegingen zich tot het Vlieland Bekken. Uit

de isopachenkaarten van de Krijtkalk Groep en de Rijnland Groep (kaarten 10, 12), en de

strukturele profielen (kaart 16) blijkt duidelijk dat het dalingsgebied van het bekken

(Laat-Jura/Vroeg-Krijt) samenvalt met het geïnverteerde gebied (Laat-Krijt). Dit wijst erop dat

inversie zich voltrekt middels reactivatie van reeds bestaande breuken (0.a. Betz et al., 1987;

Van Hoorn, 
,l987; 

Ziegler, 1987). Het omgekeerde reliöf blijkt uit de onlap van sedimenten

tegen de flanken van de geïnverteerde bekkens en uit de hoekdiscordanties in de geinverteerde

gebieden.

0ndanks de inversie ging de sedimentatie in het grootste deel van het kaartbladgebied verder.

De Krijtkalk opeenvolging die nabij de inversie-as is afgezet, is weliswaar zeer dun (100 - 150

m; Rijks Geologische Dienst, 1991), maar blijkt een gecondenseerde opeenvolging te zijn die

sedimenten bevat uit vrijwel alle etages van het Laat-Krijt (fig. 8.1). Naast verdunningen komen

ook kleine intraformationele hiaten, afsnijdingen en prograderende opeenvolgingen voor; dit is

met name gedurende het Santonien en het Campanien het geval (RGD, 1 988a, 1 989d,e,f,9).

Een en ander wijst op een intermitterende opheffing waarbij, afhankelijk van de snelheid. een

verdunde opeenvolging werd afgezet danwel erosie optrad. ln perioden van tektonische rust

vond weer in het gehele gebied sedimentatie plaats. Buiten het Vlieland Bekken verliep de

sedimentatie in het grootste deel van het kaartbladgebied gedurende het LaalKrijt relat¡ef

rustig. Slechts het Boven-Santonien ontbreekt hier en daar (boringen Ameland-1 en

Barradeel-1 ; RGD, 1 989d,e).

De Laramische fase, aan het einde van het Krijt. was in het studiegebied van relatief geringe

betekenis; er blijkt dat vrijwel niets of slechts een gering deel van het Maastrichtien is

geörodeerd (fig.8.1;Van den Bosch,1983; Perrot &Van den Poel, 1987).

Uitgaande van de veronderstelling dat het Friesland Platform en het Groningen Hoog

gedurende de Subhercynische en Laramische fase relatief stabiel waren, kan de ongeveer 700

à 800 m dikke Krijtkalk Groep die daar is afgezet als referentie worden gekozen voor het

bepalen van de relatieve tektonische bewegingen. ln het Vlieland Bekken resteert een

opeenvolging varr slechts 100 m hetgeen een totale relatieve opheffing van 600 à 700 m

impliceert (zonder correctie voor compactie). Deze opheffing heeft zich voor het grootste deel

tijdens de Subhercynische fase voltrokken.

Er zijn duidelijke aanwijzingen voor lichte zoutbewegingen gedurende het Laat-Krijt. Seismische

secties laten aan weerszijde van de zoutruggen eenzelfde opbouw van de Krijtkalk

opeenvolging zien met een geringe sedimentaire verdunning boven de rug. Bovendien is er een

diktetoename langs de zoutruggen en in de Lauwerszee Trog. Figuur 8.1 illustreert dit aan de

hand van de dikkere sequentie Santonien en Boven-Maastrichtien in Wanswerd-1, een boring in

een zoutdepletiegebied. De boring Schiermonnikoog-Zee-1 geeft aan dat de daling in de

Lauwerszee Trog, zeker gedurende het Campanien en het Maastrichtien, veel groter was dan in

de rest van het kaartbladgebied. De dikteafname boven de zoutruggen, met name ten zuiden

van Ameland is mede het gevolg van zouttektonische verdunning. Door subrosie,
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rekspanningen over de kruin van de zoutstruktuur en laterale migratie van zout is, voornamelijk

in het Tertiair, het afdekkende sedimentpakket plaatselijk ingestort.

lO.7 Kenozoi'currr

Na de Laramische compressieve tektonische fase vormde zich in Noordwest-Europa een nieuw

bekken, het Noordzee Bekken, dat tot op heden de sedimentatie beïnvloedt. Tijdens het Tertiair

en het Kwartair nam de dalingssnelheid van het Noordzee Bekken spectaculair toe en werd in

het centrum in circa 65 miljoen jaar meer dan 3000 m sediment afgezet. Deze sedimenten

bestaan voornamelijk uit erosieprodukten van de Alpien opgeheven gebieden. Nederland

bevindt zich aan de zuidelijke rand van dit Noordzee Bekken.

De verandering van de sedimentaire facies in het Tertiair weerspiegelt de overgang naar een

nieuwe fase in de botsing tussen de Europese en Afrikaanse schollen. Hierbij werden grote

gebieden sterk opgeheven en geërodeerd. De grote hoeveelheden terrigene klastische

afbraakproducten verdrongen de bioklastische sedimentatie. Vooral in de Lauwerszee Trog is

de regionale daling verstoord door lokale differentiële daling, die in sterke mate samenhangt

met zoutvloei. De dikte van de Tertiaire en Kwartaire sedimenten neemt hier toe tot ruim 1700

m, terwijl boven de zoutruggen langs de rand van het bekken de dikte slechts 400 tot 600 m

bedraagt (kaart 13). ln hetsnel dalende Noordzee Bekken accumuleerden in eerste instantie

voornamelijk mariene kleien en zanden. Vanaf het Mioceen werden de fluviatiele invloeden

(vanuit het oosten) belangrijker.

De sedimentatie gedurende het Tertiair is in grote mate beTnvloed door zeespiegelbewegingen.

Tijdens hoge zeespiegelstand werden voornamelijk kleien afgezet, en tijdens de regressies

hoofdzakelijk zanden. Een aantal aan de Alpiene orogenese gerelateerde tektonische fasen

heeft geleid tot opheffing, erosie en zoutbewegingen. Hierdoor zijn de dikte en de verbreiding

van de aanwezige afzettingen beTnvloed (Letsch & Sissingh, 1983). Zo traden belangrijke

erosiefasen traden op tijdens het Vroeg-Oligoceen (gerelateerd aan de Pyreneïsche fase) en

nablj de overgang Oligoceen-Mioceen (in verband met de Savische fase). Het voorkomen van

tuffen in de Eocene afzettingen wordt gerelateerd aan vulkanisme onder andere in het huidige

Skagerak-gebied (Ziegler, 1 982).

Figuur '10.5 Dieptekaart van de

Pyreneì'sche discordantie, basis

Midden- Noordzee Groep, laat een

duidelijke invloed zien van latere

zoutbewegingen (naar RGD 1 984a)

' breuken

& verbreidingsgrens
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Uit de dieptekaartvan de Pyreneische discordantie (fig. 10.5)en seismische secties (fig. 10.7

en 10.8) blijkt dat de Tertiaire afzettingen op verschillende plaatsen verstoord zijn door

zoutbewegingen die tijdens het Eoceen en 0ligoceen zijn opgetreden. Onder invloed van de

tektonische spanningen en differentiäle bedekking hebben de bestaande zoutstrukturen zich

verder ontwikkeld. De boven de kammen van deze zoutruggen optredende rekspanningen

hebben tot breukvorming in het afdekkend pakket geleid. Hierdoor ontstonden zowel

groeibreuken langs de flanken van zoutstrukturen, als slenken boven de kammen van deze

strukturen (Kaart 13). Gedurende het Mioceen werden de zout bewegingen zwakker en vond

opvulling van het relitif plaats. Uit de dieptekaart van de basis van de Pleistocene afzettingen

bl¡jkt dat de zoutstrukturen van af het begin van die tijd geen noemenswaardige invloed meer

hebben op de bodemdaling en de topografie (fig. 10.6).

1O-A Zoutberilog¡ngen

Zoals reeds is gebleken in de voorafgaande paragraaf, heeft het plastische gedrag van het zout

een grote invloed gehad op de deformatie binnen het kaartbladgebied. ln deze paragraafwordt

nader ingegaan op de zoutbewegingen. Aan de hand van twee seismische profielen over

respectievelijk het zoutkussen Ternaard (fig. 10.7) en het zoutkussen Gerkesklooster (fig. 10.8)

wordt dit toegelicht.

Zoutbewegingen uiten zich meestal door (naar boven toe) gerichte vloei van zout onder invloed

van de zwaartekracht (halokinese) of van tektonische gegenereerde krachten (halotektoniek).

Daar het soortelijk gewicht van zout (2,2 glcnt ) geringer is dan dat van het afdekkende

sedimentpakket (2.6 g/cm3) wordt bii begraving van zout door sedimenten de

dichtheidsverdeling omgekeerd en krijgt het zout een drijfvermogen. Dit, gecombineerd met de

plastische eigenschappen, maakt het mogelilk dat zout zich naar het oppervlak beweegt.

Daarnaast is het aannemelijk dat tektonische spanningen een belangrijke rol spelen bij het

ontstaan of inititiren van zoutstrukturen (Koyi, 1988; Stephenson et al., in prep.).

Figuur 10.6 Dieptekaart van de basis

van de Pleistocene afzettingen. Het

geleideljk verloop geeft aan dat

verticale zoutbewegingen sindsdien

onbeduidend zijn geweest.
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lntraplaatspanningen in de Noordzee kunnen 1 kbar bedragen (Kooi et al., 1989) en zijn

daarmee veel groter dan de gravitatieve instabiliteit die voortkomt uit het verschil in dichtheid

van zout en van de sedimentaire bedekking. Dat zo'n krachtenveld binnen de kaartbladgrenzen

van invloed is geweest mag blijken uit de verzetten langs de breuken in de Lauwerszee Trog,

die veroorzaakt zijn door relaxatie van grote differentiële tektonische spanningen. Het bliikt dat

de belangrilkste fasen van zoutbeweging synchroon lopen met de sterke tektonische

deformatiefasen.

ln grote lijnen kan op grond van het gedrag van de Zechstein zouten het kaartblad in twee

delen worden verdeeld; de Lauwerszee Trog en het Friesland Platform. 0p het Friesland

Platform is de oorspronkelijke struktuur van de Zechstein afzettingen redelijk intact gebleven.

De afzettingen liggen vrijwel ongestoord, subhorizontaal en vormen een concordant geheel met

de rest van de sedimentaire bedekking. De dikte van de Zechstein pakket bedraagt hier over het

algemeen 500 tot 700 m. Daar waar Krijtafzettingen direkt op de Zechstein afzettingen liggen

(kaart l4) ontbreken het Zechstein 3 Zout en de jongere laagpakketten door erosie. Het

substraat, gesteenten van pre-Zechstein ouderdom, ligt eveneens subhorizontaal en de verticale

bewegingen langs de breuken zijn minder dan driehonderd meter. Deze bewegingen zijn

waarschijnlijk deels syn-sedimentair geweest, wat resulteerde in verschillen in primaire dikte

van het Zechstein. Het kan echter ook zijn dat de bewegingen werden geaccomodeerd door het

plastische gedrag van het steenzout zonder dat hierbij verdikkingen ontstonden. Verklaringen

voor het uitblijven van deze verdikkingen kunnen zijn: de geringe en uniforme dikte van

sedimentaire bedekking; het ontbreken van grote onregelmatigheden in het substraat ten

opzichte van de dikte van het zoutpakket; geringe differentiële spanningsopbouw; relaxatie van

spanningen door beweging langs breuken.

ln de Lauwerszee Trog daarentegen, heeft wel belangrijke zoutvloei plaatsgevonden. lnitiële

zoutvloei was vanuit het bekkencentrum naar de bekkenrand gericht, het zogenaamde

"basin-edge" diapirisme (Jenyon, 1982). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de

sedimentbedekking in het centrum van het bekken het grootst is, waardoor het zout naar de

randen wordt gestuwd. Vergelijking van de dieptekaart en diktekaart van de basis van de

Zechstein Groep (kaarten 2 en 4) toont aan dat de grootste accumulatie (3000 m, Ternaard)

gelegen is langs het diepste deel van het bekken, de overige twee strukturen hebben een dikte

van 1800 m en liggen langs het minder diepe deel van het bekken. De randbreuken van het

bekken blokkeerden de laterale zoutvloei en bepaalden zodoende de lokatie waar de

zoutstrukturen zich ontwikkelden. Dikte verschillen in de bedekking van het instabiele

zoutpakket aan weerszijden van de breuk, kunnen dermate groot zijn dat vloei van steenzout

optreedt. Het zout vertoont dan de neiging naar het hoger gelegen blok te vloeien. Zowel aan

de oost- als aan de westzijde van het bekken zijn een aantal grote zoutkussens ontstaan tegen

de randbreuken. Aan de westkant, tegen de Hantum Breuk, komen van noord naar zuid het

Ternaard-, Engwierum- en Gerkesklooster zoutkussen duidelijk tot uiting op de dieptekaart van

de top van de Zechstein Groep (kaart 3). Langs de randbreuk aan de oostzijde van de

Lauwerszee Trog in Groningen liggen de zoutstrukturen Pieterburen, Groningen en Hoogezand

(kaartblad lll, Rottumeroog-Groningen. RGD, in prep.).

Het hiaat in de sedimentaire opeenvolging aan de basis van de Rijnland Groep bemoeilijkt het

inzicht in de gebeurtenissen gedurende de periode van Midden-Trias tot Laat-Jura. ln het

algemeen wordt verondersteld dat de eerste zoutbewegingen in de relatief sterk dalende

gebieden van de Noordzee tijdens het Laat-Trias plaatsvonden en gerelateerd waren aan het

extensionele krachtenveld dat ondermeer de vorming van de Centrale Noordzee Slenk tot
gevolg had (Jaritz, 1987).
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Het plaatselijk hoekdiscordante contact van de Onder-Krijt afzettingen met de Trias gesteenten

is een aanwijzing dat de eerste zoutbeweging zich voor de Laat-Kimmerische fase heeft

voorgedaan. Deze hoekdiscordantie uit zich middels eer¡ k¡iik in het contourbeeld op de

dieptekaart van de top van de Zechstein Groep. Ook de geisoleerde voorkomens van

0nder-Bontzandsteen op het Friesland Platform en de kleine, met Trias-sedimenten gevulde,

randsyncline aan de westkant van het zoutkussen van Ternaard, wijzen op pré-Krijt

zoutbeweging.

De zoutkussens van Ternaard en Gerkesklooster hebben, gezien het directe contact van de

0nder-Krijt afzettingen met de Zechstein sequentie zelfs aan de oppervlakte gelegen. Deze

blootstelling aan de atmosfeer heeft erosie tot gevolg gehad waarbij caprockvorming is

opgetreden.

De randsynclines in het noorden van de Lauwerszee Trog (kaart 10) duiden op enige zoutvloei

tijdens het Vroeg-Krijt terwijl in het zuiden, bij het Gerkesklooster zoutkussen (fig. 1.7) slechts

een geringe algehele verdikking van de 0nder-Krijt afzettingen optrad. ln het zuiden is deze

verdikking puur te wijten aan een tektonische daling van het bekken. Dat in het noorden wel

zoutvloei optrad is waarschijnlijk te wijten aan de sterkere tektonische daling.

Het zoutkussen Gerkesklooster komt nauwelijks tot uiting op de diktekaartvan de Rijnland

Groep (kaart 10). 0p de kaarten van de Krijtkalk Groep en de Noordzee Supergroep (kaarten 12

& 13) daarentegen is langs het zoutkussen een depletiegebied in de Lauwerszee Trog

waarneembaar, hetgeen impliceert dat bewegingen in het zuidelijk deel van de Lauwerszee

Trog een ander verloop kennen dan in het noordelijk deel.

Gedurende het Laat-Krijt werden de differentiéle bewegingen binnen het kaartblad gebied

beëindigd en gevolgd door een meer regionale daling. Dit blijkt uit vergelijking van de

diktekaarten van de Rijnland Groep (kaart 10)en die van de Krijtkalk Groep (kaart 12). Bijde

Rijnland Groep is er sprake van twee sterker dalende gebieden, waarbij het tracé van de

Hantum Breuk prominent aanwezig is. Gedurende het Laat-Krijt ziet men over het gehele

noordelijke kaartbladgebied een dikte van gemiddeld 800 m (uitzondering is het door erosie

verdunde pakket in het geinverteerde Vlieland Bekken), de Hantum Breuk speelt in deze periode

geen rol van betekenis. De verdunning van de Krijtkalk Groep boven de zoutkussens komt door

erosie als gevolg van opheffing door zoutvloei, of door instorting of afglijden van het

afdekpakket. De op kaart 12 aanwezige randsynclines zijn eerder een erosief dan een

depositioneel fenomeen. Een combinatie van zoutvloei en tektonische opheffing tijdens de

Laramische inversiefase aan het einde van het Krijt, heeft de gedaalde synclines behoed voor

erosie in tegenstelling tot de opgeheven flanken (fig. 10.8). De tijdens het Laat-Kriit opgetreden

zoutvloei heeft derhalve pas aan het einde van deze periode plaats gevonden en is gerelateerd

geweest aan de Laramische inversiefase.

Opvallend is dat de Lauwerszee Trog zich tijdens het Kenozoicum opnieuw manifesteert. Dit

kwam doordat de differentiële bewegingen niet meer langs de westelijke tak van de Hantum

Breuk, maar langs de noord-zuid gerichte tak van Dokkum naar Ameland plaatsvonden. De aan

deze bewegingen gekoppelde zoutvloei versterkte dit effect. Zout is voornamelijk aan de trog

onttrokken en nauwelijks van het Friesland Platform, langs de hoge kant van de Hantum Breuk.

Dit is het gevolg van de door differentiële bedekking ontstane drukgradient in het zoutpakket.

De dikte van de Kenozoi'sche afzettingen in de Lauwerszee Trog neemt zelfs toe tot ruim 1750

meter.
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0p de seismische secties is, op grond van de opgetreden tektonische- en zoutbewegingen, de

indeling van het Tertiair in Paleogeen en Neogeen duidelijk zichtbaar (fig. 10.7 en 10.8). Het

Paleogeen vertoont aan de basis een pakket dat met een uniforme dikte over het gehele gebied

is afgezet, ook boven de flanken van de zoutstrukturen. Vanaf het einde van het Eoceen en

gedurende het 0ligoceen was zoutvloei maximaal. Overduidelijk is het uitwiggen en afsnijden

van de Eocene en 0ligocene afzettingen (fig. 9.1, 10.7 en 10.8) te zien. Het hierdoor ontstane

hiaat beslaat meestal het Laat-Oligoceen en soms eveneens het Midden-Oligoceen (Van Wijhe,

1987). Het snelle uitwiggen van de Laat-Paleogeen sedimenten tegen de zoutstrukturen is een

aanwijzing voor synsedimentaire zoutvloei. Deze zoutvloei is aan het einde van het Oligoceen

vrijwel tot stilstand gekomen. De lichte welving, welke zichtbaar is in de Neogene afzettingen,

is voor een groot deel te wijten aan de compactie van de met grote snelheid afgezette

Paleogene sedimenten. Gezien de diepere positie van de basis van de Miocene afzettingen in

de Lauwerszee Trog heeft hier ook gedurende het Neogeen nog daling plaatsgevonden. De

Neogene sedimenten werden verder met een vrij uniforme dikte afgezet in een zich verdiepend

Noordzee Bekken. zoals blijkt uit de frequent waargenomen grootschalige foresets (Van Wijhe,

1 987). Wanneer de zoutkussens van Ternaard en Gerkesklooster met elkaar worden vergeleken

ziet men de hogere en steilere opbouwvan Ternaard. Dit kussen is kennelijkverder ontwikkeld

dan Gerkesklooster. Dit verschil is met name tijdens het Laat-Paleogeen tot stand gekomen.

Uit de diktekaarten van de Krijtkalk Groep en de Noordzee Supergroep (kaarten 12 en 13) blijkt

dat het zoutonttrekkingsgebied zich in het Kenozoicum naar het noorden heeft verlegd. Tijdens

deze periode vloeide het zout voornamelijk in de richting van de noordelijke extensie van

Ternaard. Dit blijkt ook uit de seismische profielen over Ternaard en Gerkesklooster (fig. 10.7

en 10.8).

Breuken in de sedimentaire opeenvolging boven de Zechstein Groep zijn meestal geassocieerd

met het ontstaan van zoutstrukturen. Door het stijgen van het zout wordt het afdekpakket

omhoog gedrukt waardoor boven de struktuur rekspanningen ontstaan. Deze spanningen

kunnen worden gerelaxeerd door een min of meer symmetrische slenkvorming boven de top

van de struktuur of door het bewegingen langs listrische breuken langs de flank van de

zoutstrukturen (uitstervend in de Zechstein). Uit de seismische gegevens lijkt afte leiden dat de

slenk ontstaat in een fase waarin geen of slechts geringe zoutvloei optreedt, terwijl de listrische

breuken juist ontstaan wanneer zoutvloei aktief is tijdens de breukvorming. Listrische breuken

worden dan veroorzaakt door, enerzijds het omhoogkomen van de rug en anderzijds het dalen

van een van de flanken door zoutonttrekking direkt onder deze flank. Dit resulteert in een

asymmetrische opbouw van het zoutkussen. Bij het zoutkussen Gerkesklooster is dit laatste het

geval; door het ontstaan van extra ruimte bij het dalen van de westelijke flank ontwikkelden

zich antithetische breuken en stortte een deel van het afdekkende pakket in.

ln bepaalde gevallen zijn de breuken in het afdekkende pakket niet te relateren aan het ontstaan

van zoutkussens met daaraan gerelateerd een rekspanning over de kruin van de struktuur. ln

het kaartbladgebied komt, met name ten zuidwesten van Dokkum, een aantal slenkachtige

inzakkingen in het pakket boven de Zechstein voor dat, iets verschoven, parallel aan de Hantum

Breuk in het opgeheven blok ligt (fig. 10.9a). Laboratorium experimenten hebben aangetoond

dat er een relatie bestaat tussen dit soort slenken, de dikte van de plastische laag (zout) en

afschuivingen in het substraat (Richard, 1991; Richard & Krantz, 1991). Zo btijkr bij een

afschuiving in het basement met een zich bros gedragend afdekpakket, direct boven de

afschuiving een slenk struktuur te ontstaan die bepaald wordt door een antithetische en één of
meer synthetische breuken (fig. 10.9b).
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Wanneer zich echter, zoals in het hier beschreven gebied, tussen het zich bros gedragende

afdekpakket en het basement een voldoende dikke laag plastische gesteenten (zout) bevindt,

ontstaat er bij eenzelfde afschuiving in het substraat, een slenkstructuur in het afdekpakket die

lateraal verplaatst is ten opzichte van de breuk (fig. 10.9b).

Wanneer de breuk in het substraat wordt gereactiveerd middels zijschuivingen kunnen, in de

slenken in het afdekpakket, en echelon gerangschikte breuken ontstaan. Het, binnen het

kaartbladgebied, verspringen van de grootste verplaatsing langs de randbreuken van de ene

naar de andere zijde van de slenk kan veroorzaakt zijn door deze en echelon breuken. Dit zou

een aanwijzing zijn voor een aan de Tertiaire deformatie gerelateerde zijschuiving langs de

Hantum Breuk. Uitgaand van de relatie tussen breukbewegingen in het substraat en de lokatie

van de zoutkussens, lijkt de NNW-ZZO en echelon rangschikking van de zoutstrukturen langs de

Hantum Breuk eveneens een aanwijzing voor dextrale zijschuiving.

Figuur 10.9a Seismisch profiel over

de Hantum Breuk ten zuiden van

Dokkum. Het ontstaan van de slenk-

vorm¡ge structuur in de sedimenta¡re

sequentie boven het zout is gerela-

teerd aan bewegingen langs de

Hantum Breuk.

Figuur 10.9b Resuhaten van labora-

tor¡um experimenten van Richard

(1991) en Richard en Krantz (1991);

Afschuiving in het substraat resulteert

al naar gelang de dikte van een

plastische laag aan de basis van het

afdekpakket in het ontstaan van een

slenkstruktuur. Zonder een plastische

laag vormt zich een slenk direkt boven

de afschuiving. Bij een plastische laag

van 2 cm (1 cm in het model komt

overeen met 500 m werkelijke dikte)

wordt er een slenk gevormd die

lateraal verschoven is ten opzichte van

de breuk in het substraat, zoals

getoond in fig. 10.9a. Beide slenken

zijn parallel aan de breuk in het

substraat.

:-'r:i

1

oc
t-
ÈF
2

0 4cm

N eogeen

Paleogeen

Boven Krijt

I onder Kriit

Trias

Boven Perm.
lZechstein Zout )

72 Toèl¡chting Kâârtblad ll lj,eotogisc¡,eliêschiødêñis

n



Appendix A

Owerzicht gebruikte seisrnische gegevens

Surueyflijn jaar eigenaat

2200- 1961

7171- 1971

7190- 1971

7270- 1972

7281- 1972

7490- 1974

7514- 1975

7813- 1978

7814- 1978

7892- 1978

7911- 1979

7996- 1979

800- 1964

8021- 1980

8022- 1980

8131- f981

8132- 1981

8330- 1983

833102 1983

833106 1983

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

Mobil

Petroland

Petroland

Petroland

Petroland

Petroland

Petroland

Petroland

Petroland

Petroland

Western Geophysical

Placid

NAM

NAM

1 983

1 983

8392- 1983

846001 1984

84ô201 1984

8462c/ 1984

8551- 1S84

s25 1965

FR75- 1975

FR76-07-1 1976

FR76-14-1 1976

FR77- 1977

FR80- 1980

FR81- 1981

FR83- 1983

FR83-HR- 1983

LW-V-7802 1978

NSW-I H f 985

8337-

8361 -

PN7-85-

sô9-

T128

1 985

1 969

r 968
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Appendix B

Owerzicht gebru¡kto boringen

Roring Code Eigenaar EÍnddíepte Jaar

logdiepte beéindiging

1 Allardsoog-1

2 Ameland 0ost-1

3 Ameland 0ost-2

4 Ameland 0ost-101

5 Ameland 0ost-201

6 Ameland-1

7 Ameland-2

8 Ameland Noord-l

9 Ameland Noord-3

l0 Ameland-Westgat-1

11 Ameland-Westgat-l01

12 Banadeel-l

l3 Biltdiik-1

I 4 Blija-Fenrerderadeel-l 02

15 Bozum-1

16 Boerakker-l

17 Bolsward-l

18 Buren-1

19 Dronrilp-1

20 Franeker-l

21 Grootegasrl

22 Grootegast-l02

23 Hollum-Ameland-f ,2

24 Hollum-Ameland-3

25 Harlingen-2

26 Harlingen-4

27 Harlingen-5

28 Hantum-1

29 Kollumerland-1

30 Leeuwarden-3

31 Leeuwarden-5

32 Leeuwarden Stad-l

33 Minnertsga-1

34 Marum-2

35 Noord-Bergum-l

36 Nijega-3

37 Nes Noord-l

38 0peinde-2

39 Opende 0ost-1

40 0udega-Akkrum-8

41 Peins-l

42 Rauwerd-2

43 Ried-l

,14 Ried-2

45 Ried-3

46 SinlAnnaparochie-1

47 Schiermonnikoog-Zee-1

48 Suawoude-1

ALO.1 NAM

AME-1 Mobil

AME-2 NAM

AME.IOl NAM

AME-201 NAM

AML-I Chevron

AML-2 Chevron

AMN-1 Mobil

AMN.3 NAM

AWG-I NAM

AWG-1OI NAM

BAR-NE-1 Billiton

BDK-I Chevron

BLF-102 NAM

B0Z-1 Petroland

BRA-I NAM

BWD.I NAM

BUR-I B.P.

DRP-I Petroland

FRA-I Petroland

GGT.Í NAM

GGT-102 NAM

HOA-I,2 NAM

HOA-3 NAM

HRL-2 Petroland

HRL-4 Petroland

HRL-5 Petroland

HTM-I NAM

KOL.I NAM

LEW-3 Petroland

LEW-5 Petroland

LWS-1 Petroland

MNG.I NAM

MAR-2 NAM

NBG-1 NAM

NGA-3 Petroland

NSN-I NAM

0PE-2 Petroland

OPO-I NAM

AKM-8 Chevron

PEI-I Petroland

RWD-2 Petroland

RID-I NAM

RID-2 Petroland

RID-3 Petroland

SAN.I NAM

SCZ-I Chevron

SUW-I NAM

3180 1984

3673 1964

4006 1974

3715 1983

3630 1978

3839 1964

3623 1964

3592 1965

4030 1981

3512 1975

645 1984

2554 1970

3147 190t

3446 1977

1963 1982

3262 1984

2679 1971

3771 1964

3019 1984

1837 1978

3022 1961

32M 1976

3366 1964

3212 1973

1871 1965

1 101 1984

1112 1985

3608 1975

3467 1981

1973 1968

2754 1969

1946 1986

3845 f986

2737 1978

2æ0 1965

1965 1977

36f5 1970

f955 1979

3100 1979

2003 1977

1884 1982

1981 1982

3039 1952

1806 1980

1fl0 1980

3062 1973

4139 1964

2654 1965
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49 Suawoude-2

50 Tersehelling-1

5 1 Tietjed<stetadeel-l 0f
52 Tietierkstenadeol-20l

53'tiaierksæradeel-305

54 Tietjerksteradeel40l

55 Tiefierksteradeel-50l

5ô Tietjerksteradeel-70|

57 Tiet¡orksteradeêl-801

58 Wanswerd-l

59 Wkdum-l

60 M9-1

SUW.z NAM

TER-I NAM

TID-101 NAM

TID-201 NAM

TID-305 NAM

TID4O1 NAM

TID.5Ol NAM

TID.TOI NAM

ÏID-8OI NAM

WAW-I NAM

WRM=I Petroland

Mg-f NAM

3'r 61 1978

3036 19&[

2620 1965

2ôô3 1971

2196 1976

2300 1978

2724 1979

2215 1980

2010 1980

2150 198r

1916 1972

3587 1968
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Appendix G

Reserwoirsoñ¡]llat¡es Bowen-Rot¡¡egend Groep

De sommaties in de vier onderstaande tabellen ziln uitgevoerd over respectievelijk de gehele

Boven-Rotliegend Groep, de Slochteren Zandsteen Formatie, de Boven- en de

0nder-Slochteren Zandsteen.

Toegepaste cut-off waarden: kleigehalte Vcl(co) = 500/o;effectieve porositeit Øe(co) : 6%;

watersaturatie Sw(co) = 900ó. De cut-off waarde van de effectieve porositeit is gebaseerd op

kerngegevens. Øem gemiddelde effectieve porositeit; Vclm gemiddeld kleigehalte; Swm

gemiddelde watersaturatie. Bruto, Netto in meters; Øem, Vclm en Swm in procenten. Boringen

waarin slechts een gedeelte van het Boven-Rotliegend traject werd geëvalueerd worden

aangegeven met'.
ln de olie-industrie worden zones. waarvoor geldt Swm > 80, niet tot de payzone gerekend.

Bowen-Rotliegend Groep

Put ßeservoir

Netto Øen Vcln

Pay

Netto Øen Vcln Swn

AL0-1 161 .7

AMN-3 3f 6.0

'BLF-102 198.1

GGT-I02 220.1

HTM-I 218.5

LEW-s 191 .0

MAR-2 168.2

NBG-1 209.0

NSN-I 344.5

0P0-1 201.2

sAN-'t 253.5

125.9 1 9.8

64.7 7.9

104.2 16.6

190.7 19.4

109.8 f f .6

135.2 18.4

121.2 17 .6

134.9 1 5.0

91.4 1 1.9

149.2 18.2

f 67.8 17 .9

6ô.8 18.9

64.7 7.9

104.2 16.6

168.7 19.6

104.6 1 1 .8

135.2 18.4

82.0 16.7

125.3 15.3

85.0 1 f .6

1 19.0 18.2

153.6 18.2

23.6 82.6

35.0 52.1

27.3 51.6

33.2 52.3

31.0 68.1

28.2 62.6

24.5 45.5

27.9 76.9

36.1 73.8

23.3 57.6

27.3 76.8

19.9

35.0

27.3

32.1

31.0

28.2

24.3

28.4

35.8

22.7

26.4

S¡ochteren Za¡rdsteen

Put Brub ßeservoìr

Netto Øen Vcln

Pay

Netto Øen Vcln Swm

AL0-1 121.3

GGT-I02 199.9

MAR-2 121.1

NBG-I 155.0

0P0-1 155.5

120.9 20.1

185.4 19.2

1f9.4 17.6

134.6 15.1

148.4 18.2

62.3 19.3

I 63.4 19.5

80.2 16.8

125.0 15.3

f 18.4 f 8.3

22.3 83.5

33.0 54.0

24.6 45.8

27.8 76.9

23.2 57.8

19.0

3r.9

24.1

28.4

22.5
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Bowen-Slochteren Zandsteen

Put Emþ Reserwi¡

Netto Øen Vcln

Pay

Netto Øetn Vcln Swm

AMN-3 83.9

BLt-102 112.1

HTM-I 100.9

LEW-6 129.0

NSN-I 98.0

sAN-t 105.0

33.2 8.0 31.f

t03.3 16.6 27.2

94.8 t 1.6 30.7

127.2 18.6 21.8

66.8 I 1.9 33.3

98.1 19.8 25.3

33.2 8.0 31.1 45.3

103.3 16.ô 27.2 51.5

91.9 11 ,7 30.7 66.8

127.2 18.6 27.8 62J

65.5 11.8 334 72.0

96,2 19.9 25.3 76.7

Onder-Sloehtêron Zandstaan

Put Eesetwi¡

lúetta Øen Vcln

Fay

Nefio Øen Vcln Swm

AMN-3 ô84

HTM-I 12.4

NSN-î 104.0

sAN-l 61.5

27.9 8.0 38.9

11.4 11.9 32.2

23.6 1 1.9 42.8

55.2 14.8 283

27.9 8.0 38.9 58.6

104 12.2 31.9 76r
18.4 11.2 45.2 80.2

43.2 14.8 31.8 79.5
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Appendix D

Show, ståtus en testgegewsns Bovell-Rotliegend Groep

D&A dry and abandoned (droog en

verlaten); RFT repeat formalion

tester (testinterval in meters

logdiepte; hoeveelheden in liters);

PRP produkt¡e proef (debiet gas,

O50, in 1 000 m3/d; debiet water en

condensaat in m3/d); FIT formatie

interval test (hoeveelheden in liters);

DST drill stem test (hoeveelheden in

l¡ters); SW salt water; MF

mudfiltraat; G gas; FW

formatiewater; W water; C

condensaat; M mud; wcM water cut

mud; u upper chamber; I lower

chamber; Rw elektrische weerstand

van hst formatiewater in ohm m'¡/m

(temperatuur,'C); Eenheid formatie

of laagpakket; R0SL Slochteren

Zandsteen; R0SLU Boven Slochteren

Zandsteen; R0SLL onder Slochteren

Zandsteen; R0CLT Ten Boer

Kleisteen; B0CLH Hollum Kle¡steen;

R0CLA Ameland Kleisteen; DC

Limburg Groep.

Put thow Status Test lnþ¡¡nl Opbrengst Debiet Rw Eenheid

ALO-1 D&A RFT 1

RFT 2

PRP 1

GAS RFT 1

RFT 2

PRP

GAS PRP 1

PRP 2

GAS PRP

D&A FIT 1

ilT2
FIT 3

FIT 4

D&A DST2

GAS PRP

D&A FIT 1

FIT 2

DST

D&A

GAS RFT

PRP

D&A FIT I

Ffi2

2769.5

2782.1

2762-2790

3439-3591

sw+MF(u) 10.3

sw+MF(l) 3.8

G (u) 0.5

FW (u) 3.6

FW(r) s

SW

GO

ROCLT

ROCLT

0.0527(231

0.050e(25)

ROCLT

AMN.3 gas

BLF- t 02

GGT-I02 gas

G56
(zuren,

frac)

G 26.5

G21
w51
G 860

w 2.4

c 11.6

M 1.1

M 2.2

wcM 2.6

wcM 0.3

sw fi500

G 680

w 2.7

c 7.3

M 3.6

MF

M6
M 325

HÏM-1

LEW-5

MAR-2

NBG-1

NSN-1

0P0-1

SAN-1

gas

gas

gas

3660-3770 -

3549-3575

331 0-3321

3269-3287

3021 -3077

3615.2

3614.5

3541.8

3499.7

251 8-2533

2580-261 6

2481

2491

2381-2437

R0cll
ROSTU

ROSLL,

ROCLH,

DC

ROSLU

ROSLU

ROSLU

ROSL

ROSLL

ROSLL

ROCLA

ROSLU

ROCLT,

ROSLU

ROSL

ROSL

ROSL

ROCLT

ROSL

ROSL

ROSLU

BOSLU

25M.5 G (u)

c(|l
MF+W+C(tl

2513-2549 G

W

c

2839

2829 SW+M

r 9.8

622

2.3

840

0.7

12.5

3.5
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Appendix E

Reserwoirsornr¡rat¡es Vlieland Zandsteen

Toegepaste cut-off waarden:

kleigehalte Vcl(co) = 509ô;

effectieve porositeit øe(col = 8%;

watersaturatie Sw(co) = 9096. De

keuze van de cut-off waarde van de

effeaieve porositeit werd afgeleid

u¡t kerngsgevens. Voor de betekenis

van de overige symbolen zie

appendix C.

Put B¡uþ Reservoi¡

Netto Øem Vcln

Pay

Netto Øen Vcln Swn

AKM-8 17 -7

AME-101 20.0

B0z-r 42.2

LEW-3 21.0

0PE-2 f 8.5

PEt-l 20.0

RWD-2 17.8

suw-2 17.6

TtD-305 38.5

wAw-l 25.7

wRM-î 29.0

8.8 12.6

18.7 14.8

25.2 11.4

14.4 13.2

17.1 16.6

16.6 11.7

17.1 14.4

17.1 13.6

38.1 12.8

0.9 14.5

23.6 f 6.7

8.8 12.6

1.6 20.0

I 1.0 13.1

14.4 13.2

17 .1 16.6

2.4 10.0

17.1 14.4

17 .1 13.6

37.8 12.8

0.9 14.5

22.5 17.0

30.6 52.ô

18.3 84.0

35.7 76.9

36.2 50.3

14,3 60.9

40.9 87.5

25.8 49.8

23.0 69.6

23.7 60.9

36.5 61.2

21.4 66.4

30.6

25.9

35.0

36.2

14.3

31.2

25.8

23.0

23.6

36.5

21.9
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Appendix F

Show, status en testgegewens Vlieland Zandsteen

voor de betekenis van de symbolen fut show status Test lnte¡val opbmgst lreb¡et
zie appendix D.

AKM-8 - GAS PRP 1 196't-1980 G l90voorzuring

PRP2 1964-1980 G 310 na zuring

AME.lOl - D&A

BOZ-1 sas GAS PRP 1880-1889 G 0

LEW-3 gas GAS PRP 1894-1913 G 0

OPE-? g'as GAS PRP 1889-f906 G 250

PEI.I - D&A

RWD-2 gas GAS PRP 1927-1944 G 75

w 0.2

SUW-2 sas D&A DST 2229-2238 W

TID-305 gas GAS PRP 2028-2072 G 1 10 na zuring

WAW-î - D&A

wRM-l - D&A DST1 1869-1886 W 17820

DST2 1887-1915
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