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Voorwoord

Het Nederlands lnstituut voorToegepaste GeowetenschappenTN0 sluit met de publicatie van de

Kaartbladen Xl en Xll de Geologische Atlas van de Diepe Ondergrond van Nederland vrijwel af. Met deze

serie komen unieke kaarten van de diepe ondergrond van Nederland ter beschikking, waar vanuit inzicht

kan worden verkregen omtrent de gebruiksmogelijkheden hiervan. Door de brede regionaal-geologische

kennis van de diepe ondergrond van Nederland en de omringende landen geeft heITNO-NITG aan dit

product een duidelijke meerwaarde, die boven een routinematige kartering uitsteekt.

Dat het publiek beschikbaar maken van de kennis betreffende de diepe geologie (dieper dan 500 m)

slechts in beperkte mate plaats vond, heeft alles te maken met de status van de benodigde gegevens.

Deze worden namelijk verkregen uit seismisch onderzoek en diepe boringen zoals bijna uitsluitend

uitgevoerd door oliemaatschappijen. Vanwege de grote commerciële belangen in de olie-industrie zijn

deze gegevens van confidentiële aard, maar deze gegevens worden aan heITNO-NITG ter beschikking

gesteld in het kader van mijnwettelijke verplichtingen.

De mijnwetgeving, die tot 2003 voor het NederlandsTenitoir van toepassing was, liet vrijgave van deze

confidentiële gegevens niet toe. Afspraken met de maatschappijen omtrent het gebruik van deze

gegevens maakten het mogelijk daITNO-NITG deze bewerkte en de resultaten daarvan kon publiceren,

mits deze gegevens ouder waren dan 10 jaar. Een uitzondering werd gemaakt voor gegevens afkomstig

uit concessiegebieden (nu winningsvergunningen). Voor deze gegevens gold een beperking van 5 ¡aar'

Deze regeling maakte het mogelijk datTNO-NITG een bredere bekendheid kon geven aan de geologische

opbouw van de diepe ondergrond van Nederland. Met ingang van 1 januari 2003 is de nieuwe

Mijnbouwwetgeving van toepassing. Deze staat vriigave van gegevens van het NederlandsTenitoir

ouder dan 10 jaar onmiddellijk toe. Voor jongere gegevens is een overgangsregeling van kracht'

Gegevens jonger dan 5 jaar komen nu na 5 jaar vrij. Voor de uitvoering van deze kaartbladen heeft

deze gewijzigde regeling geen invloed.

De kaartbladen Middelburg-Breskens en Boosendaal-Terneuzen van de Geologische Atlas van de Diepe

Ondergrond van Nederland zijn het dertiende en veeftiende kaartblad die worden uitgebracht in het

kader van een systematische kartering van de diepe ondergrond van Nederland. Hiertoe is Nederland

verdeeld in 15 kaartbladen, die opschaal 1:250.000 uitgebrachtworden (ziefig. 1.1 voorde kaart-

bladindeling).

leder kaartblad heeft zijn eigen karakteristieken. De hier gepresenteerde bladen tonen de geologie van

de provincie Zeeland en verder delen van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Kaarten en

toelichting laten zien dat het huidige geologisch beeld van deze provincies gedomineerd wordt door de

noordelijke uitbreiding van het Massief van Brabant. Het Massief van Brabant, bestaand uit afzettingen

van Cambro-siluur ouderdom, werd vervormd tijdens de Acadische fase van de Caledonische

0rogenese die plaatsvond in hetVroeg-Devoon.Tiidens het Midden- en Laat-Devoon had erosie plaats

en werden nieuwe sedimenten afgezet over het gehele, geërodeerde massief.Ten noorden van het

Massiefvan Brabant ligt het Bekken van de Kempen, waarschijnlijktijdens het Midden-Devoon ontstaan

tengevolge van Vroeg-Varistische tektoniek. De noordgrens van dit bekken wordt bepaald door het

Zandvoort-Krefeld Hoog, een aaneenschakeling van horststructuren, die tot in hetTertiair een belangrijke

structurele zone was.

De noordoostelijke hoek van het kaartbladgebied omvat nog net een deel van het Mesozoì'sche

West-Nederlands Bekken, een NW-20 georiënteerd bekken, dat tijdens de Kimmerische tektonische

fasen een periode van snelle daling heeft doorgemaakt, waardoor een vrij complete opeenvolging van

Trias, Jura en Qnder-Krijt sedimenten aanwezig is. De overgang van hetWesþNederlands Bekken naar

het Massief van Brabant vindt plaats via het Zeeland Platform, waar de Krijtkalk Groep discordant het
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Carboon en dunne Permo-Trias afzettingen bedeh. ln het Laat-Eoceen overheerste inversietektoniek

tengevolge van Alpiene compressie. Alleen in het noorden van het kaartbladgebied heeft dit enige

invloed gehad,Toen hetWest-Nederlands Bekken werd geinverteerd ontstond langs de zuidrand van

dat bekken een dalingsgebied dat bekend staat als de VoorneTrog.

De tekst bestaat in grote lijnen uit drie delen. ln het eerste deel wordt de opzet van het onderzoek

uiteengezet (hoofdstuk 'l ), waarna de koolwaterstofexploratie wordt behandeld (hoofdstuk 2) en het

structurele raamwerk (hoofdstuk 3). Hierna volgt het tweede deel met een lithostratigrafische

beschrijving van de gesteente-voorkomens (hoofdstukken 4 - 14) en de geologische geschiedenis van

het kaartbladgebied (hoofdstuk 15), Bij de beschrijving van de lithostratigrafie is de nadruk gelegd op

de verbreiding van en de variatie binnen de verschillende groepen, formaties en laagpakketten.

Deze worden gerelateerd aan het structurele raamwerk in het kaartbladgebied. Per hoofdstuk wordt

een paragraaf gewijd aan het afzettingsmilieu en de paleogeografie. ln het derde deel (hoofdstuk 16)

wordt speciale aandacht besteed aan diverse toegepaste geologische aspecten zoals koolwaterstoffen,

aardwarmte, hydrogeologie en inf rastructuur,

HetTNO-NITG spreekt de verwachting uit dat deze kaartbladen, samen met de reeds uitgebrachte en

nog te publiceren kaartbladen, een bijdrage kunnen leveren aan een grotere bekendheid met en inzicht

in de opbouw en samenstelling van de diepe ondergrond van Nederland. Dit is van belang voor

maatschappijen die actief zijn op het terrein van delfstoffenexploratie en -winning en daarnaast ook

voor de verschillende overheidsinstellingen en andere geïnteresseerden. De geproduceerde kaarten zijn

ook digitaal te bekijken. Hiertoe heeft hetTNO-NITG een 3D viewer ontwikkeld waarmee de kaarten in

drie dimensies te zien zijn (zie: http//dinoloket,nitg.tno.nl).

Naast de in het colofon genoemde medewerkers, die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor deze

kaartbladen, zijn bij het tot stand komen ervan nog vele andere medewerkers van heITNO-NITG

betrokken geweest. Hun aller inzet wordt zeer op prijs gesteld. Met Dr. M. Dusar en Dr. W. DeVos

van de Belgische Geologische Dienst zijn régelmatig contacten geweest over de afstemming van dit blad

op de Belgische kaarten. Met name hun kennis van het Pre-Silesien heeft veel bijgedragen aan een goede

beschrijving van dit onderdeel, Speciale dank zijn wij verschuldigd aan de maatschappijen waarvan

exploratiegegevens voor deze kartering zijn gebruikt.

Utrecht, november 2003
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1.1

1 Opzet van het onderzoek

Begrenzing van het stud¡egeb¡ed

Het gebied van de Kaartbladen Xl (Middelburg-Breskens) en Xll (Roosendaal-Terneuzen) van de Atlas

van de Diepe Ondergrond van Nederland omvat de provincie Zeeland en verder delen van de provincies

Zuid-Holland en Noord-Brabant (fig. 1.1 ). Het gebied wordt in het westen en zuiden begrensd door

respectievelijk het Nederlands Continentaal Plat en de Belgische provinciesWest-Vlaanderen,

Qost-Vlaanderen en Antwerpen. Deze toelichting omvat twee kaartbladen; indien er gesproken wordt

over het kaartbladgebied dan wordt het gebied dat beide kaarlbladen beslaat bedoeld'

Gegevensbestand

Voor de kartering van de kaartbladen is gebruik gemaakt van door de industrie verzamelde seismische

en boorgegevens. Voor het kaartbladgebied is overwegend 2D seismiek gebruikt.Tevens is het

1_2

Figuur 1.1 Kaartbladindeling van

de regionale kartering van de diepe

ondergrond van Nederland en de

ligg¡ng van de kaartbladen Xl en Xll.
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aangrenzende offshore gebied seismisch gekarteerd. Alleen in het noordoostelijk deel van kaartblad Xll

was 3D seismiek voorhanden (fig. 1.2, Appendix A). ln totaal zijn voor het kaartbladgebied 100 boringen

geselecteerd (fig. 1.3, Appendix B).

1.3 Geologischonderzoek

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

aanwezige gesteenteformaties (fig. 1.4) en hun geologische geschiedenis, geplaatst in de regionaal-
' geologische context. Hierbij werd gebruik gemaakt van de eerder genoemde seismische gegevens en

boringen. De onderscheiden gesteentegroepen, die zijn vermeld in figuur 1.4, worden per hoofdstuk

nader besproken. ln deze toelichting is de geologische tijdschaal van Harland gebruikt (Harland, 1990).

1.4 Seismischekarter¡ng

Bij de kartering is gebruik gemaakt van vrijwel alle beschikbare seismiek. De gebruikte seismiek is

tussen '1974 en 1991 geschoten. Het zuidelijk deel van het kaartbladgebied is slecht bedekt met

seismische gegevens. De ¡nterpretatie is gebaseerd op voornamelijk 2D seismiek en in mindere mate

op 3D seismiek (fig. 1.2, Appendix A). ln totaal zijn ruim 500 km2 3D seismiek en meer dan 1700 km

2D seism iek geTnterpreteerd.

De gekarteerde reflectoren vormen de grensvlakken tussen de lithostratigrafische eenheden (groepen en

formaties). Calibratie van de seismische gegevens aan een aantal boringen is uitgevoerd middels

akoestische logs en putschietgegevens. De tijd-d¡epte omzetting van de seismische gegevens is per laag

uitgevoerd (de "layer-cake" methode). Hiervoor is per laag een lineair verband aangenomen tussen de

snelheid en de diepte van de laag (Tabel 1.1).

Figuur 1.2 Locatiekaart van de voor

de kartering gebruikte seismische

lijnen. Appendix A geeft nadere

informatie omtrent de ouderdom

en eigenaar van de verschillende

0pnames,
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0m een goede aansluiting van de aangrenzende kaartbladen te krijgen, is destijds een landelijke

seismische snelheidsverdeling gemaakt die binnen alle kaartbladen van de Geologische Atlas van

de Diepe Qndergrond van Nederland zou worden toegepast. De parameters van deze landelijke

snelheidsverdeling zijn bepaald uit de akoestische gegevens van 61 representatieve boringen die over

heel Nederland verspreid liggen. Echter, vooral in de geïnverteerde gebieden, leidde toepassing van

deze snelheidsverdeling tot grote afwijkingen in de dieptes van de basis van de Riinland, de Altena en

de Qnder-GermaanseTrias Groep. Dit was aanleiding om de landelijke snelheidsverdeling te herzien.

Uit akoestische gegevens van meer dan 600 on- en offshore boringen is een gebiedsafhankelijke

snelheidsverdeling gemaakt (TN?-N|TG,2001a).Yoor het huidige kaartbladgebied resulteerde dit

in de snelheidsverdeling zoals vermeld inTabel 1.1.

De geTnterpreteerde seismische horizons zijn de ondergrenzen van lithostratigrafische groepen namelijk

de Boven-Noordzee Groep. de Noordzee Supergroep, de Krijtkalk, de Rijnland, de Schieland, de Altena'

de Perm-Trias groepen en de Limburg Groep (fig. 1.4,3.2, 5.4 en 15.6)'

De Boven-Noordzee Groep is de jongste seismische eenheid en wordt gekarakteriseerd door typische

seismostratigrafische fenomenen zoals downlaps en toplaps, die te maken hebben met een uitbouwend

sedimentatiesysteem. ln het zuidelijk deel van het kaartbladgebied ligt deze horizon zo ondiep, dat

deze niet op de seismiek waarneembaar is, ln dit gebied is de kartering van deze horizon daarom

hoofdzakelilk gebaseerd op een groot aantal ondiepe boringen. De 0nder- en de Midden-Noordzee

Groep vormen een vrij uniforme eenheid, waarin duldelijke, continue reflectoren voorkomen.

Ook de Krijtkalk Groep vormt een uniforme eenheid, waarin continue reflectoren voorkomen.

ln het zuidelijke deel van het kaartbladgebied, waar de Krijtkalk Groep op de Limburg Groep rust'

manifesteert zich de basis van de Kriitkalk Groep als een duidelijke hoekdiscordantie.

Figuur 1.3 Locatiekaart van de

boringen die bij de kartering zijn

gebruik. Voor de nummering wordt

veruvezen naarAppendix B waar

de naam, eigenaaç einddiepte en

ouderdom van de boringen worden

vermeld. Van de buitenlandse

boringen worden einddiepte en

literatuurbron vermeld.
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kaartgebied slechts dun on¡ruikkeld (0-50 ml. Deze intervallen konden seismisch niet apart worden

gekarteerd. De dieptekaarten van deze groepen zijn daarom gebaseerd op de basis van de Onder-

GermaanseTrias Groep, waaraan de dihen van de Zechstein Groep en de Boven-Rotliegend Groep

zijn toegevoegd.

Diktekaarten zijn gemaakt van de Zechstein, de Onder- en Boven-GermaanseTrias, de Altena, de

Schieland, de Rijnland en de Krijtkalk Groep. 0p de diepte- en diktekaarten worden alleen de boringen

getoond die volledig het desbetreffende interval hebben doorboord (zie paragraaf 1.2).

Van de belangrijkste discordanties, aan de bases van de Schieland, de Rijnland Groep/Krijtkalk Groep,

de Krijtkalk Groep en van de Noordzee Supergroep, zijn afgedeke kaarten gemaah. Deze geven een

indruk van de mate van erosie die vooraf ging aan de afzetting van deze groepen.

Ten slotte worden voor kaartblad Xl en Xll respectievelijk tvvee en drie structurele profielen gegeven,

1.8 Toelichting

ln de toelichting wordt de informatie, die de geologische kaarten en profielen bieden, gecompleteerd tot

een zo volledig mogelijk beeld van de geologische opbouw en geschiedenis van het kaartbladgebied.

ln het eerste deel van de tekst (hoofdstukken 4-14) wordt een beschrijving van de gesteente-opeenvol-

ging gegeven. Hierin komen de lithostratigrafie en de sedimentaire ontwikkeling aan de orde. ln het

tweede deel (hoofdstuk 15) wordt de geologische geschiedenis van het gebied behandeld. Dit betreft de

bekkenontwikkeling en de tektonische gebeurtenissen in het kader van de regionale tektoniek.

ln het laatste deel (hoofdstuk 1 6) wordt speciale aandacht besteed aan diverse toegepaste geologische

aspecten zoals koolwaterstoffen, aardwarmte, hydrogeologie en infrastructuur.

Tenzij anders vermeld zijn de lithostratigrafische benamingen en hun ouderdom conform de

"Stratigraphic nomenclature of the Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA'

(Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). Bij de beschrijving van de lithostratigrafie is de nadruk

gelegd op de variatie en verbreiding van de verschillende groepen, formaties en laagpakketten.

Deze zijn vaak gerelateerd aan de structurele elementen van het kaartbladgebied, welke in hoofdstuk 3

worden beschreven. De geologische tijdtabel zoals in de toelichting gehanteerd en de belangrijkste tek-

tonische fasen zijn weergegeven in figuur 1.5. Verwijzingen naar interne rapporten in de lopende tekst

zijn cursief gedrukt.

De Kwartaire afzettingen worden in deze toelichting slechts kort beschreven, Een uitvoerige beschrijving

hiervan is gepubliceerd in Fischer (1997) en deToelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland

1 :50.000, bladen Goeree-Overflakkee West, Zeeuws-Vlaanderen 0ost en West, Schouwen-Duivenland

Oost en West, Willemstad Oost, Walcheren West en Beveland Oost (Rijks Geologische Dienst, resp, 1964,

1965, 1970, 1971, 1972 en 1978).
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Figuur 1,5 Geologisúe tijdtabel zoals in de toelidrting gehanteerd. De in de tekst genoemde tektonische fasen ziin in

de figuur aangegeven.
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2 Exploratiegeschiedenis

2.1 Koolvvaterstoffen

Het noordoostelijke deel van het kaartbladgebied omvat nog net een stuk van hetWest-Nederlands

Bekken, een van de prospectieve olie- en gasgebieden in Nederland. Na de ontdekking van diverse

Boven-Jura en Onder-Krijt olie- en gasvelden in de jaren 1950 en 1960 in dit bekken, richtte de NAM

de exploratieactiviteiten met succes op de dieper gelegenTriassische reservoirgesteenten (de Hoofd-

Bontzandsteen Subgroep en het Röt Randzandsteen Laagpakket),

Exploratie in het gebied ten zuiden en oosten van de Bijswijk concessie in de 80-er jaren resulteerde in

gasvondsten in de boringen Oud-Beijerland-1 (1987),0ud-Beijerland Zuid-1 (1990) en Reedijk-1 (1992).

ln 1991 werd de Botlek concessie afgegeven (fig.2.1l¡, in 1996 gevolgd door de Beijerland concessie.

2.2 lJraniurn

Nadat in 1969 bekend geworden was dat zich in op de geringe diepte van 123-137 m in de Boven-

Noordzee Groep onder westelijk Schouwen-Duiveland uraan'houdende fosforietknollen bevonden,

werd het onderzoek ook op de andere Zeeuwse eilanden voortgezet (Harsveldt, 1973). Daar werden

eveneens fosforietknollen aangetroffen in diverse boringen en de uitkomsten van de analyses waren

evenals die van de eerdere vondsten gekenmerkt door een laag percentage uranium. Het hoogste

gehalte van 291 ppm (0,03%) werd aangetroffen in een boring aan de westkust vanWalcheren. Naast de

uraniumanalyse werd ook het fosforgehalte onderzocht, De resultaten van beide analyses waren zodanig

teleurstellend dat niet tot winning van uranium en/of fosfor is overgegaan.

Figuur 2.1 Overzichtskaart van

de binnen het kaartbladgebied

vallende concessies. I = Beijerland

concessie, ll = Botlek concessie

en lll = Rijswijk concessie.

De volgende koolwaterslof-

accumulaties zijn binnen het

kaartbladgebied aangetroffen:

1. 0ud-Beijerland-Zuid en

2. Reedijk.
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3 Structureel raamvverk

ln dit hoofdstukworden de binnen het kaartblqdgebied ondersdreidên structurele elementen

ffig. 3.1a.b,c) beschreven in volgorde van hun ohtstaan. De structurele gædtiedenís is grotendecls

bepaald door deVaristische en de Alpiene Qrogenesg maar een belangrijk deel van de aanwæþe

structurele elementen is al gevormd tijdens de Caledonisdre 0rogenese,

Het Massief ìran Br¡bant bestaat uit geplooide afzettingen van Cambro-Siluur ouderdom' De vervorming

vond plaats tijdens de Acadische of Brabantisdre fase van de Caledonisdre Orogenese in hetVroeg-

Devoon (Verniers etal.,2002l. Later in het Devoon vond erosie plaats, en in het zuiden vond ook reeds

sedimentatie plaats vanaf het Laat-Devoon. Carboon sodimenten bedehen het gehele Masslef van

Brabant, evenals waarsdrijnl'rjk Perm enTrias sedimenten. Deze sectie werd geêrodeerd gedurende de

Jura, zoals blijk uit fission tradr studies (Vercoutere &Van den Haute, 199Íl). Dit resulteerde in de

truneatÌe van Faleozoi'sctre enTriassísdte gæteenten. Boven op het massief liggen nu afættingen

van de Krijtkalk Groep discordant op afzettingen uit hetVroeg-Paleozoicum.

0 ækm

0 20 krr

ur-----T*
a. PâlsozoÌbum b. Mèsozoi'cum

c. Kenozoict¡m

Figuur E I ownictt van do evolutie van de structurele elementen in het kaañbladgebied.
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ln noordwestelijk richting sluit het Massief van Brabant aan op het Massief van Londen, Het geheel

wordt het Londen-Brabant Massief genoemd (Ziegler, 1990).

Ten noorden van het Massief van Brabant ligt het Bekken van de Kempen. Het is waarschijnlijk tijdens

het Midden-Devoon ontstaan ten gevolge vanVroeg-Varistische tektoniek (Bless et al., 1980).

Door opheffing van het Massief van Brabant is de oorspronkelijke zuidgrens van het bekken niet te

bepalen, De noordgrens wordt bepaald door het Zandvoort-Krefeld Hoog, een aaneenschakeling van

horststructuren (Bless et al., 1980) d¡e tot in hetTertiair een belangrijke structurele zone was.

De noordoostelijke hoek van het kaartbladgebied omvat nog net een deel van het Mesozoi'sche

West-Nededands Bekken, een NW-20 georiënteerd bekken, dat tijdens de Kimmerische tehonische

fasen een periode van snelle daling heeft doorgemaah, waardoor een vrij complete opeenvolging van

Trias, Jura en Vroeg-Krijt sedimenten aanwezig is. Het bekken is tijdens het Laat-Krijt geïnverteerd,

De overgang van hetWest-Nederlands Bekken naar het Massief van Brabant vindt plaats via het Zeeland

Platform, waar de Krijtkalk Groep discordant Carboon en dunne Permo-Trias afzettingen bedeh

(fig. 3.2 en 15.6),

Tot en met het Laat-Oligoceen werd het Kenozoicum overheerst door inversietektoniek ten gevolge van

Alpiene compressie. Alleen in het noorden van het kaartbladgebied heeft inversie enige invloed gehad.

Toen hetWest-Nederlands Bekken werd geïnverteerd ontstond tijdens de Subhercynische fase langs de

zuidrand van dat bekken een dalingsgebied dat bekend staat als de VoomeTrog.
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4 Cambro-Siluur en Banjaard gr<rep

4.1 Stratigrafie

De oudst aangeboorde afzettingen binnen het kaartbladgebied zijn schalies en zandstenen van Silurische

ouderdom. Deze afzettingen worden discordant bedekt door de Banjaard groep (Laat-Devoon), ln het

aangrenzende deel van Vlaanderen zijn Cambro-0rdovicische sedimenten aangeboord waarvan wordt

aangenomen dat deze zich ook onder het kaartbladgebied uitstrekken. Een lithostratigrafische schaal van

de Cambro-Siluur sedimenten werd recent gepubliceerd (Verniers et al., 2001).

4.1,1 Cambrium-Ordoviciurn

Afzettingen van Cambrische en Ordovicische ouderdom zijn aangeboord op het Massief van Brabant

(Eeklo, Knokke en Knokke-Heist; zie: Legrand, 1968; DeVos et al,, 1993). De Cambrische afzettingen

bestaan uit Caledonisch geplooide schalies, zandstenen en kwartsieten. Voorts is het voorkomen van

Ordovicische gesteenten in België uitvoerig beschreven (Legrand, 1968; Servais et al., 1993;Van Grootel

et al., '1997). De Ordovicische sectie bestaat uit donkere, fijnkonelige schalies met daarin ingeschakeld

dunne, fijnkorrelige zandstenen. Deze sectie wordt concordant of met een klein hiaat bedekt door

Silurische afzettingen.

4.1,2 Siluur

Tijdens het Siluur heeft sedimentatie plaatsgevonden op het Massief van Brabant en ten noorden daar-

van. ln de boring Kortgene-1 zijn in twee kernen afzettingen aangetroffen vanWenlockien tot Pridolien

ouderdom. De afzettingen bestaan uit grijze, fijnkonelige zand- en siltstenen en schalies. De fossiel-

inhoud en de sedimentologische karakteristieken zijn indicatief voor een diepwater-milieu en afzetting

uit troebelingsstromen en goed vergelijkbaar met de doorVerniers &Van Grootel (1991) beschreven

voorbeelden uit België.

4.1.3 Devoon

Tijdens hetVroeg-Devoon heeft geen sedimentatie plaatsgevonden op het Massief van Brabant en

ten noorden daarvan. De afzettingen, zoals aangetroffen in het Bekken van Namen, ten zuiden van

het Massief van Brabant, zijn grofklastisch en behoren tot het Midden- en vroegste Laat-Devoon.

Deze afzettingen zijn niet gedefinieerd in de Nederlandse lithostratigrafie (fig. a.1 ), maar zijn wel

aangetroffen in de boring Kortgene-1 (fig. a.2.). De afzettingen ten noorden van het Massiefvan Brabant

zijn, in tegenstelling tot de afzettingen in het Bekken van Namen, fijnkonelige schalies en siltstenen.

Op Oeze afzettingen ligt de Banjaard groep.

4.1.3.1 Midden- en vroegste Laat-Devoon

0p de noordflank van het Massief van Brabant is een 400 m dik conglomeraat aangeboord, bewaard in

halfgrabens (boring Booischot-132; Legrand, 1968; Kimpe et al., 1978). Dit conglomeraat heeft gedeelte-

lijk een Givetien en Frasnien ouderdom. 0p deze klastische afzettingen ligt een 100 m dik pakket

bestaande uit rif- en knollenkalk, dolomiet en kleisteen (boring Loenhout-Heibaart-129; Kimpe et al.,

1978). Het kalkaandeel neemt naar boven toe, De ouderdom hiervan is grotendeels Frasnien.

Dit pakket werd afgezet op een uitgestrekt carbonaatplatform ten noorden van het Massiefvan Brabant

(Drozdzewskietal,,1998).lnboringKortgene-1 lÍig.a.2\iseensectievanca.3S0maangeboordvan
Eifelien tot Frasnien ouderdom (Midden - vroegste Laat-Devoon). Zoals boven beschreven bestaan de

afzettingen hier uit fijnkorrelige schalies en siltstenen, waarbij niet uitgesloten mag worden dat een deel

van deze sequentie nog tot het Siluur behoort (TN?-N|TG,2003al.
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4.1.3.2 Banlaard groep

De top van de Banjaard groep is aangeboord in enkele boringen op de flank van het Massief van

Brabant. De groep is lithostratígrafisch ingedeeld in de Bollen kleisteen en de Bosscheveld formatie'

De Bossdteveld formatie gaat over in de carbonaten van het Onder-Carboon. De meest complete

Devonische opeenvolging is aangeboord in boring Kortgene-1 en is daar ongeveer 300 m dik'

Bollen kleísteen

De Bollen kleisteen is een monotone opeenvolging, van ongeveer 300 m dikte, van grijze tot donker-

grijze en zwarte kleien met dunne inschakelingen van siltstenen en fijne zandsteen lagen. De sectie is

een stapeling van zowel opwaarts vergrovende als verfijnende, door klei-gedomineerde, eenhedbn.

De donkergrijze tot zwarte kleisteen intervallen vertonen weinig tekenen van bioturbatie; lichtere kleien

Figuur 4.1 Stratigrafisch ovenicht

van de Banjaard groep, l-iid
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Figuur 4.2 Stratigrafische indeling

en logkaraheristiek van de

Banjaard groep en ouder Devoon

en Siluur in de boring Kortgene-1

(TN0-NlTG, 2003a].
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en siltige intervallen zijn wel gebioturbeerd, De siltige en fijn-zandige lagen zijn van wisselende dihe
(cm tot dm-schaal) en vertonen horizontale laminatie, stroomribbels en lokaal "hummocky cross

stratification'j Sommige intervallen vertonen chaotische slumpstructuren: de sedimenten zijn zowel

plastisch gedeformeerd als op kleine schaal verbreukt, De ouderdom is Frasnien.

Bosscheveld formatie

De Bosscheveld formatie is een pakket dat de overgang van de Bollen kleisteen naar de carbonaten van

het Onder-Carboon (Dinantien) vertegenwoordigt. Het is een afwisseling van donkergrijze kleien, silr en

zandsteenlagen en veelal nodulaire kalksteenlagen. ln het kaartbladgebied is dit interval niet gekernd,

Uit gamma+ay logs blijkt dit interval ongeveer 30 m dik te zijn.

4.2 Sedimentaire ontvvikkeling en paleogeografie

Tijdens het Siluur werden diep-mariene afzettingen in het voorlandbekken van de huidige Ardennen

afgezet, dat zich voor een deel ook uitstrekte over kaartbladgebied, ln hetVroeg-Devoon vond geen

sedimentatie plaats terwijl in het Midden-Devoon het Massief van Brabant bedekt werd door de zee.

De hierdoor ontstane sedimenten bestonden aanvankelijk uit grofklastisch materiaal dat in toenemende

mate kalkiger werd als gevolg van de uitbouw van het carbonaatplatform ten noorden van het Massief

van Brabant. Deze carbonaten zijn niet aangetroffen in het kaartbladgebied,

De Bollen kleisteen is gevormd onder relatief ondiep-mariene afzettingsomstandigheden, De min of

meer continue aanwezigheid van stroomribbelstructuren suggereert dat afzetting plaatsvond boven

de stormbasis, De afwisseling van donkere kleien en geribbelde silten en fijne zanden reflecteert de

stormafzetting op een diepte waar tijdens normale weersomstandigheden geen golfinvloed merkbaar

was. De afwezigheid van goed ontwikkelde zanden in de Bollen kleisteen suggereert dat echt ondiepe

mariene omstandigheden niet werden bereikt tot in het jongste Devoon.

De Bosscheveld formatie reflecteert het geleidelijk ondieper worden en opvulling van het mar¡ene

bekken met gecombineerd klastische en carbonaatafzettingen. De overgang naar carbonaat in

combinatie met het ondieper worden zou gerelateerd kunnen zijn aan het aanbreken van een

tektonisch rustige periode,

25 Toel¡cht¡ng kaartbladen Xt en Xll Cambrc-Sítuur en Ban¡aatd grcep



5 Kolenkalk Groep

5.1 Stratigrafie

De Kolenkalk Groep (fig.5.1) van het Onder-Carboon (Dinantien) bevindt zich in een groot deel van het

kaaftblad Xll. De groep is aangeboord en gekernd in de boringen S2-2, S5-l,Woensdreút-l, Kortgene-l

en Brouwershavense Gat-1. De diepteligging van de top van de eenheid neemt in noordoostelijke
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richÌing toe van 1000 tot 6500 m (fig, 5.2 en 5.4). De Kolenkalk Groep heeft een variabele dikte van 500

tot 1300 m (fig. 5,3), De groep bestaat uit de Zeeland Formatie die weer is onderverdeeld in de

Beveland, Sdrouwen en Goeree Laagpakketten. De Kolenkalk Groep ligt concordant of met een hiaat op

het Devoon en wordt met een hiaat of lokaal door een discordantie gesúeiden van het overliggende

Namr.¡rien (Limburg Groep).

5.1.1 Zeeland FoÌñrat¡e

5.1.1.1 Beveland Laagpakket

Het Beveland Laagpakketheeftin het kaarîbladgebied een dikte van ongeveer 200 - 300 m.

Het gekernde deel van het laagpakket in boring S5-1 bestaat uit liútgriize kalksteen, welke gekenmerh

wordt door het veelvuldig voorkomen van kleine schelpen en een sterk gebioturbeerde structuur.

De gesteenten zijn voornamelijk fijnkonelíge kalken met dunne lagen grofkorrelige bioklastische kalk.

ffiñ
I
I

< 1000 m

1000 - 3000 m

3000 - 5000 m

> 5{100 m

Niet aanweziq

Niet kaiteerbaar vanwege te grote d¡epte

0 20km

n

Figuur 5.2 Dieptekaart van de top van de Kolenkalk Groep. Deze kaart is gebaseerd op seismíscùe interpretatie,

aangevuld met boorgegevens en lfteratuur (Bless et al., 1976; RÌjks Geologische Dienst, 1984).
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5.7.1.2 Schouwen Laâgpakkêt

Het Sdtouwen Laagpakketis de dikste eenheid van het Dinantien en varieert in dike van ongeveer 75 m

ín Brouwershavense Gat-l tot ongeveer 800 m in 018-1. Het wordt gekenmerk door goed ontwikkelde

kalken met weinig insúakelingen van kleisteen; op logs is het laagpakket herkenbaar door de constante

lage natuurlijke radioactiviteit. ln boring S5-1 bestaat het onderste deel van het pakket uit voornamelijk

licttgrijze tot grijze, fijnkorrelige kalksteen met súelp- en zeeleliefragmenten. Lokaal komen dunne

zwarte, kleiige kalken voor. Deze zijn herkenbaar door een hogere uitslag op gamma-ray logs.

Het bovenste deel van het laagpakket bevat hoofdzakelijk crèmekleurige grofkonelige, goed-gesor-

teerde, bioklastisúe kalksteen, Rif-adttige accumulaties met microbiële matten en algaire boundstone

kunnen hierin voorkomen op structureel hoge posities. Gr'rjze tot zwarte kleiige kalken komen ook voor.
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Fíguur 5,3 Stratigrafisch proflel A-A van de Kolenkalk Groep tussen de boringen 018-1, S5l, S2-2 en
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5.1.1.3 Goeree Laagpakket

Het Goeree Laagpakket bestaat overwegend uit een opeenvolging van grijze en zwarte kleiige kalksteen

en schalie, die lokaal verkiezeld is. Gekernde intervallen uit het kaanbladgebied en de aangrenzende

offshore tonen daarnaast lichtgrijze, fijnkorrelige bioklastische kalksteen die lokaal grofkonelige peloide-

packstone lagen bevat. ln Brouwershavense Gat-l is het interval zeer sterk verbroken en gebreccieerd.

5.2 Sed¡mênta¡re ontì rikkel¡ng en paleogeografie

De enorme diKevariatie van de carbonaten van de Zeeland Formatie reflecteert de aggradatie van een

carbonaatplatform ten noorden van het Massiefvan Brabant. ln dit gebied hield kalksedimentatie gelijke

tred met de bekkendaling. Meer naar het noorden, waar het bekken dieper was, was de sedimentaties-

nelheid te laag om de daling van het bekken bij te houden. Hier accumuleerden relatief diep-water

kalken, met name boven in de opeenvolging, terwijl aan de bekkenrand ondiep-water sedimenten

werden afgezet.

Terwijl de Beveland en Sdrouwen Laagpakketten geleidelijk dunner worden in oostelijke richting,

heeft het Goeree Laagpakket een verrassend constante dihe. De constante dikte van het pakket

suggereert dat het verschil in waterdiepte dat de dikevariaties van onderliggende laagpakketten

bepaalde, aan het eind van het Vroeg-Carboon minder relevant was, Mogelijk werd het gehele kaart-

bladgebied gekenmerkt door relatief diep water.Tijdens de overgang Viseen/Namurien kwam het gebied

boven water te liggen. Dit gaf aanleiding tot een intense verwering van het carbonaatplatform met de

vorming van een typisch karstlandschap tot gevolg.
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6 Limburg Groep

6.1 Stratigrafie

ln tegenstelling tot andere kaartbladen is hier vooral de basis van de Limburg Groep vertegenwoordigd

die bestaat uit de door klei-gedomineerde Geul Subgroep en de Caumer, Dinkel en Hunze subgroepen

die zijn opgebouwd uit koolhoudende afwisselingen van zand-, silt- en kleisteen (fig. 6.1).

De subgroepen vertegenwoordigen elk een fase van de Laat-Carboon regressieve megasequentie.
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De Limburg Groep ligt met een hiaat op de Kolenkalk Groep en wordt in het grootste deel van het kaart-

bladgebied discordant bedekt door de Krijtkalk Groep (Kaarten Xl-5 en Xll-17). ln het noordoosten ligt de

Boven-Rotliegend Groep discordant op de Limburg Groep (Kaart Xll-1). De groep duikt met een helling

van ongeveer 10o van het Massief van Brabant naar het noordoosten (fig. 1 5.6).Ten gevolge van erosie

gedurende de Jura is de groep niet aanwezig op het Massief van Brabant. De dihe van de Limburg

Groep neemt naar het oosten toe tot meer dan 3 km in boring Rijsbergen-? (TN?-NITG,2003bl.Yoor een

deel is dit het gevolg van toenemende preservatie, maar grotendeels is de diktetoename toe te schrijven

aan verdikking van de Epen Formatie (fig.6.2).

6.1.1 Geul Subgroep

De Geul Subgroep bestaat hoofdzakelijk uit donkergekleurde kleisteen en siltsteen met een gering

percentage zandsteen, De subgroep bestaat slechts uit de Epen Formatie met een Namurien ouderdom.

6.1.1.1 Epen Formatie

De Epen Formatie komt voor in het gehele verbreidingsgebied van de Limburg Groep. ln de richting van

het Massief van Brabant neemt de dikte van de formatie af ten gevolge van truncatie. De Epen Formatie

bestaat hoofdzakelijk uit donkergekleurde kleisteen en siltsteen met slechts een gering percentage

zandsteen. De formatie wordt gekenmerkt door een stapeling van naar boven toe vergrovende sequen-

ties met een dikte van 50 tot 100 m. Binnen de formatie worden twee laagpakketten onderscheiden:

de Geverik en de Ubachsberg Laagpakketten. Een maximale dikte van 1500 m is in boring Rijsbergen-l

waargenomen.

Hel Geverik Laagpakket: aan de basis van de Epen Formatie is een zwarte bitumineuze schalie. ln het

noordelijke deel van het kaartbladgebied is deze schalie slechts lokaal aanwezig. Het laagpakket wordt

gekenmerkt door hoge gamma-ray waarden.

Ubachsberg Laagpakket:lokaal bevinden zich in de Epen Formatie 10 tot 20 m dikke zandsteenlichamen

aan de top van opwaarts vergrovende opeenvolgingen, die gezamenlijk bekend staan als het

Ubachsberg Laagpakket.

6.1.2 Caumer Subgroep

De Caumer Subgroep bestaat uit een opeenvolging van donkergekleurde klei-stenen met ingeschakelde

zandstenen en koollagen. De subgroep bestaat uit drie formaties: de Baarlo, de Ruurlo en de Maurits

Formatie. De Caumer Subgroep komt in het noorden van het kaartbladgebied voor. De subgroep wordt

discordant bedekt door de Krijtkalk Groep, behalve in het noordoosten waar een dun pakket Boven-

Rotliegend zandsteen de subgroep bedekt. De dike van de subgroep bedraagt maximaal 1200 m

in boring Rijsbergen-1; de ouderdom is Westfalien A-C.

6.1.2.1 BaarloForrnat¡e

De Baarlo Formatie bestaat uit een stapeling van naar boven vergrovende sequenties van enkele

tientallen meters tot meer dan 100 m dik. Ze bestaan uit donkere kleisteen en siltsteen met aan de top

veelal fijnkorrelige zandstenen. De basale kleistenen worden soms gekenmerkt door het voorkomen van

mariene of brakwaterfossielen, zoals goniatieten en Lingula.Koollagen komen voor in de gehele

formatie maar zijn minder talrijk dan in overliggende formaties van de Limburg Groep. Ze hebben

meestal een dihe van enkele decimeters; de frequentie neemt naar boven geleidelijk toe. De zandstenen
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bereiken een dikte van 30 m en treden op aan de top van de vergrovende sequenties. De formatie

bereik een dike van ongeveer 800 m en heeft een Vroeg-Westfalien A ouderdom,

6.1-2-2 Ruurlo ForÍrat¡ê

De Ruurlo Formatie is aanwezig in het noordelijk deel van het kaartbladgebied met een dihe van

400-500 m. de formatie ligt concordant op de Baarlo Formatie. De formatie bestaat uit een afwisseling

van kleien, zanden en koollagen, Lokaal komen er opwaarts-vergrovende sequenties met een dikte van

enkele tientallen meters in voor. De ouderdom is Laat-Westfalien A tot en metVroeg-Westfalien B.

6.1.2.3 Maur¡tsForrnat¡e

De Maurits Formatie is alleen aangeboord in de aangrenzende kaartbladen alwaar de formatie wordt

gedomineerd door lichtgrijze kleistenen met veelvuldig voorkomende koollagen. Zandsteenlagen zijn

zeldzaam maar bereiken diktes van 10-15 m. De formatie wordt discordant bedekt door de Hellevoetsluis

Formatie van de Dinkel Subgroep. De ouderdom van de formatie is Laat-Westfalien B totVroeg-

Westfalien C,

6.1.3 Dinkel Subgroep

De Dinkel Subgroep wordt in het kaartbladgebied vertegenwoordigd door de Hellevoetsluis Formatie.

De ouderdom isVroeg-Westfalien C tot en metVroeg-Westfalien D.

6.1.3.1 Hellevoetsluis Formatie

De Hellevoetsluis Format¡e bestaat uit een afwisseling van dikke zandsteen en kleistenen en rust met

een hiaat op de Maurits Formatie. Koollagen zijn zeldzaam. De formatie komt voor in het Bekken van de

Kempen en bereih een maximale dihe van ongeveer 250 m in het kaartbladgebied. De formatie wordt

concordant bedekt door de Strijen Formatie. De ouderdom van de formatie isVroeg-Westfalien C,

doorlopend tot Vroeg-Westfalien D.

6.1.4 Hunze Subgroep

De Hunze Subgroep wordt vertegenwoordigd door de Strijen Formatie. De ouderdom van de subgroep

is Laat-Westfalien C tot en metWestfalien D,

6.1.4.1 Strijen Format¡e

De Strijen Formatie komt voor in het Bekken van de Kempen. Binnen het kaartbladgebied is de formatie

slechts aangeboord in de boring Strijen-West-1. Het is een opeenvolging van roodbruine, soms beige of

groengrijze, siltige tot fijnkorrelige, zandige kleistenen. Binnen de opeenvolging van kleistenen komen

tot 20 m dikke zandstenen voor met een goede laterale continuileit. De formatie wordt discordant bedek

door de Boven-Rotliegend Groep. De formatie bereikt een dikte van ca. 700 m net ten noorden van het

kaartbladgebied.

6.2 Sedimentaireontw¡kke¡¡ng en paleogeografie

De sedimentopeenvolging van de Limburg Groep vertoont een grootschalige regressieve trend van een

relatief diepwater delta'i'sche facies in het Namurien naar fluviatiele facies in het Laat-Westfalien. ln het

Namurien werd het relatief diepe mariene bekken dat was ontstaan tijdens hetVroeg-Carboon opgevuld
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tijdens herhaaldelijke fasen van deltai'sche progradatie. Langs de noordelijke flank van het Massief van

Brabant -waar zich tijdens het Vroeg-Carboon een ondiep carbonaatplatform bevond- heersten relatief

ondiep-water condities waardoor zich daar een stapeling van deltaische cycli vormde, elk ongeveer

100 m dik. Meer naar het noorden in het diepere deel van het Bekken van de Kempen zijn deze cycli

niet goed ontwikkeld.

De basale Geul Subgroep vertegenwoordigt mariene, delta'i'sche en in mindere mate lacustriene

sedimenten. Het middelste deel van de opeenvolging, de Caumer Subgroep, wordt gekenmerk door

lacustriene afzettingen en het veelvuldig voorkomen van koollagen (Van Amerom & Pagnier, 1990).

De grofkonelige Hellevoetsluis Formatie van de Dinkel Subgroep is afgezet door vlechtende rivier-

systemen die zich vanuit het zuiden en oosten uitbreidden over het bekken (Thorez & Bless, 1977;

Wouters &Vandenberghe, 1994). Het frequente voorkomen van koollagen is het gevolg van het vochtig

tropisch klimaat en afzetting rond zeeniveau. De geleidelijke overgang naar de rode kleien van de Hunze

Subgroep in hetWestfalien D wordt verklaard door een geleidelijk droger wordend klimaat

(Ziegler, 1990; Pagnier &VanTongeren, 1996;Van de Laar &Van der Zwan, 1996). Sedimenten, flora en

fauna van het Namurien en het Westfalien A tot C wijzen op een tropisch en vochtig klimaat zonder

duidelijke seizoensinvloeden. Gedurende het Laat-Westfalien C en D, en het Stefanien was het klimaat

droger (Hedeman et al., 1984; Van de Laar &Van der Zwan, 1996). De rode kleur van de sedimenten,

de kalkhoudende bodems en de spaarzame vegetatie wijzen op een meer seizoensgestuurd, tropisch

semi-aride klimaat (Pagnier & VanTongeren, 1996).
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7 Boven-Rotliegend Groep

7.1 Strat¡graf¡e

De Boven-Botliegend Groep bestaat in het kaartbladgebied geheel uit zandstenen van de Slochteren

Formatie (fig. 7.1 ) en heeft een Laat-Perm ouderdom (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997)

De Boven-Rotliegend Groep (Kaart Xll-1) rust discordant op de Limburg Groep en wordt, gescheiden

door een hiaat, concordant bedekt door de Zechstein Groep. Gelegen aan de zuidrand van hetWest-

Nederlands Bekken wordt de Boven-Rotliegend Groep naar het zuiden dunner en is in het grootste deel

van het kaartbladgebied geheel afwezig. De formatie ligt op een diepte van 1400 tot 3000 m. De dikte in

het kaartbladgebied bedraagt 10-15 m.

7.1-1 Slochteren Forrnat¡e

De Slochteren Formatie bestaat uit rode en grijze zandstenen met mogelijk conglomeraten aan de basis,

De dike is gering: 10-15 m.

7.2 Sedimentaireontì,v¡kkel¡ng en paleogeografie

Het grofklastisch materiaal van de Slochteren Formatie is afkomstig van het zuidelijke Massief van

Brabant en hetVaristische achterland. De geringe dikte van de Slochteren Formatie binnen het kaartblad-

gebied is hoofdzakelijk gerelateerd aan de proximale positie ten opzichte van het Zeeland Platform en

het Massief van Brabant die de zuidelijke bekkenrand vormden.

Figuu r 7.1 Stratigrafische indeling
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8 Zechstein Groep

a.1 Stratigrafie

De Zechstein Groep is in het kaartbladgebied slechts vertegenwoordigd door de Zechstein Boven-

Kleisteen Formatie en is alleen in het noordoosten aanwezig (Kaart XlF2). De groep ligt hier op de

Boven-Rotliegend Groep. Het voorkomen van de groep is in het zuiden voor een deel breukbegrensd.

De dunne Zechstein Boven-Kleisteen (fig. 8.1) ligt discordant direct op afzettingen van de Slochteren

Formatie. De Zechstein Groep wordt concordant bedeh door de Onder-GermaanseTrias Groep en heeft

een Laat-Perm ouderdom.

a.1.1 Zechstein Boven-Kle¡steen Forrnat¡e

De Zechstein Boven-Kleisteen is een kleisteen met dunne zandinschakelingen met een dike van enkele

meters tot ongeveer 15 m. (Kaart Xll-3, Geluk, 1999 enTNO-NlTG, 2001 ). De ouderdom is Laat-Perm.

a.2 Sedimentaire ontwikkeling en paleogeografie

De paleogeografie van het kaartbladgebied bestond uit een fijnkorrelige vlakte waar nauwelijks of geen

sedimentatie plaatsvond. Pas aan het einde van de Zechstein leidde een stijging van de zeespiegel tot

een uitbreiding van het sedimentatiegebied en werden hier kleien en zanden afgezet.

Figuur 8.1 Stratigrafische indeling
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9 Onder- en Boven-Germaanse
Trias Groep

9.1 Algemeen

DeÏrias afzettingen bestaan voornamelijk uit grijs-, rood- en groengekleurde klastische sedimenten en

grijze kalken, mergels en evaporieten. DeTrias wordt onderverdeeld in de Onder- en Boven-Germaanse

Trias Groep, met een jongste Laat-Perm tot Norien ouderdom. De afzettingen komen voor in het zuidelijk

deel van hetWest-Nederlands Bekken (Kaarten Xll-4, 5).

9,2 Onder-GermaanseTrias Groep

9.2.1 Strat¡graf¡e

Binnen deze groep worden vierformaties onderscheiden: de 0nder-Bontzandsteen, deVolpriehausen,

de Detfurth en de Hardegsen Formatie (fig. 9.1). De Onder-Bontzandsteen Formatie is overuvegend

fijnkonelig, De overige formaties bestaan overwegend uit zandsteen met inschakelingen van klei- en

siltsteen. DeVolpriehausen, Detfurth en Hardegsen vormen samen de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep.

Aan de basis van deVolpriehausen en de Detfurth Formatie komen discordanties voor die non-depositie

of lichte erosie representeren. ln hetWest-Nederlands Bekken zijn de successies meer compleet (Ziegler,

1990; Geluk & Röhling, 1997).

De 0nder-GermaanseTrias Groep ligt concordant op de Zechstein Groep en wordt discordant bedekt

door de Boven-GermaanseTrias of de Schieland, Rijnland en Krijtkalk groepen. De ouderdom van de

Onder-GermaanseTrias Groep is Laat-Perm tot Scythien (Kozur, 1999).

Forrnatie

Een dun erosierestant van de formatie is te vinden in het oostelijk deel van het kaartbladgebied.

Deze formatie is opgebouwd uit het Hoofdkleisteen en het Rogenstein Laagpakket en wordt, met een

scherpe grens, bedek door de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep, De dikte van de formatie bedraagt iets

meer dan 130 m en neemt in noordoostelijke richting verdertoe.

Hel Hoofdkleisteen Laagpakketis opgebouwd uit een cyclische opeenvolging van 20 tot 35 m dikke,

naar boven toe verfijnende, klei-siltsteen sequenties met zanden aan de basis, Deze sequenties zijnzeer

uniform ontwikkeld in grote delen van het Noordwest-EuropeseTrias Bekken (Ziegler, 1990; Geluk &

Röhling, 1997), ln het kaartbladgebied wordt een dikte van 80 m bereih.

Het Rogensteín Laagpakketbestaat uit rood- en groengekleurde fijnzandige, fijngelamineerde klei- en

siltstenen. ln het zuiden van het gebied zijn meerdere dunne zandsteenlagen in het laagpakket

ingeschakeld, ln het kaartbladgebied is het pakket maximaal ongeveer 50 m dik.

9.2.3 Hoofd-Bontzandsteen Subgroep

Deze subgroep komt eveneens alleen voor in hetWest-Nederlands Bekken, De subgroep is bijna 200 m

dik (fig. 9.1 ). Binnen de subgroep worden drie formaties onderscheiden: de Volpriehausen, de Detfurth

en de Hardegsen Formatie. ln de geheel-zandige bekkenrandfacies geschiedt de onderverdeling vooral

op basis van logkarakteristieken. De Hoofd-Bontzandsteen Subgroep ligt met een scherpe grens, die

vooral in het oosten een kleine discordantie markeert, op de Onder-Bontzandsteen Formatie en wordt

discordant bedek door de Boven-GermaanseTrias Groep.
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9.2.3.1 Volpriehausen Format¡e

DeVolpriehausen Formatie bestaat in het kaartbladgebied uit het 0nder-Volpriehausen Zandsteen en

het Boven-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket (fig. 9.1). De formatie ligt conform of discordant op de

Onder-Bontzandsteen Formatie (Geluk & Röhling, 1997) en wordt bedekt door de Detfurth Formatie.

De formatie bereikt de grootste dikte, ruim 130 m, aan de zuidrand van hetWest-Nederlands Bekken.
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HeI Onder-Volpriehausen Zandsteen Laagpakketligt met een scherpe grens op het onderliggende

Rogenstein Laagpakket en bestaat uit een zandsteeneenheid met een blokkig gamma-ray patroon.

De dihe van het laagpakket bedraagt circa 60 m.

Hel Boven-Volpriehausen Zandsteen Laagpakketbestaat uit een sectie van lichtgekleurde zand- en silt-

steenbanken. De basis van dit laagpakket bestaat uit een dunne gelamineerde siltsteen, die regionaal

goed te vervolgen is. De meest complete opeenvolging is circa 80 m.

9.2.3.2 Detfurth Format¡e

De Detfurth Formatie bestaat in het kaartbladgebied uit het 0nder- en het Boven-Detfurth Zandsteen

Laagpakket (fig.9.1). De Detfurth Formatie ligt met een scherpe grens op deVolpriehausen Formatie.

De formatie wordt concordant bedekt door de Hardegsen Formatie en bereikt een dike van ruim 30 m.

Het 0nder-Detfurth Zandsteen Laagpakketbestaat uit middelfijne tot grofkonelige zandsteen.

De dikte van de zandsteen bedraagt ongeveer 10 m,

HeL Boven-Detfurth Zandsteen Laagpakketis opgebouwd uit twee zandsteen intervallen, gescheiden

door kleisteen. De dikte is vrij constant en bedraagt 25 m.

9.2.3.3 Hardegsen Format¡e

De Hardegsen Formatie bestaat uit grijze tot roze, middelgrove zandsteen (fig, 9,1). De formatie is

gepreserveerd in het zuidelijk deel van hetWest-Nederlands Bekken. De dihe van de formatie

wordt bepaald door de mate van pre-Solling eros¡e en bedraagt maximaal ca. 43 m in de boring

0ud-Beijerland-Zuid-1 (fig. 9.1 ).

9.3 Boven-GermaanseTriasGroep

9.3.1 Strat¡graf¡e

De Boven-GermaanseTrias Groep is opgebouwd uil vier formaties: de Solling, de Röt, de Muschelkalk

en de Keuper Formatie. De groep wordt het meest compleet aangetroffen in hetWest-Nederlands

Bekken en rust discordant op de Onder-GermaanseTrias Groep (fig. 9.2). Zij wordt concordant of met

een gering hiaat bedekt door de Altena Groep of discordant door de Schieland Groep, de Rijnland Groep

of de Krijtkalk Groep. De ouderdom van de groep is Laat-Scythien tot Norien. ln figuur 9.2 is de dihe-

ontwikkeling van de groep weergegeven en wordt informatie verschaft over de lithostratigrafische

opbouw.

9.3.2 Solling Formatie

De Solling Formatie wordt binnen het gehele verbreidingsgebied van de Boven-GermaanseTrias Groep

aangetroffen. De formatie wordt onderverdeeld in het Basale Solling Zandsteen en Solling Kleisteen

Laagpakket (fig. 9.2), De formatie rust discordant op de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep. ln het kaart-

bladgebied heeft de formatie een dike van maximaal 20 m. De ouderdom van de Solling Formatie is

Laat-Scythien.

Het Basale Solling Zandsteen Laagpakketbeslaat uit een opeenvolging van een of meer fijnkonelige

zandsteenlagen en dunne kleisteenlagen. De eenheid is slechts enkele meters dik.
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Het Solling Kleisteen Laagpakkef vertegenwoordigt het grootste deel van de formatie en bestaat uit

roodbruine tot groengevlekte kleisteen. Het pakket heeft een d¡kte tot 14 m.

9.3.3 Röt Format¡e

De Röt Formatie bestaat in het kaartbladgebied uit het Onder- en Boven-Röt Randkleisteen Laagpakket

gescheiden door het Röt Randzandsteen Laagpakket (fig. 9.2). De formatie heeft een Vroeg-Anisien

ouderdom. De Röt Formatie komt voor in vrijwel het gehele verbreidingsgebied van de Boven-

GermaanseTrias Groep en heeft een maximale dikte van 100 m.

en logkaraheristiek van de Boven-
c

GermaanseTrias Groep in de 5

Figuur 9.2 Stratigrafische indeling
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Het )nder-Röt Randkleisteen Laagpakketbeslaat uit een roodbruine, siltige kleisteen. Het laagpakket

heeft aan de zuidrand van het verbreidingsgebied een dikte van ruim 20 m,

HeL Röt Randzandsteen Laagpakket bestaat uit een afwisseling van grijze, arkosische zandsteen en rood-

bruine kleisteenbanken. Het pakket komt voor parallel aan de zuidelijke randbreuken van hetWest-

Nederlands Bekken en gaat, buiten het kaartbladgebied. lateraal over in de Röt Kleisteen in noordelijke

richting (Geluk et al., 1996;TN0-N1TG,2001). ln het zuidoosten bereikt de eenheid een dikte van onge-

veer 50 m.

Het Boven-Röt Randkleisteen Laagpakketbestaat uit een siltige. soms zandige kleisteen, ln het laag-

pakket komen enkele dolomietlaagjes voor. De dikte van de eenheid bedraagt enkele tientallen meters.

9.3.4 MuschelkalkForrnat¡e

De Muschelkalk Formatie ligt concordant op de Röt Formatie en wordt discordant of met een gering

hiaat bedekt door de Keuper Formatie. De formatie wordt hier onderverdeeld in het Onder-Muschelkalk,

het Muschelkalk Evaporiet, het Midden-Muschelkalk Mergel Laagpakket (f¡g. 9.2). De Muschelkalk

Formatie is afgezet gedurende hetVroeg-Anisien totVroeg-Ladinien. De formatie bereikt een maximale

dikte van 4-50 m. Door erosie gedurende deVroeg-Kimmerische fase (Carnien) is de formatie

gereduceerd; aan de zuidrand van hetWest-Nederlands Bekken is het bovenste pakket van de

formatie door erosie verdwenen.

HeL 0nder-Muschelkalk Laagpakkef bestaat onder¡n uit kalksteenbanken met daarboven een afwisseling

van grijswitte kalk- en dolomietbanken en grijze mergels, waarbij het aandeef dolomietbanken naar de

top afneemt. Het laagpakket heeft een dikte van ongeveer 30 m.

Het Muschelkalk Evaporiet Laagpakket bestaat uit anhydriet met een dikte van enkele meters in boring

Reedijk-1.

Het Midden-Muschelkalk Mergel Laagpakketbestaat uit lichtgrijze, soms groen- tot bruingrijze mergels

en kleisteen met aan de basis enkele anhydrietbanken. Dit pakket toont een karakteristieke toename van

de gammastraling naar de top. De dikte bedraagt circa 10 m.

9.3.5 Keuper Fornîat¡e

De Keuper Formatie bestaat overwegend uit kleistenen en dolomietlagen. De formatie wordt in het

kaartbladgebied onderverdeeld in de Rode Keuper Kleisteen, de Dolomitische Keuper en de Boven-

Keuper Kleisteen Laagpakketten met een Norien ouderdom (fig. 9.2). Aan de basis van de Rode Keuper

Kleisteen ligt deVroeg-Kimmerische discordantie. De formatie bereikt aan de zuidrand van hetWest-

Nederlands Bekken een dikte van 20 tot 40 m.

Hel Rode Keuper Keisteen Laagpakketrust discordant op de Muschelkalk Formatie. Het laagpakket heeft

een dikte van 5 tot 20 m. Naast roodgekleurde kleisteen komt tevens groene kleisteen voor. Dit laag-

pakket is voor het uitvoeren van regionale correlaties van groot belang (Geluk, 1999b).

Het Dolomitische Keuper Laagpakkef is opgebouwd uit een afwisseling van kleisteen met meerdere

anhydriet- en dolomietlagen. De dolomiet kenmerkt zich door een opvallend lichte kleur, De maximale

dikte bedraagt circa 20 m.
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Hel Boven-Keuper Kleisteen LaagpakketbesTaat hoofdzakelijk uit grijze, siltige kleistenen en mergels en

heeft een dikte van enkele meters in boring Reedijk-1.

Sedimentaire ontwikkeling en paleogeografie

De overgang van Zechstein naarTrias werd gekenmerkt door een toename in de aanvoer van klastisch

materiaal, wat het gevolg was van toegenomen regionale tektonische activiteit in het achterland (Ziegler,

1990). De rode kleipakketten met zandige inschakelingen van oölietbanken van de 0nder-Bontzandsteen

zijn afgezet aan de rand van een ondiep, frequent droogvallend, playameer (Ziegler, 1990),

Een toename in de klastische aanvoer resulteerde in de afzetting van de zandige Hoofd-Bontzandsteen

Subgroep. Deze zandige eenheid is afgezet door regelmatig bekkenwaarts-uitbouwende fluviatiele

systemen. Het zandige materiaal dat zijn oorsprong vond in de zuidelijke Varistische massieven werd

door vlechtende riviersystemen via deTrier Slenk en de Roerdal Slenk naar het bekken gevoerd

(Wuster, 1968). ln het overgangsgebied naar het bekkenmeer werd het zand afgezet in uitwaaierende

fluviatiele systemen. die uitbouwden in een ondiep, droogvallend meer. Het regelmatige uitbouwen en

terugtrekken van dit aride fluviatiele systeem vond wellicht zijn oorsprong in klimaatfluctuaties.

Na erosie tijdens de Solling event was er een einde gekomen aan de grootschalige zandaanvoer vanuit

het zuiden. De dunne zandsteen van de Solling Formatie, die direct over het erosievlak ligt, wordt

geïnterpreteerd als een transgressieve zandsteen van geredistribueerd erosiemateriaal (TN0-NlTG, 2001 ),

De daaropvolgende Solling Kleisteen en Röt Kleisteen zijn weer gevormd in een ondiep meer. Afzetting

vond mogelijk deels plaats onder mariene omstandigheden. De alluviale Röt Randzandsteen is aanwezig

in een band langs de zuidrand van hetWest-Nederlands Bekken. Breukactiviteit resulteerde hier in

aanvoer van zand vanaf het Massief van Brabant. Dit afzettingsmodel wordt geinterpreteerd als een

vlechtend fluviatiel systeem dat distaal uitwaaierde aan de rand van het playameer (Geluk, 1999b).

De Muschelkalk opeenvolging bestaat uit sedimenten die voornamelijk werden afgezet in ondiep

mariene wateren, rond de getijdenzone. Afzetting van anhydriet en steenzout (Muschelkalk Evaporiet

Laagpakket) geven aan dat de verbinding met deTethys Oceaan tijdelijk werd beperkt. Aan het einde van

de Muschelkalk was er weer sprake van een open-marien milieu. Een wellicht eustatische zeespiegel-

verlaging resulteerde in de hervatting van fijn-klastische en evaporitische sedimentatie tijdens de Keuper

(Ziegler, 1990). De Rode Keuper Kleisteen, Dolomitische Keuper en Boven-Keuper Kleisteen Laag-

pakketten werden onder continentale tot marginaal mariene en evaporitische condities afgezet, wellicht

in een kustnabij sabkha milieu.

Petrofys-sche evaluatae

Commercieel interessante voorkomens van vloeibare en gasvormige koolwaterstoffen zijn ten noorden

van het kaartbladgebied goed vertegenwoordigd en worden sinds geruime tijd gewonnen. De conces-

sies Botlek en Beijerland liggen voor een deel binnen het kaartbladgebied (zie hoofdstuk 2).

Van één boring uit het kaartbladgebied werden deTrias afzettingen petrofysisch geëvalueerd

(Appendix C). ln boring 0ud-Beijerland-Zuid-1 is het reservoir uitgebreid getest en gekernd. ln het veld

Oud-Beijerland-Zuid is zowel olie als gas aangetroffen. Het veld is nog niet in productie genomen.

Figuur 9.3 is een voorbeeld van een logevaluatie van het reservoirtraject van de Onder- en Boven-

GermaanseTrias Groep in de boring 0ud-Beijerland-Zuid-1.
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Figuur 9.3 Petrofysische evaluatie

van de zandstenen van de Onder-

en Boven-GermaanseTrias Groep in

de boring 0ud-Beijerland-Zuid-1.

Kolom 1 : kleigehalte V",, effectieve

poros¡teit O" en poriênvolume

waterV*, alle in procenten. Het klei-

gehalte werd bepaald m.b.v. de

gamma+ay log. De effectieve

porositeit werd verkregen door

gebruik te maken van het shaly

sand model (density log/neutron

log), waarbij de berekende log-

porositeit werd gecorrigeerd voor

de aanwezige klei en de aanwezige

koolwaterstoffen. Kolom 2: boor-

gatdiameter (Cal) en boorbeitel-
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weergegeven. Kolom 3: de water-
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gebruik (Fertl, 1987). Kolom 4:
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1() Altena Groep

1O.1 Strat¡graf¡e

De Altena Groep bestaat hoofdzakelijk uit donkergekleurde kleisteen met in het bovenste deel

inschakelingen van zandsteen, kalksteen en mergel. De groep wordt onderverdeeld in vijf formaties die

alle binnen het kaartbladgebied voorkomen: de Sleen, de Aalburg, de Posidonia Schalie, deWerkendam

en de Brabant Formatie. De stratigrafisch meest complete opeenvolging van de groep komt voor in

de boring Reedijk-î (fig. 10.1). De Altena Groep heeft een Rhaetien tot Laat-Bajocien (mogelijk ook

Vroeg-Bathonien) ouderdom.

Binnen het kaartbladgebied rust de Altena Groep concordant of met een gering hiaat op de Boven-

GermaanseTrias Groep. De afzettingen komen alleen voor in de zuidelijke rand van hetWest-Nederlands

Bekken op dieptes van 1800 tot 3100 m (Kaart Xl16). Erosie en synsedimentaire daling hebben

geresulteerd in sterk wisselende diktes, van enkele meters tot 800 m (Kaart Xll-7). De afzettingen

worden discordant bedekt door de Schieland, de Rilnland of de Krijtkalk Groep.

1O.1.1 Sleen Formatie

De Sleen Formatie komt voor binnen het gehele verbreidingsgebied van de Altena Groep. De formatie

rust met een hiaat op de Boven-GermaanseTrias Groep en wordt concordant bedek door de Aalburg

Formatie. De afzettingen bestaan uit donkergrijze tot zwarte, soms bitumineuze, kleisteen en schalie met

plaatselijk veel pyriet, fossielresten en plantenmateriaal. Een dun zandsteenpakket deelt de formatie in

tweeën. Het bovenste deel van de formatie kan roodbruin van kleur zijn. De formatie heeft een dikte

van 20-40 m en een Rhaetien ouderdom.

1fJ.1.2 Aalburg Format¡e

De Aalburg Formatie komt eveneens in het gehele verbreidingsgebied van de Altena Groep voor.

De formatie rust concordant op de Sleen Formatie en wordt concordant bedekt door de Posidonia

Schalie Formatie of discordant door de Schieland, de Rijnland of de Krijtkalk Groep. Lithologisch gezien

heeft de formatie een monotoon karakter en is opgebouwd uit groengrijze tot zwarte, soms kalkige

kleisteen met dunne kalksteenbankjes. De dikte van de Aalburg Formatie wisselt sterk ten gevolge van

synsedimentaire breukwerking en erosie en bedraagt maximaal 200 m. De formatie heeft een

Hettangien tot Pliensbachien ouderdom.

1().1.3 Posidonia Schalie Format¡e

De Posidonia Schalie Formatie bestaat uit een donkere, organisch-rijke schalie met enkele kalksteenban-

ken, De schalie is door de aanwezigheid van dit organisch materiaal het belangrijkste oliemoeder-

gesteente in Nederland, De formatie rust concordant op de Aalburg Formatie en wordt, eveneens con-

cordant, bedekt door de Werkendam Formatie. Het voorkomen van de formatie in het kaartbladgebied,

is beperki tot hetWest-Nederlands Bekken (Reedijk-1 en Strijen-West-1). De formatie heeft een dikte van

circa 30 m en de ouderdom isToarcien,

1l).1.4 Werkendam Format¡e

DeWerkendam Formatie bestaat uit grijze, mergelige kleisteen met in het midden van de sectie een

zandsteen interval met kalkbanken en siltsteeninschakelingen. De formatie heeft ongeveer dezelfde

verbreiding als de Posidonia Schalie en Aalburg formaties, DeWerkendam Formatie ligt concordant op

de Posidonia Schalie Formatie en wordt concordant bedekt door de Brabant Formatie of discordant door
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de Schieland Groep. De ouderdom van de formatie is Laat-Toarcien tot en metVroeg-Bathonien.

De dikte varieert sterk door erosie en bereikt een maximum van ca. 250 m. De formatie wordt

onderverdeeld in drie laagpakketten (fig. 10.1).

Het 0nder-Werkendam Laagpakkef bestaat uit grijze, soms siltige, kleisteen, vaak met karakteristieke

sideriet concreties en/of ijzeroöiden. Lokaal komen enige bitumineuze inschakelingen aan de basis

voor, De dikte is variabel en loopt op tot 100 m. De ouderdom van het laagpakket is Laat-Toarcien

tot Midden-Bajocien,

Figuur 10.1 Stratigrafische indeling

en logkarakteristiek van de Altena

Groep in de boring Reedijk-1.
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Het Midden-Werkendam Laagpakket bestaat uit zandstenen met kalksteenbanken en siltsteen-

inschakelingen en heeft in vergelijking tot de onder- en bovenliggende laagpakketten duidelijk lagere

sonic log waarden. De dikte bedraagt 40 m. Het basale deel wordt meestal gekenmerkt door een

zandsteensectie, De ouderdom van het laagpakket is Midden-Bajocien.

Hel Boven-Werkendam Laagpakkef bestaat uit een homogene sectie van grijze, enigszins mergelige,

kleistenen. De dikte loopt op tot ruim 100 m. De ouderdom van het laagpakket is Midden-Bajocien tot

het laatste Bajocien of het vroegste Bathonien.

1().1.5 Brabant Formatie

ln het kaartbladgebied is alleen het onderste laagpakket van de Brabant Formatie, het Onder-Brabant

Kalksteen Laagpakket, in het uiterste noordoosten (boring Reedijk-1) aangeboord. De overige laag-

pakketten van de Brabant Formatie zijn door erosie n¡et meer aanwezig. De formatie ligt concordant

op de Werkendam Formatie, De formatie wordt discordant bedekt door de Schieland, de Rijnland of

de Krijtkalk Groep.

Hel )nder-Brabant Kalksteen Laagpakketis een afwisseling van mergels en kalkstenen waarbij de

hoeveelheid kalkstenen naar boven toeneemt. De dikte bedraagt 50 m. De overgang van het

Boven-Werkendam Laagpakket naar de 0nder-Brabant Kalksteen verloopt geleidelijk, via een

mergelopeenvolging met dunne kalkbankjes naar een kalksteenpakket. De ouderdom is

Vroeg-Bathonien (mogelijk ook Laat-Bajocien).

If).2 Sedimentaireonturikkeling en paleogeograf-e

Na een lange periode van continentale en ondiep mariene afzettingsomstandigheden, leidde een

transgressie gedurende de Laat-Trias (Rhaetien) tot de vorming van een open-marien gebied dat zich

uitstrekte over grote delen van Noordwest-Europa, Deze transgressie markeert het begin van de

afzetting van de Altena Groep. De opvallende uniformiteit in de sedimentatie over grote afstanden

duidt erop dat de sedimentatie in één groot bekken plaatsvond, De uniforme fijnkonelige samenstelling

van de Altena Groep geeft aan dat de afwezigheid op de hogen niet primair is, maar het gevolg van

latere erosie die voornamelijk gerelateerd is aan de Laat-Kimmerische opheffing.

Het begin van bovengenoemde transgressieve cyclus leidde tot afzetting van de Sleen Formatie.

De redelijk constante dikte van de formatie is indicatief voor een uniform en rustig dalend gebied.

Een korte regressieve periode na afzetting van deze formatie zorgde voor een lagunair karakter van de

top. Hierna steeg de zeespiegel en werden de open-mariene sedimenten van deAalburg Formatie

afgezet. Deze afzetting vond vooral plaats onder de golfbasis, waarbij de aanwezigheid van organisch-

rijke laagjes wijst op het voorkomen van periodieke anoxische omstandigheden in het bekken.

De dikevariatie binnen de formatie weerspiegelt differentiöle daling in het gebied.

De Posidonia Schalie Formatie is een pelagische afzetting met een bitumineus karakter, die onder

anoxische condities is afgezet. Dit zou het gevolg kunnen zijn van stagnerende diep-water circulatie,

met als waarschijnlijke oorzaak de combinatie van een diep bekken met een sterk verbreukte bekken-

vloer en de afsluiting van de connectie met het oceanische domein. Hierdoor konden reducerende

omstandigheden ontstaan.
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De open"mariene omstandigheden werden hersteld tijdens de afzetting van deWerkendam Formatie.

Deze formatie werd afgezet onder ondiepe, opên-mariene, condities, waarbij diversezeespiegel-

bewegingen verantwoordelijk zijn voor faciesveranderingen binnen een kustnabij gebied.Tijdens

de afzetting van de Brabant Formalie was er weer een æespiegelverlaging" De fossielinhoud

van de Brabant Formalie wíjst op de aanwezigheid van brakwater omstandigheden IRGD 19!Æa,b;

1996b1.
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11 Schieland Groep

11,1 Stratigrafie

De Schieland Groep omvat de Delfland Subgroep die hier in hoofdzaak bestaat uit een afwisseling

van donker- tot bontgekleurde klei- en zandstenen met lignietbanken. De subgroep wordt

vertegenwoordigd door de Nieuwerkerk Formatie (fig. 11.1). De diepte van de basis van de Schieland

Groep ligt in het kaartbladgebied tussen 1700 en 2100 m (Kaart Xll-8). De dike bedraagt maximaal

175 m (Kaart Xll-9). De Schieland Groep ligt discordant op de Altena Groep of de Boven-Germaanse

Trias Groep en wordt concordant bedek door de Rijnland Groep of discordant door de Krijtkalk Groep.

De ouderdom van de sedimenten reikt van Kimmeridgien tot Banemien waardoor de groep deels

het tijdsequivalent van de Rijnland Groep is.

11.1.1 NieuwerkerkFormat¡e

De Nieuwerkerk Formatie bestaat in dit kaartbladgebied slechts uit het Alblasserdam Laagpakket

(fig. 11.1).

Hel Alblasserdam Laagpakketbestaat uìt een opeenvolging van grijze, rode en gevlekte klei- en

siltstenen, met inschakelingen van fijnkonelige tot middelgrove zandsteen (tot enkele meters) en

dikgelaagde grofkonelige zandsteen. ln de klei- en siltsteen komen koollagen voor. De zanden komen

voor als dekenzanden of als geullichamen. De roodgekleurde sedimenten zijn beperh tot het onderste

gedeelte van het laagpakket, teruijl in het bovenste gedeelte de grijsgekleurde, organischrijke

sedimenten overheersen. De maximale dikte van het laagpakket bedraagt 175 m. De zandstenen

vertonen over het algemeen een geringe laterale continuiïeit. Den Hartog Jager (1996) toonde aan dat

de zand/schalie verhouding in het noordelijker gelegen West-Nederlands Bekken afneemt van het

zuidoosten naar het noordwesten. Dezelfde trend is waarneembaar in de richting van de aangrenzende

horstblokken. De ouderdom van het laagpakket is Banemien.

11.2 Sedimentaire ontw¡kkel¡ng en paleogeografie

De sedimenten van de Nieuwerkerk Formatie in het kaartbladgebied zijn gedurende hetVroeg-Krijt

afgezet. De onderste ("red bed") sectie representeert een afzettingssysteem van verwilderde rivieren

die volgens de lengteas van de slenken stroomden. Hierbij vond een snelle sedimentatie van

geulzanden plaats. Deze zandlichamen hadden een beperkte verbreiding en door de snelle daling in

het centrum van het riftbekken, dat ten noorden van het kaartbladgebied was gelegen, werden zij daar

op elkaar gestapeld, Er heerste een semi-aride klimaat dat geleidelijk in een vochtiger klimaat overging

(Den Hartog Jager, 1996; NITG-TNO, 1999; Herngreen et al,, 2000).Tevens nam de differentiële daling

af en vond er geleidelijke, regionale daling plaats. Het verwilderde riviersysteem maakte plaats voor

een patroon van meanderende rivieren die in vlakke valleien stroomden. Hierbij vond sedimentatie van

zand in geulen plaats, tenrijl ook zand (in de vorm van crevasse splays), kleien en veenlagen werden

afgezet in overstromingsgebieden, ln noordwestelijke richting mondden de riviersystemen uit in een

ondiepe zee, De herkomstgebieden van de zanden zijn het Massief van Brabant en wellicht ook het

Rijns Massief,
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Figuur 11.1 Stratigrafische indeling
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12 Rijnland Groep

12.1 Stratigrafie

De Rijnland Groep bestaat uit glauconiethoudende zandstenen, siltstenen. kleistenen en mergels.

De groep wordt onderverdeeld in deVlieland Zandsteen, deVlieland Kleisteen en de Holland Formatie.

De twee eerstgenoemde formaties vormen tezamen de informeleVlieland subgroep, De ouderdom van

de groep is Banemien-Albien.

De Rijnland Groep is slechts aanwezig in het noordoostelijk deel van het kaartbladgebied. ln het zuid-

westen op het Massief van Brabant en op het Zeeland Platform, is de groep niet afgezet. De Rijnland

Groep is slechts aangeboord in twee boringen in het kaartbladgebied, t.w. Reedijk-1 en Oud-Beijerland-

Zuid-1 (fig. 12.11.De basis van de groep ligttussen de 1800 tot 1900 m (Kaart Xll-10). De groep bereikt

een maximale dike van circa 100 m (Kaart Xll-1l).Tijdens afzetting van de groep breidde het mariene

Figuur 12.1 Stratigrafie en

logkarakteristiek van de Rijnland

Groep in de boring 0ud-Beijerland-

Tuid-1.
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sedimentat¡egebied zich vanuit het noordelijk gelegen West-Nederlands Bekken uit over de aangrenzende

hogen, waardoor in het kaartbladgebied alleen jongere sedimenten voorkomen. De groep wordt

discordant of met een hiaat bedeh door de Krijtkalk Groep en ligt zelf concordant of met een klein hiaat

op de Schieland Groep, of discordant op de Altena Groep of de Boven-GermaanseTrias Groep.

12.1.1 Vl¡elandsubgroep

DeVlieland subgroep is slechts in een klein gebied in het noordoosten aanwezig. De subgroep wordt

concordant, of met een klein hiaat, bedekt door de Holland Formatie. De subgroep bereikt de

grootste dikte ten noorden van het kaartbladgebied in hetWest-Nederlands Bekken. 0p de hogen

ten zuiden en zuidoosten van dit bekken is de subgroep minder dik en tevens wordt de basis van de

subgroep op het Zeeland Platform in zuidelijke richting steeds jonger, Binnen de subgroep worden

deVlieland Zandsteen Formatie en deVlieland Kleisteen Formatie onderscheiden. Deze formaties

zijn het laterale equivalent van elkaar, de ouderdom is Barremien-Vroeg-Aptien.

12.1-1.1 Vlieland Zandsteen Formatie

DeVlieland Zandsteen Formatie bestaat in het kaartbladgebied slechts uit twee zandlichamen, t.w. het

lJsselmonde Zandsteen en het De Lier Laagpakket (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997).

Het lJsselmonde Zandsteen Laagpakketis een lichtgrijze, massieve zandsteen. Over het algemeen is

deze zandsteen fijn- tot middelgrofkonelig; lokaal komt echter ook conglomeratische zandsteen voor.

Het laagpakket is in boring 0ud-Beijerland-Zuid-1 aangetoond en heeft een dikte van enkele meters.

De ouderdom van het laagpakket is Barremien.

Het De Lier Laagpakkef is een afwisseling van dungebankte, fijn- tot zeer fijnkonelige, kleiige zandsteen.

Glauconiet, sideriet en ligniet komen frequent voor, alsmede schelpfragmenten. 0ok bioturbatie komt

zeer veelvuldig voor, waardoor de oorspronkelijke sedimentaire structuren goeddeels zijn verdwenen.

Het laagpakket is alleen in boring 0ud-Beijerland-Zuid-1 aangeboord en heeft een dikte van bijna 30 m,

De ouderdom van het laagpakket is Laat-Banemien totVroeg-Aptien.

12.1.1.2 Vlieland Kleisteen Format¡e

De Vlieland Kleisteen Formatie bestaat uit donkerbruine tot donkergrijze, siltige kleisteen. ln het kaart-

bladgebied gaat de formatie lateraal over in deVlieland Zandsteen Formatie. Hier komt een tong van

deVlieland Kleisteen Formatie ingeschakeld in de zandstenen voor: het Eemhaven Laagpakket.

De ouderdom van de formatie is Laat-Banemien.

Hel Eemhaven Laagpakketis een dunne kleisteenintercalatie tussen de lJsselmonde Zandsteen

en het De Lier Laagpakket, De dikte bedraagt maximaal enkele meters; de ouderdom is

Laat-Banemien.

12.1.2 HollandForrnat¡e

De Holland Formatie bestaat hoofdzakelijk uit grijze en roodbruine mergel en kleisteen. De formatie

wordt onderverdeeld in het 0nder-Holland Mergel, het Holland Groenzand en het Midden-Holland

Kleisteen Laagpakket. Het Boven-Holland Mergel Laagpakket ontbreekt in het kaartbladgebied (fig. 12.1).

De Holland Formatie ligt concordant op deVlieland subgroep en wordt discordant bedeh door de

Krijtkalk Groep. De ouderdom is Aptien tot Midden-Albien.
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Hel 0nder-Holland Mergel Laagpakkef is opgebouwd uit een grijze, soms rood, bruin of gelig gekleurde

mergelige kleisteen. De ouderdom is Aptien (BGD, 19901. Het laagpakket bereikt een dikte van ruim 30 m

in de boring 0ud-Beijerland-Zuid-1.

Hel Holland Groenzand Laagpakkef bestaat uit een afwisseling van donkere, siltige en zandige klei en

glauconiethoudende zanden (groenzanden) met kalkbanken. De eenheid rust op de 0nder-Holland

Mergel en wordt bedekt door de Midden-Holland Kleisteen. De dikte van de eenheid bedraagt meer dan

30 m. De ouderdom van het pakket is Laat-Aptien totVroeg-Albien.

Het Midden-Holland Kleisteen Laagpakket bestaat uit een grijze, mergelige klei. Het kleigehalte is hoger

dan dat van de onder- en bovenliggende laagpakketten. De eenheid bereikt een dikte van circa 20 m

en wordt discordant bedekt door de Krijtkalk Groep. Uit biostratigrafisch onderzoek is gebleken,

dat het onderste gedeelte van het laagpakket een Laat-Aptien ouderdom heeftIRGD,1990l,

in tegenstelling tot de algemeen aanvaarde ouderdom van Vroeg- tot Midden-Albien.

12.2 Sed¡menta¡re ontur¡kkel¡ng en paleogeografie

Bij aanvang van de afzetting van de Rijnland Groep werd het landschap bepaald door het noordelijk

gelegen dalingsgebied van hetWest-Nederlands Bekken. De voortschrijdende transgressie beëindigde

uiteindelijk de lacustriene en fluviatiele omstandigheden van de Schieland Groep en luidde een lange

periode van mariene sedimentatie in. De aldus gevormde afzettingen van deVlieland subgroep worden

op dit kaartbladgebied slechts vertegenwoordigd door ondiep-mariene sedimenten in de vorm van

strandwallen en kustnabije afzettingen.

De basis van de subgroep wordt op het Zeeland Platform in zuidelijke richting steeds jonger.

Dit weerspiegelt de onlap van de Krijt-transgressie op de flanken van het Massief van Brabant.

Tijdens de afzetting van de Holland Formatie werden aan de zuidrand van hetWest-Nederlands Bekken

kleiige mergels en kleien afgezet (0nder-Holland Mergel en Midden-Holland Kleisteen Laagpakket).

ln dezelfde tijd werden in een ondiep marien milieu glauconitische zanden van het Holland Groenzand

Laagpakkket afgezet.
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13 Krijtkalk Groep

13.1 Stratigrafie

De Krijtkalk Groep bestaat voornamelijk uit lichtgekleurde, harde, fijnkonelige, bioklastische krijtkalk en

mergelige kalksteen. Verder komen inschakelingen voor van mergels, kalkrijke kleistenen en, aan de

basis, glauconiethoudende groenzanden. Vuursteenconcreties zijn talrijk en komen zowel geisoleerd

als in lagen voor. De Krijtkalk Groep is onderverdeeld in deTexel,Ommelanden en Houthem Formatie.

De Krijtkalk Groep is in het gehele kaartbladgebied afgezet De groep ligt discordant op gesteenten

uit het Siluur en het Devoon in ZeeuwsVlaanderen. Geleidelijk naar het noorden en noordoosten toe

subcroppen de volgende groepen: Banjaard, Zeeland, Limburg, Boven-Rotliegend, Zechstein, Onder- en

Boven-GermaanseTrias en de Rijnland Groep (Kaarten Xl-5 en Xll-17). De Krijtkalk Groep wordt in het

gehele kaartbladgebied bedekt door de Onder-Noordzee Groep, De dieptes liggen tussen de 400 en de

1800 m (Kaarten Xl-l,2 en Xll-12,13). De dikte varieert van 100 m in Zeeuws-Vlaanderen tot meer dan

700 m in het noordoosten. De groep heeft een Cenomanien tot en met Danien ouderdom (fig. 13.1).

13.1.1 Texel Formatie

DeTexel Formatie komt slechts voor aan de zuidrand van hetWest-Nederlands Bekken in het

noordoostelijk deel van het kaartbladgebied De formatie bestaat hier uit hetTexel Groenzand

Laagpakket, De maximale dikte bedraagt 10 m en de ouderdom van het pakket is Cenomanien tot

mogelijk vroegsteTuronien.

HeTTexel Groenzand Laagpakkef. D¡t bestaat uit glauconietrijke zanden en wordt slechts aangetroffen

nabij de Rijen Breuk en aan de zuidrand van hetWest-Nederlands Bekken, De dikte varieert van enkele

meters tot 10 m.

13.1.2 Ommelanden Formatie

Vrijwel in het gehele verbreidingsgebied van de Krijtkalk Groep is de 0mmelanden Formatie aanwezig,

De formatie bestaat uit witte, fijnkorrelige kalksteen, die lokaal kleiig of mergelig is. Lagen van vuur-

steenconcreties komen veelvuldig voor. Het gesteente bestaat voornamelijk uit pelagische bioklastische

resten, De formatie wordt niet onderverdeeld in laagpakketten, maar aan de hand van logconelaties,

ondersteund door dateringen, kunnen de verschillende Krijt-etages worden geidentificeerd (fig. 13.2)

en geconeleerd (fig. 13.3).

Het onderste gedeelte van de formatie bestaat uit massieve kalksteen vanTuronien ouderdom, gevolgd

door mergelige pakketten van Coniacien en Santonien ouderdom. Hierop ligt een kalkige opeenvolging

van het Campanien, die mergelig tot iets zandig is en naar boven toe overgaat in massieve kalksteen

met veelvuldig optredende vuursteenconcreties. Aan de top van de 0mmelanden Formatie komen

krijtkalken van Maastrichtien ouderdom voor. De dihe van de Ommelanden Formatie kan oplopen tot

700 m in het noordoosten van het kaartbladgebied. Aan de zuidrand van hetWest-Nederlands Bekken

rust de Ommelanden Formatie discordant op de Holland Formatie en de Schieland Groep. ln zuidelijke

richting worden de onderliggende gesteenten steeds ouder (fig, 13.3), De formatie wordt in het

noordelijk deel bedekt door de Formatie van Houthem en in het zuiden door de Onder-Noordzee Groep,

13.1.3 Forrnatie van Houtheñr

De formatie bestaat uit zachte, l¡chtgrijze tot lichtgele, fijn- tot grofkonelige krijtkalken. De formatie

onderscheidt zich lithologisch van het onderliggende Maastrichtien door het veelvuldig voorkomen van
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kleiige intervallen, o,a. dírect aan de basis van het interval. Er komen calcietconcreties, hardgrounds en

fossielgruislagen in voon Het onderste gedeelte van de formatie wordt gekenmerk door het voorkomen

van glauconiet, De formatie, die een Danien ouderdom heeft, komt voor in het noordelijk deel van het

kaaftbladgebied waar deze een dikte van ongeveer 70 m bereikt,

Fîguur 13.1 Stratigrafsch oveniút
van de Krijtkalk Groep.

o
5
E

!
F

Chrono-
strâtígrâfie

at NO

Maesielvan Platform Bekken
Brâbant

Àoo
o

00

65

70-

75-

80

85

90-

95

r00-

c
.9c
Gô ,<---\

Houthom Fm

I\L

o

v

.9

o

oo

=

o
J

ooo

ç
.g
oo
E

o

a
J

bo
e

o
q
o
c
o
Ø

6
GJ

J

=

o
o
E
ocoo

6

-5

oo
s

c
.9o @

_5

Eco

É

NL 0nder-Noordzee Groep

55 Toef ¡cht¡ng kâartblâden Xl ôn Xll KÌlrtkatk Groep



13-2 Sedimentaire ontwikkeling en paleogeografie

Tijdens het vroegste Krijt vond wereldwijd een zeespiegelstijging plaats en de maximum hoogte werd

bereik tijdens het Laat-Cenomanien (Haq et al,, 1987; Ziegler, 1990).Tot het eind van het Kr¡jt bleef de

zeespiegel hoog staan. De zeespiegelstijging zorgde voor een transgressieve opeenvolging aan de

Figuur 13.2 Stratigrafische indeling
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basis van de Kr'tjtkalk Groep. Langs de bekkenrand werden groenzanden van deTexel Formatie afgezet

door geleidelijke, zuidwaartse verplaatsing van de kustlijn; in het kaartbladgebied zijn geen jongere

afzettingen van deTexel Formatie afgezet. De hoge glauconietconcentratie in de zanden van hetTexel

Groenzand wijst op een lage sedimentatiesnelheid en grote biogene activiteit en bevestigt hiermee

het transgressieve karaher van deTexel Groenzand opeenvolging.

Tijdens hetTuronien werd een pakket van pure kalk afgezet. Het lage percentage klei wordt toegesdrre-

ven aan de hoge zeespiegelstand waardoor de voormalige brongebieden van klastisdr materiaal

zijn overspoeld en op grote afstand liggen. Vanaf het Laat-Turonien neemt het kleipercentage weer

geleidelijk toe. De toename in de klastisdre aanvoer werd verooaaah door opheffing van voormalige
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bekkens ten noorden en oosten van het kaartbladgebied tijdens de Subhercynische inversiefase in het

Santonien enVroeg-Campanien. Uit de geleidelijke verdunning van de etages van de Krijtkalk Groep in

zuidelijke richling kan geconcludeerd worden dat de Subhercynisdre fase geen directe invloed heeft

gehad op deze afzettingen, behalve in het zuiden op de noordelijke flank van het Massief van Brabant.

Hier worden sledrts syn- en post-inversie afzettingen aangetroffen met een Santonien tot Maastrichtien

ouderdom. (Legrand, 1968).

Na een korte onderbreking van de sedimentatie aan het einde van het Krijt, volgde de afzetting van de

Formatie van Houthem in een vergel'rjkbare ondiep-mariene kalksteenfacies in het vroegsteTertiair.

Deze afzettingen komen alleen in het noordelijk deel van het kaartbladgebied voor.
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14 Noordzee Supergroep

14.1 Stratigraf-e

De Noordzee Supergroep wordt onderverdeeld in de Onder-, de Midden- en de Boven-Noordzee Groep

(zie fig. 14,1) en is vrijwel geheel uit zanden en kleien opgebouwd (fig. 1a.2). De drie groepen worden

door discordanties van elkaar gescheiden. De Noordzee Supergroep ligt in het kaartbladgebied

concordant tot enigszins discordant op de Krijtkalk Groep. De sedimentatie werd in hoge mate beinvloed

door een samenspel van de regionale tektoniek en eustatische zeespiegelbewegingen. ln het kaartblad-

gebied overheersten mariene omstandigheden gedurende de afzetting van de groep (Letsch & Sissingh,

1983;Zagwijn, 19891.

De dikte van de Noordzee Supergroep varieert van minder dan 300 m in het zuiden tot meer dan 1150 m

aan de zuidkant van de VoorneTrog (Kaarten Xl-3 en Xll-14). Alleen in het westen van Zeeuws-

Vlaanderen is de Midden-Noordzee Groep afwezig. ln Zeeuws-Vlaanderen zijn van de Boven-Noordzee

Groep slechts Kwartaire afzettingen aanwezig. De Kwartaire afzettingen worden in deze toelichting

summier besproken, maar komen uitgebreid aan de orde in Fischer (1997) en in de "Toelichtingen bij

de Geologische kaart van Nederland 1:50,000" (Rijks Geologische Dienst, 196b, 1970, j971,1972,j978il.

Waar de jongereTertiaire en de Kwartaire afzettingen te ondiep liggen om met de gebruikelijke

karteermethoden voor de diepe ondergrond voldoende in beeld te brengen. is gebruik gemaakt van

dezetoelichtingen met bijbehorende kaarten en profielen. TN?-NITG (2002)bevataanvullende

biostratigraf ische informatie,

14.1.1 OnderNoordzeeGroep

De Onder-Noordzee Groep, bestaande uit de Formaties van Landen en van Dongen, komt voor in het

gehele kaartbladgebied. De groep is compleet aanwezig, waaruit geconcludeerd kan worden dat erosie,

ten gevolge van de opheffing tijdens de Pyreneische tektonische fase (Laat-Eoceen totVroeg-0ligoceen),

het gebied niet of nauwelijks heeft aangetast. Dit in tegenstelling tot grote delen van Zuid- en Midden-

Nederland. De afzettingen liggen concordant tot enigszins discordant op de Kr¡jtkalk Groep. De dikte van

de groep is maximaal 500 m in het noordoosten, in het zuiden bedraagt de dikte ongeveer 400 m.

De Onder-Noordzee Groep is afgezet gedurende het Laat-Paleoceen en het Eoceen.

14,1.1.1 Formatie wan Landen

De Formatie van Landen bestaat uit het Heers, het Gelinden en het Landen Klei Laagpakket. De ouder-

dom is Laat-Paleoceen.

Het Heers Laagpakketis een zeer fijnkorrelig, groengrijs, glauconietrijk zand, lokaal door een calciet-

cement tot zandsteen verkit. De eenheid komt in het hele kaartbladgebied voor, waarschijnlijk met

uitzondering van het zuidwestelijk deel. De dikte bedraagt maximaal 42 m,

Hel Gelinden Laagpakketbestaat uit grijswitte tot geelbruine, kleiige mergels. De verbreiding beperkt

zich tot het zuidoosten en oosten van het kaartbladgebied en de mergels gaan in westelijke en

noordelijke richting lateraal over in de Klei van Landen. Het laagpakket heeft daarmee een iets

grotere verbreiding dan het onderliggende Heers Laagpakket. De dikte varieert van 12 tot 15 m.

Het Landen Klei Laagpakket bestaat over het algemeen uit een donkergrijs, pyriet- en glauconiet-

houdend kleipakket, Echter naar het zuidoosten toe verandeft de facies in een fijnzandige afzetting

met humeuze inschakelingen, De dikte varieert van minder dan 17 m in het zuidoosten tot bijna 60 m

in het noordwesten van het kaartbladgebied aan de zuidzijde van deVoorneTrog,
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14.7.1.2 Format¡ê van Dongen

De Formatie van Dongen is opgebouwd uit het Basale Zand van Dongen, het leper, het Zand van Brussel

en hetAsse Laagpakket, De formatie komt in het gehele kaartbladgebied voor. De ouderdom is Eoceen.

Figuur 14.1 Stratigrafisch over¿icht

van de Noordzee Supergroep.
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Hel Basale Zand van Dongen Laagpakkef bestaat uit een fijnkorrelig, bruin humeus, soms glauconitisdr

zand. Het laagpakket komt in het gehele kaartbladgebied voor met uiÞondering van het zuidoostelijk

deel, De dihe is beperh tot 25-35 m, Lokaal zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van laagjes

vulkanisúe as, maar ín onvoldoende mate om het boven- en waarschijnlijk ook lateraal liggende

B asal eTuffíet van Do ngen Laagpakkef te herkennen. De ouderdom isYpresien.

Het leper Laagpakket is opgebouwd uit bruingrijze en roodbruine klei aan de basis en uit zandige klei

aan de top en kan lokaal pyriet, súelpen, verkoolde plantenresten en benthonische foraminiferen

bevatten. ln de kleien komen zandige en siltige niveaus voor. Het bovenste deel van de eenheid is

gekenmerkt door het voorkomen van groengrijze, glauconiethoudende en mergelige zandinschake-

lingen. ln het zuidoosten komt alleen het jongste deel van het laagpakket voor. Het laagpakket bereih

NO

500

600

700

800

BROUWERS.
HAVENSE GAT.1

Gamma-Ray Sonic

0 API 150 2& ttßfrt &

KORTGENE-1

Gamma-Ray Sonic

0 API 150 24O ttsllt N

Kr¡jtkalk Groep

D'

STRIJEN-1

Gamma-Ray Son¡c

0 API 150 2¿tO t¡s/ft ¿lO

| -l

fl:__-l

ffit
I

Krí¡tkálk Groep

zandsteen

kleisteen

sihsteen

Boven-Noordzee Groep

Midden-Noordzee Groep

0nder-Noordzee Groep

1. diverse Kwartaire afzettingen

2. Formatie van Maassluis

3. Formatie van 0osterhout
4. Formatie van Breda

5. Rupel Klei Laagpakket

6. Vessem Laagpakket

7. Asse Laagpakket

8. Zand van Brussel Laagpakket

9. leper Laagpakket

10. Basale Zand van Dongen Laagpakket
1 1. Landen Klei Laagpakket

Figuur 14.2 Stratigrafisdl profiel D-D'van de Noordzee Supergroeptussen de boringen S5-1, Brouwershavense Gatl,
Kortgene-l en Strijen-1. Het referentieniveau is de top van de Kwa¡taire afzettingen.

61 Toelichting kaartbladen Xl en Xll Noordæ Supergrcep

I
I

i

i



een dikte van 66 m in het zuidoosten tot ruim 275 m aan de zuidzijde van deVoorneTrog in het noord-

westen van het kaartbladgebied. De ouderdom isYpresien.

Het Zand van Brussel Laagpakketbestaat uit filnkorrelige, glauconiethoudende zanden. met vooral

bovenin talrijke kalk- en zandsteenbankjes. De eenheid heeft een dikte van ruim 40 m aan de zuidzijde

van deVoorneTrog tot bijna 130 m in het oosten van het kaartbladgebied. De ouderdom is Lutetien.

Het Asse Laagpakketis een zeer plastische, groengrijze tot blauwgrijze, kalkhoudende klei. Het laag-
' pakket bereikt in de oostzijde van het kaartbladgebied een dike van 30 m en komt aan de zuidzijde van

deVoorneTrog in het noordwesten van het kaartbladgebied voor met een dikte van iets meer dan 150 m.

De ouderdom is Bartonien,

14.1.2 Midden-NoordzeeGroep

ln het kaartbladgebied bestaat de Midden-Noordzee Groep alleen uit de Rupel Formatie. De groep

komt met uitzondering van een klein gebied in het westen van Zeeuws-Vlaanderen in het gehele kaart-

bladgebied voor. De grootste dikte van ca. 250 m wordt aangetroffen in deVoorneTrog. De Midden-

Noordzee Groep ligt concordant of met een geringe discordantie op de Onder-Noordzee Groep en wordt,

eveneens discordant, afgedekt door de Boven-Noordzee Groep. De dihe van de groep varieert van

150 m tot 200 m in het noordoosten van het kaartbladgebied. De ouderdom van de gehele groep is

Laat-Eoceen tot Laat-0ligoceen.

14.1.2.1 RupelFormatie

De Formatie komt in het gehele kaartbladgebied voor met uitzondering van een klein gebied in het

westen van Zeeuws-Vlaanderen. De Rupel Formatie is opgebouwd uit hetVessem en het Rupel Klei

Laagpakket. De ouderdom is Priabonien tot en met Rupelien (Laat-Eoceen enVroeg-Oligoceen).

De jongste lagen van de Bupel Formatie zijn door erosie verdwenen.

Het Vessem Laagpakketbestaat uit een aantal, naar boven toe vergrovende, sequenties van fijne,

groengrijze, glauconiethoudende zanden van elkaar gescheiden door kleiige inschakelingen. De dihe is

het grootst in het noordoosten van het kaartbladgebied met waarden van meer dan 70 m. ln het centrale

deel bedraagt de dike minder dan 40 m. Het laagpakket wigt uit in het zuidwesten. ln het zuidelijk deel

van het kaartbladgebied, waar hetVessem Laagpakket bestaat uit twee zandpakketten gescheiden

door een kleilaag, wordt een lokale onderverdeling aangehouden die goed aansluit bij de Belgische

stratigrafie, Î.w.: de Zanden van Bassevelde, Klei vanWatervlieten de glauconietrijkeZanden van

Ruisbroek Laagpakketten (zie fig. 'l 6.3, Wouters & Vandenberghe, 1994). ln België worden deze laag-

pakketten tot de Formatie vanZelzate gerekend binnen deTongeren Groep,

Het Rupel Kei Laagpakketbestaat uit een pakket bruin tot grijsbruine, stugge klei, gekenmerk door

pyriet- en lagen van septariënknollen. De Rupel Klei bereik in het noordoosten van het kaartbladgebied

een dikte van 110 m en neemt naar het zuidwesten geleidelijk af tot nul in het westen van Zeeuws-

Vlaanderen.

14.1.3 Boven-NoordzeeGroep

ln het kaartbladgebied bestaat de Boven-Noordzee Groep uit de Formaties van Breda, Oosterhout en

Maassluis en uit jongere, zowel mariene als continentale, Kwartaire afzettingen (Doppert et al., 1975).

De groep rust met een hiaat of discordant op de Midden-Noordzee Groep. De diepteligging van de groep
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bereikt in het noordoosten van het kaartbladgebied haar maximale waarde van bijna 400 m (Kaarten

Xl-4 en Xll-15). De minimale diepte van de groep bedraagt minder dan 15 m in het zuidwesten van

Zeeuws-Vlaanderen. De ouderdom loopt uiteen van Mioceen tot Holoceen.

14.1.3.1 Format¡e wan Breda

De afzettingen van de Formatie van Breda worden gekenmerh door een kleiige sectie met een maximale

dikte van 25 m aan de basis. ln het oosten van het gebied wordt deze sectie bedekt door siltige

afzettingen met een maximale dihe van 50 m. De dikke, uitbouwende zandpakketten, zoals bekend uit

de Roerdal Slenk, zijn afwezig. De afzettingen ontbreken in het uiterste noordwesten van het kaartblad-

gebied en in Zeeuws-Vlaanderen. De Formatie van Breda heeft een Miocene ouderdom IRGD, 1983;

TN0-NtTG,2001).

14.1.3.2 Formatie van Oosterhout

De Formatie van Oosterhout is een overwegend zandige, glauconietrijke formatie. De eenheid bereikt

in het noordoostelijk deel van het kaartbladgebied een dikte van ten hoogste 125 m en wigt in zuid-

westelijke richting uit en ontbreekt in Zeeuws-Vlaanderen, De formatie bestaat in het noordoosten uit

prograderende zanden. De formatie is van laatste Miocene tot Pliocene ouderdom.

14.1.3.3 Format¡e wan Maassluis

De Formatie van Maassluis komt in het midden en noorden van het kaartbladgebied voor. De formatie is

in het noordoostelijke deel ongeveer 150 m dik en verdunt naar het noordwesten tot 50 m. Naar het

zuiden wordt de formatie door erosie weggesneden. De formatie bestaat uit fijn- tot grofkonelige

zanden met schelpfragmenten en met plaatselijk inschakelingen van zandige kleilagen en kleilenzen.

De ouderdom van de formatie is Pleistoceen.

14.2 Sedimentaireontrnrikkeling en paleogeografie

De zuidrand van het Noordzee Bekken lag tijdens de afzetting van de Noordzee Supergroep in of vlak

ten zuiden van het kaartbladgebied. Het sedimentatiepatroon werd in hoge mate bepaald door tektoni-

sche bodembewegingen, eustatische zeespiegelschommelingen en in het zuiden het paleo-reliöf.

Met name de daling van deVoorneTrog heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de afzetting van de

0nder-Noordzee Groep.

De Laramische fase markeert het moment in het Paleoceen waarbij de afzeüing van kalk eindigde en

een periode aanbrak waarln klastische sedimenten in voornameliik mariene omstandigheden werden

afgezet. De eerste grote sedimentaire cyclus na de Laramische fase leidde tot de afzetting van de

mariene sedimenten van de Formatie van Landen tijdens het Laat-Paleoceen. Hierop volgde afzetting

van de eveneens mariene zanden en kleien van de Formatie van Dongen. ln het kaartbladgebied heeft

de Pyrene'l'sche fase niet tot erosie geleid,

De Rupel Formatie is afgezet tijdens aanvankelijk ondiep-mariene omstandigheden en tijdens de afzetting

van het Rupel Klei Laagpakket werd het bekken dieper. Er zijn geen aanwijzingen voor differentiöle daling

van het gebied en het uniforme karaher van het Rupel Klei Laagpakket wi.jst op afzetting in een

uitgestrekt marien bekken. Aan het eind van hetVroeg-Oligoceen daalde de zeespiegel weer. Uit het Laat-

0ligoceen, een periode van relatieve lage zeespiegelstand, zijn geen sedimenten bewaard. Aangenomen

wordt dat er wel sedimenten zijn a'Ígezet, maar dat die door latere erosie weer zijn opgeruimd.
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Tijdens de 0ligoceen-Mioceen overgang trad wederom regionale opheffing op gedurende de Savische

fase. Een kortstondige stijging gevolgd door een daling van de zeespiegel had tot gevolg dat alleen de

oudste sedimenten van de Formatie van Breda zijn afgezet en dat in het zuidwesten en noordwesten in

het geheel geen sediment is afgezet. Van het prograderende systeem, dat deel uitmaakte van een groot

uitbouwend kustsysteem in NW Europa dat vanaf het Midden-Mioceen doorging tot in het Pleistoceen in

de noordelijke offshore (Bijlsma, 1981; Zagwijn, 1989), zijn daardoor alleen de laatste Miocene tot

Pliocene zanden van de Formatie van 0osterhout aanwezig,

Tijdens de afzetting van de Formatie van Maassluis in het Kwartair overheersten nog mariene

omstandigheden in het kaartbladgebied, behalve in zuidelijk deel, doch door een versterhe opheffing

van het actterland zijn de jongere Kwartaire afzettingen overwegend continentaal.Ten gevolge van deze

opheffing zijn de sedimenten van de Formatie van Maassluis gedeeltelijk geörodeerd.
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15 Geologische geschiedenis

15.1 lnleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de geologische geschiedenis van het kaartbladgebied, vanaf het Cambro-Siluur

tot het Kwartair (fig. 15.1). Gegevens van het pre-Carboon in het kaartbladgebied zijn schaars; voor

deze periode berust de beschrijving ten dele dan ook op publicaties over de omringende gebieden.

Voor details van het Kwartair van het kaartbladgebied wordt veruvezen naar de publicaties van Zagwijn

(1989), Fischer (1997) en de "Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1:50.000i bladen

Goeree-Overflakkee 43 West, Zeeuws-Vlaanderen 54/¿14 Oost en West, Schouwen-Duivenland 42 Oost en

West,Willemstad 43 Oost,Walcheren 48West en Beveland 48 Oost (Rijks Geologische Dienst, resp. 1964,

1965, 1970, 1971, 1972en 1978),

De geologische geschiedenis wordt per periode beschreven aan de hand van verschillende tektonische

fasen die in het kaartbladgebied en omgeving actief zijn geweest (fig, 1.5). ln hetVroeg-Paleozoicum zijn

dit de Ardense en de Acadische fasen, beide met een compressief krachtenveld. Deze fasen leidden tot

de consolidatie van het Massief van Brabant.Tijdens het Laat-Carboon en het vroegste Perm voltrok zictt

Figuur 15.1 Ligging van de conti-

nenten en oceanen gedurende het

0rdovicium, Perm en Midden-Krijt

(naar Scotese, '199,l; Scotese &

McKerrow, 1990). Bij de middelste

figuur z'rjn de elementen waaru¡t

Pangea is opgebouwd tussen

haakles vermeld.

* pos¡tie van Ned€rland
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deVaristische Orogenese, waarbij hetVaristisch gebergte ten zuiden en oosten van het kaartbladgebied

werd gevormd. ln deze tektonische fasen werd in grote lijnen het structurele raamwerk aangelegd.

Tijdens de periode Laat-Trias tot Vroeg-Krijt vonden de Kimmerische tektonische fasen plaats. Deze fasen

van rek-tektoniek zijn gerelateerd aan de desintegratie van Pangea en zijn verantwoordelijk voor het

ontstaan van belangrijke structurele eenheden in het Mesozolbum zoals hetWest-Nederlands Bekken.

De Subhercynische fase gedurende het Laat-Krijt vertoonde een compressief krachtenveld, waardoor

een kortstondige ommekeer (inversie) plaatsvond van de bewegingsrichting van belangrijke breuk-

systemen en structurele elementen. De tektonische fasen tijdens hetTertiair (Laramische, Pyreneische

en Savische fasen) zijn gerelateerd aan stadia in de opening van de Atlantische Oceaan en de Alpiene

Orogenese. Naast de tektoniek bepaalden klimaatswisselingen en de daaraan gerelateerde zeespiegel-

fluctuaties (Haq et al., 1987) de geologische ontwikkeling van het gebied.

De plaats van het kaartbladgebied in het regionale kader is geschetst in figuur 15.2. De belangrijkste

structurele elementen die in dit hoofdstuk worden besproken staan weergegeven in figuur 3.1.

15.2 Bekkenontr¡¡¡kkel¡ng, sed¡mentât¡e en tekton¡ek

15.2.1 Garnbro-Siluur

Tijdens hetVroeg-Paleozoibum was het kaartbladgebied gesitueerd op het micro-continentAvalonia

(15.1). Botsing van Avalonia met Baltica aan het einde van het Ordovicium resulteerde in deArdense

fase van de Caledonische 0rogenese, waardoor plooiing en opheffing van het Cambro-Ordovicische

Ardennen Bekken plaats vond (Wouters &Vandenberghe, 1994; DeVos, 1998).Ten noorden hiervan

ontwikkelde zich, als een voordiep, de Brabant Depressie. Hierin werden diep-mariene sedimenten

afgezet uit troebelingsstromen (Verniers &Van Grootel, 1991 ). Voortgaande plaatbeweging sloot de

lapetus Oceaan en verenigde Laurentia-Groenland en Fennoscandia-Baltica tot één continent,

Laurussia (Ziegler, 1989). Dit ging gepaard met verdere Laat-Caledonische deformatie. Deze Acadische

fase van de Caledonische Orogenese leidde in hetVroeg-Devoon tot plooiing en opheffing van de

Brabant Depressie, waarmee het Massief van Brabant gestalte kreeg (Van Grootel et al., 1997; De Vos,

1998; Verniers eT al.,2002lr. Noordwestelijk sloot hierop het, in aanleg Cadomische (Precambrisch),

Midlands micro-craton aan (Ziegler, 1990).Tezamen vormden zij het Londen-Brabant Massiel dat een

belangrijke rol vervulde bij de verdere geologische ontwikkeling van Nederland, België en de zuidelijke

Noordzee.

15.2.2 Devoon

Tijdens de Caledonische Orogenese werd een grote landmassa gevormd in het huidige Noordzeegebied,

die bekend staat als het Old Red Contlnenf.Tijdens hetVroeg-Devoon ontstond door een regime van

rekspanning, in een back-arc ligging, een groot bekken in Centraal-Europa, het Rhenohercynisch Bekken

(Ziegler, 1990). Door toenemende bodemdaling en een cyclische stijging van het zeeniveau breidde het

mariene sedimentatiegebied zich tijdens het Midden- en het vroege Laat-Devoon sterk uit.

Gedurende het Devoon lag het kaartbladgebied aan de noordzijde van het Massief van Brabant.Tijdens

het jongste Midden-Devoon (Givetien) werd conglomeraat afgezet in slenken of halfgrabens (Muchez &

Langenaeker, 1993) in de voorloper van het Bekken van de Kempen. Een belangrijke transgressie vond

plaats tijdens het Frasnien (oudste Laat-Devoon). 0p en ten noorden van het Massief van Brabant

werden kleien en kalken afgezet (Ribbert, 1998). Een zeespiegeldaling aan het begin van het Famennien

(Kimpe et al., 1978) beëindigde de sedimentatie van kalken en er werden ten oosten van het gebied

zanden van de Condroz Zandsteen afgezet in een ondiep-marien milieu (fig. 15.2).
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15.2.3 C¡¡rboon

De geologisdre ontwikkeling van het gebied tÍjdens het Carboon wordt in belangrijke mate bepaald door

deVaristische Orogenese. De hoofdfase van deze orogenæe voltrok zidl gedurende het Laat-Carboon

door de botsing van Gondwana met Laurussia. Als gevolg hiervan werd het supercontinent Pangea

gevormd, waarvan op figuur 15.1b de contouren zijn te zien, Het eerste contact met Laurussia vond

plaats aan het einde van het Devoon (Wouters &Vandenberghe, 1994), waarmee deVaristisdre oroge-

næe ingeleid werd. ln deze orogenese zijn drie deformalie-fasen te onderkennen in Noordwæt-Europa:

de Bretonse, Sudetis.dre en de Asturische, Het deformatiefront verplaatste zich tijdens deze fasen steeds

verder noordwaarts; dit manifesteerde zich door de suæessiwe[ijke verplaatsing noordwaarts van de

de¡oqentra, vanuit hel Ruhr Bekken ten oosten van het kaartblqdgebied in het Namurien en oudste

Westfalien tot in het Bekkèn van de Kempen in het noordelijke deel van het kaartbladgebied tijdens

het jongsfewestfalien en Stefanien (Drozdzewski, 1992).

ft glru r 1 5.2 Faciesdistributie

tijdens hèt Lsat-Derroon. De positie

van het kaartbladgebied is met een

kader weergegwen,

Rr'ngkgbing-Fyn Hoog
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De eerste fase van de Varistische Orogenese, de Bretonse fase, resulteerde in de omgeving van het

Massief van Brabant slechts tot plaatselijke opheffingen en tot hiaten in de opeenvolging.Tijdens het

Vroeg-Carboon leidde een verdere zeespiegelstijging ertoe dat de influx van klastisch materiaal sterk

werd teruggedrongen. Er ontstond rondom het Massiefvan Brabant een zeer uitgestrekt

carbonaatplatform van enkele honderden meters dikte. Kleine variaties in zeespiegel leidden tot het

droogvallen en karstificatie.Ten noorden van het kaartbladgebied ging dit platform over in dieper water

(Ziegler, 1990).

De Sudetische fase van deVaristische Orogenese vond plaats aan het begin van het Laat-Carboon.

Het noord-zuid gerichte compressieve krachtenveld leidde tot de vorming van een oost-west verlopende

gebergtegordel, die zich dwars door Europa uitstrekte. Als isostatische reactie op deze belasting

verdiepte zich het ten noorden van dit gebergte liggende voorlandbekken. Dit bekken omvatte het Ruhr

Bekken en strekte zich westwaarts uit tot in het Bekken van de Kempen. Het Massief van Brabant vormde

ook een onderdeel van dit bekken (Drozdzewski & Zeller. 1998). De oriëntatie van het Bekken van de

Kempen wordt bepaald door de structuur van het Massief van Brabant, dat als een star element aan de

zuidrand van het voorlandbekken lag (fig. 15.3). ln dit bekken werden de afbraakproducten van het

Rhenohercynisch gebergte afgezet. Aanvankelijk waren dit tijdens het Namurien mariene kleien, rijk aan

organisch materiaal.Ten noorden van het Massief van Brabant verdiepte het Bekken van de Kempen zich

snel, wat op seismische profielen goed kan worden waargenomen (fig, 15,6).

Tijdens het Namurien werd het bekken onder invloed van de klastische sedimentatie minder diep en

ging het mariene milieu geleidelijk over in een continentaal milieu (Langenaeker & Dusar, 1992).

Het aangevoerde sediment was uit zuidelijke richting afkomstig.Tijdens hetWestfalien A, B en vroeg C

werden voornamelijk lacustriene kleien afgezet, afgewisseld met deltai'sche en fluviatiele zanden en

uitgestrekte pakketten veen, die bij latere begraving tot steenkoollagen inkoolden. Episodisch vonden

kortstondige transgressies plaats, die door het zeer vlakke reliëf van het bekken grote gebieden

besloegen (fig. 6.1). De aftettingen hiervan, de mariene niveaus, worden gezien als de expressie van

glacio-eustatische zeespiegelstijgingen (Ziegler, 1990).Tijdens het latereWestfalien C werd de fluviatiele

invloed op de sedimentatie groter.Tijdens het jongste Carboon werd het klimaat droger door een

langzame verschuiving van het gebied verder noordwaarts van de evenaar en de afscherming van de

moessonregens door het oprijzend gebergte. Dit uit zich met name in het type bodems in de opeenvol-

ging (Pagnier &VanTongeren, 1996). Als gevolg van het naar het noorden voortschrijdende deformatie-

front vond in het Bekken van de Kempen in het Stefanien vermoedelijk geen of weinig sedimentatie

meer plaats. ln het kaartbladgebied luidde dit een lange periode van non-depositie in die tot in het Laat-

Perm zou duren.

Ten tijde van de Asturische deformatiefase, aan het einde van het Westfalien, verplaatste het Varistische

orogene front zich verder in noordelijke richting. ln het kaartbladgebied vormde zich een noordwaarts

hellende, verbroken, monocline, De sterkste erosie vond plaats op het Massief van Brabant, waar een

groot deel van het Carboon werd verwijderd (fig. 15.6).

15.2.4 Perm

Het Perm wordt in het kaartbladgebied gekenmerkt door een groot hiaat; slechts het jongste Perm

wordt door sedimenten vertegenwoordigd.Tijdens hetVroeg-Perm maakte het compressieve krachten-

veld van de Varistische Orogenese plaats voor een oost-west georiënteerde rek.Ten noorden van het

Varistische gebergte ontstonden noordwest-zuidoost en west-oost georiënteerde zijschuivingen

lZiegler, 1990). Aan het eind van het Vroeg-Perm ontwikkelden zich door een comb¡nat¡e van

rekspanningen en de afkoeling van de vulkanische gesteenten uitgestrehe intracratonische bekkens:
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het Noordelijk en het Zuidelijk Perm Bekken. ln dit laatste bekken werden in een continentaal milieu de

afbraakproducten van hetVaristisch gebergte afgezet. De oudste sedimenten in dit bekken zijn bekend

uit Noordoost-Duitsland en vandaar breidde de sedimentatie zich tijdens het Laat-Perm uit naar het

westen en zuiden (Plein, 1995).Tûdens het hiaat, dat het geheleVroeg- en het oudste deel van het

Laat-Perm omvat, traden verschillende tehonische pulsen op: de Saalische en deAltmark l, ll en lll

(Plein, 1995).Tezamen hebben deze pulsen geleid tot de discordantie aan de basis van de Boven-

Rotliegend Groep, Pas tijdens de afzetting van het jongste deel van deze groep vond er sedimentatie

plaats in het kaartbladgebied van door wadi's aangevoerde conglomeraten en zanden.

ln depressies in het noorden van het kaartbladgebied accumuleerden eolische zanden.

Figuur 15.3 0venichtskaart van de

voornaamste structurele elementen

in Nederland tiidens het Laat-

Carboon. De positie van het kaart-

bladgebied is met een kader weer-

gegeven,
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Slenkvorming in het Noord-Atlantische/Arctische gebied leidde tijdens het Laat-Perm, tezamen met

een eustatische zeespiegelstijging als gevolg van het smelten van de ijskap van Gondwana lZiegler,

1990), tot de vorming van een verbinding tussen de in het noorden gelegen Barentsz Zee en de

intracratonische Noordelijke en Zuidelijke Perm Bekkens. ln de bekkens, die onder hettoenmalige

zeeniveau waren gedaald, vond een zeer snelle transgressie plaats (Glennie, 1998). Dit leidde tot de

vorming van een grote binnenzee waarin, door een samenspel van enerzijds het aride klimaat en

anderzijds een wisselende instroming van zeewater vanuit het Arctische gebied, cycli van carbonaten

en evaporieten werden afgezet. Belangrijke transgressies markeren de bases van de verschillende

cycli. Het kaartbladgebied lag aan de rand van deze binnenzee; erwerd derhalve slechts een

incomplete opeenvolging afgezet, die overwegend uit clastica is opgebouwd.

15.2.5 Trias

DeTrias kenmerkte zich aanvankelijk door een uiterst gelijkmatige bekkendaling. Het Zuidelijk Perm

Bekken bleef in essentie vooñbestaan en wordt om die reden ook dikwijls het Permo-Trias Bekken

genoemd, Het sedimentatie-areaal breidde zich nog iets verder naar het zuiden uit. DeTrias wordt

door en tweetal fasen van rektekoniek gekenmerkt (Ziegler, 1990), die het opbreken van het superconti-

nent Pangea begeleiden. ln het kaartbladgebied, gelegen aan de rand van dit bekken, zijn die effecten

minimaal,

Het begin van deTrias is gekarakteriseerd door een markante influx van klastisch materiaal, afkomstig

van hetVaristisch gebergte. Er vormde zich een uitgestrekte, zandige overstromingsvlakte, waar wadi's

afwisselden met zandduinen, die in noord- en noordwestelijke richting overging in een playameer.

De voornaamste aanvoer van klastisch materiaal vond plaats door het West-Nederlands Bekken

(Geluk et al,, 1996). Ook vanaf het Massief van Brabant werd klastisch materiaal aangevoerd. 0pheffing

van de brongebieden van sediment, in combinatie met fluctuaties van de waterspiegel in het bekken,

leidden tot de episodische uitbouw van riviersystemen in het bekken, waardoor een cyclische

opeenvolging van zand en klei/silt werd afgezet (Geluk & Röhling, 1992 1999). ln het kaartbladgebied

zijn deze cycli overwegend als zand afgezet, De Hardegsen fase tijdens het Scythien leidde tot geringe

opheffing van hetWest-Nederlands Bekken.

Tijdens hetAnisien ontstond in het oostelijke deel van het Permo-Trias Bekken een verbinding met de

Tethys Oceaan, die een belangrijke transgressie tot gevolg had (Ziegler, 1990). Deze transgressie

overspoelde geleidelijk de voornaamste brongebieden van terrigene sedimenten tot er uitsluitend

afzetting van carbonaten en mergels plaatsvond, Het kortstondig verbreken van deze verbinding leidde

tot de afzetting van evaporieten.Tijdens het Anisien manifesteerden zich de eerste bewegingen van de

Vroeg-Kimmerische fase, die tijdens het Carnien zouden culmineren. Deze bewegingen luidden een

tektonisch actieve periode in die tot in het Krijt zou duren. ln deze tijdspanne voltrok zich de desintegra-

tie van Pangea, waarbij de noordelijke Atlantische Oceaan zich opende. De Kimmerische fasen

veroorzaahen belangrijke hiaten in de stratigrafische opeenvolging. ln het kaartbladgebied, gelegen ten

zuiden van de actieve rifts, leidden de bewegingen tot een markant hiaat tussen het Ladinien en Norien.

Tijdens hetVroeg-Anisien bevonden zich uitgestrekte fijnkonelige sedimentvlaktes in het gebied.

Hierover breidden zich kortstondig stroomvlaktes metverwilderde rivieren en zandduinen uit, die de

laatste zandige influx vanuit het zuiden vormen. De transgressie drong tijdens het Laat-Anisien de

klastische aanvoer verder terug naar het zuidoosten en in het kaartbladgebied werden in een ondiep

marien milieu kalken en mergels afgezet.Ten oosten van het kaartbladgebied ontstond via de Roerdal

Slenk en hetÏrier Slenk een verbinding met het Bekken van Parijs, die tot de Midden-Jura zou blijven

bestaan (Ziegler, 1990). Het kortstondig verbreken van de verbinding met deTethys Oceaan, mogelijk
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in respons tot een tekton¡sche puls (Geluk et a1,,2000) leidde in het gehele gebied tot de afzetting van

anhydriet.

Verdere tekonische bewegingen gedurende het Laat-Ladinien en Carnien laten zich moeilijk

reconstrueren door de afwezigheid van sedimenten. Echter, in het Norien namen de tektonische

bewegingen sterk af en werd de sedimentatie hervat. De afzettingen van het Rode Keuper Kleisteen

en het Dolomitische Keuper Laagpakket markeren deVroeg-Kimmerische discordantie,Tijdens het

Rhaetien luidde een markante transgressie een lange periode van mariene sedimentatie in die tot de

Midden-Jura duurde.

15.2.6 Jura

Tijdens de Jura zette de regionale daling van een groot deel van noordelijk Europa, die aan het einde

van deTrias was begonnen, aanvankelijk door.Via het Noordzee riftsysteem kwam een verbinding

met de Arctische Zee tot stand. ln combinatie met een zeespiegelstijging resulteerde dit in de afzetting

van fijnkonelige mariene sedimenten. Deze afzettingen, van deVroeg-Jura en vroegste Midden-Jura

ouderdom, werden in één uitgestrekt, aaneengesloten areaal afgezet, dat het gebied van het

Permo-Trias Bekken en het Bekken van Parijs omvatte. Dit is af te leiden uit het uniforme en fijnkonelige

karakter van de afzettingen, Ook het Massief van Brabant werd in deze tijd door de zee bedekt.Tijdens

het Hettangien tot Pliensbachien werden kleien en silten in een open marien milieu afgezet, onder de

golfbasis, Enige stagnatie in de bekkencirculatie zorgde voor euxinische afzettingsomstandigheden.

Tijdens hetToarcien trad een periode op van stagnatie in het mariene bekken, vermoedelijk als

gevolg van een thermo-haliene gelaagdheid van het water (Ziegler, 1990), waardoor in grote delen

van Noordwest-Europa organisch-rijke kleien van de Posidonia Schalie Formatie werden afgezet.

Tijdens de Midden-Jura herstelde de circulatie in het bekken zich en werden tijdens het Aalenien tot

Bajocien in een marien milieu kleien en zanden afgezet. Deze zanden lijken gerelateerd aan de

opheffing van de rondom het bekken gelegen hogen (Massiefvan Brabant, Rijns Massief) tijdens de

Mid-Kimmerische fase.Tijdens het Bathonien tot vroegste Oxfordien werden in ondiep-mariene

omstandigheden kalkstenen, mergels en klei afgezet. De uiterst goede correleerbaarheid van deze

afzettingen met die in het Sole Pit Bekken tonen aan dat sedimentatie zich in essentie voltrok in een

groot zeegebied dat het Sole Pit Bekken, hetWest-Nederlands Bekken, het Centraal-Nederlands

Bekken, de Roerdal Slenk en het Bekken van Parijs omvatte. Een regressie beëindigde de afzetting

(Gianolla & Jacquin, 1998),

Tijdens de Laat-Jura voltrokken zich belangrijke tektonische gebeurtenissen, Dit betreft de Laat-

Kimmerische fase (fig. 15.4), met een eerste puls aan het begin van de Laat-Jura en een tweede op de

grens Ryazanien-Valanginien in hetvroegste Krijt (Laat-Kimmerisch I en ll; Rijks Geologische Dienst,

1991 ). Rekbewegingen in de korst onder de slenk werden geaccommodeerd door transtensionele,

dextrale zijschuivingen langs een systeem van gereactiveerde NW-20 strekkende breuken. Dit leidde

tot een verdere structurele modificatie van hetWest-Nederlands Bekken.

Tijdens de Laat-Kimmerische rift fases werden de gebieden aan de rand van de rifts en ook het

Massief van Brabant (Vercoutere &Van den Haute, 19931 sterk opgeheven. 0p het Zeeland Platform

vond eveneens diepe erosie plaats.Ten gevolge van transtensionele bewegingen vormden tijdens het

Kimmeridgien zich in het noorden en noordwesten van het kaartbladgebied kleine riftbekkens, waar

dikke pakketten fluviatiele zanden en lacustriene kleien werderi afgezet.Tijdens het Portlandien nam

de differentiële daling af en breidde de sedimentatie zich vanuit deze riftbekkens verder over het

gebied uit.
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15.2-7 Kri¡t

Tífdens her Krijt zette een geleidelijke zeespiegelstijging in, welke in het Laat-Krijt haar hoogtepunt

bereikte (Hancod< & Súolle, 1975). Ðe Kr'rjt-transgressie was waarsctijnlijk een respons op de

toegenomen spreidingssnelheid van de bodems van de oceanen die zich tussen de eomponenten van

het uiteengescheurde Pangea bevonden en de daaraan gekoppelde volumevergroting van de

mid-oceanische ruggen (Pitman, 1978; Donovan & Jones, 1979).

De tweede puls van de Laat-Kimmerisúe fase leidde in hetValanginien tot een aæentuering van de

hoge gebieden rondom de bekkens en verdere regionale opheffingen in Noordwest-Europa. Mede in dit

kaartbladgebied geldt dat het Zeeland Platform sterk werd opgeheven. Hierna namen de differentiële

bodembewegingen af,

Figuur 15,4 0veziútskaart van de

voornaamste structurele elementen

in Nederland tijdens het LaatJura

totvroeg-Krijt De positie van het

kaartbladgebied is met een kader

weergegêven,
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Het kaartbladgebied lag tijdens het Krijt aan de zuidrand van hetWest-Nederlands Bekken.Vanuit het

noorden vond een transgressie plaats. die het noordelijke deel van het kaartbladgebied echter pas in het

Barremien bereikte.Tijdens hetAptien vond een kortdurende regressie plaats gerelateerd aan de

Austrische tehonische fase (Ziegler, 1990), die leidde tot de afzetting van groenzanden aan de rand van

het West- en Centraal-Nederlands Bekken,Tijdens het Albien zette de transgressie zich voort als gevolg

van een markante zeespiegelstijging (Crittenden, 1987).

Gedurende het Laat-Krijt zette de transgressie verder door. Hierbij werd de afstand tot de brongebieden

van klastische sedimenten groter en hun oppervlak steeds kleiner. Aan deze periode van regionale

daling kwam een einde tijdens het Coniacien. Europa onderging een belangrijke plaat-reorganisatie

(fig. 15.1c) als gevolg van extensie en slenkvorming door de spreiding van de oceaanbodem in

de Arctische en noordelijke Atlantische Oceaan (Coward, 1991 ), het begin van de botsing tussen Europa

en Afrika (Ziegler, 1990), of door lokale factoren (Baldschuhn et al., 1991 ). Dit resulteerde in een

compressief tektonisch regime.Tildens de periode Coniacien totVroeg-Campanien leidde dit tot een

omkering van de bewegingsrichting langs breuken, die resulteerde in inversie van de voormalige

Laat-Jura/Vroeg-Krijt bekkens in het gebied en een sterke daling van de voormalige hogen. Deze inversie

voltrok zlch in een serie pulsen: de Subhercynische fase manifesteerde zich gedurende het Santonien en

het Campanien.Tijdens de Laramische fase aan het begin van hetTertiair en de Pyrenei'sche fase aan het

einde van het Eoceen vonden nabewegingen plaats van de geinverteerde bekkens; echter zonder aan-

zienlijke breukbeweging.

lnversie van hetWest-Nederlands Bekken vond plaats in het Santonien enVroeg-Campanien (Kuyl, 1983;

Bless et al., 1987; Gras & Geluk, 1999). De niet-opgeheven gebieden rondom d¡t voormalige bekken

gingen in deze periode sterk dalen. De geinverteerde bekkens vormden een scheiding tussen de nu

dalende voormalige hogen en leverden hieraan ook sediment, De zee breidde zich in het Santonien uit

over deze aangrenzende gebieden en in het kaartbladgebied werden mariene groenzanden afgezet.

Tijdens het Campanien vond tevens de voortgaande bedekking van het Massief van Brabant door de

zee plaats.

15.2.4 Kenozoïcum

Gedurende het Kenozoibum opende zich enerzijds de Atlantische Oceaan verder. De zee tussen

Noorwegen en Groenland ontstond en de slenkvorming in het Noordzeegebied hield op. Anderzijds

zette de botsing van de Eurazische en de Afrikaanse lithosfeerplaten door, hetgeen tot uiting kwam

in de hoofdactiviteit van de Alpiene orogenese. Dit resulteerde in een NW georiënteerd compressief

krachtenveld.

Tijdens hetVroeg-Paleoceen zette aanvankelijk de sedimentatie van krijtkalk zich voort. Na de

Laramische tektonische fase aan het begin van het Laat-Paleoceen, die met een sterke zeespiegeldaling

gepaard ging, vormde zich het Noordzee Bekken. Aan de wijdverbreide kalksteensedimentatie kwam

abrupt een eind, Deze tekonische fase leidde slechts in het noorden van het kaartbladgebied tot enige

nabeweging van de geTnverteerde bekkens. Deze bewegingen, die zich vrijwel zonder breukbeweging

voltrokken, leidden tot de erosie van de post-inversie afzettingen van de Krijtkalk Groep in het Centraal-

enWest-Nederlands Bekken. ln het Paleoceen en hetVroeg-Eoceen stond het Noordzee Bekken nog in

verbinding met het Bekken van Parijs, maar met de opheffing van de As van Artois werd dit contact

verbroken (Ziegler, 1990).

Tijdens het Laat-Paleoceen werden aanvankelijk lacustriene en lagunaire sedimenten afgezet. Door de

voortgaande transgressie werden hierna mariene zanden, kleien en mergels afgezet. Aan het einde van
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het Eoceen resulteerde de Pyrenei'sche tehonisúe fase in een opheffing van een noordwest-zuidoost

geriúte zone in Midden- en Zuidoost-Nederland, welke inVan Adridrem Boogaert & Kouwe (1993-1997)

het ZuidelijkVroeg-Tertiaire Hoog is genoemd. Hierop volgde de Eocene sedimentaire cyclus, tijdens

welke de eveneens mariene zanden en kleien van de Formatie van Dongen werden afgezet. ln het kaart-

bladgebied heeft de Pyrenei'sche tektonische lase evenwel niet of bijna n¡et tot erosie geleid. Gelijktijdig

met het optreden van de nabewegingen van hetWest"Nederlands Bekken ontstond langs de zuidrand

van dat bekken een dalingsgebied dat bekend staat als deVoorneTrog (fig. 3.1c en 15.5).

De Rupel Formatie is afgezet tijdens de volgende sedimentatiecyclus in het laatste Eoceen en Vroeg-

0ligoceen. Aanvankelijk waren de omstandigheden ondiep-marien, later in het grootste deel van het

kaartbladgebied vol-marien. Er zijn geen aanwijzingen voor differentiële daling van het gebied en het

Figuur 15,5 ovenidrtskaa¡t van de

voornâamste structurele elementen

in Nederland tijdens het

Kenozoicum. De positie van het

kaartbladgebied is met een kader

weergegeven,

74 To€l¡cht¡ng kaartblad€n Xl €n Xll Gê o I o g ¡ scha g ê acl, ¡ed en ¡ s



uniforme karakter van het Rupel Klei Laagpakket wijst op afzetting in een uitgestrekt marien bekken, dat

waarschijnlijk in het westen van Zeeuws-Vlaanderen zijn uiterste begrenzing had.Tijdens het Laat-

Oligoceen vond geen depositie en mogelijk zelfs erosie plaats door een daling van de zeespiegel.

Tijdens de 0ligoceen-Mioceen overgang trad wederom regionale opheffing op gedurende de Savische

fase, Een kortstondige stijging, gevolgd door een daling, van de zeespiegel had tot gevolg dat alleen de

oudste sedimenten van de Breda Formatie zijn afgezet en dat in het zuidwesten en noordwesten in het

geheel geen sediment is afgezet. Van het prograderende systeem, dat deel uitmaahe van een groot u¡t-

bouwend kustsysteem in NW Europa datvanaf het Midden Mioceen doorging tot in het Pleistoceen in

de noordelijke offshore (Bijlsma, 1981; Zagwijn, 1989), zijn daardoor alleen de voornamelijk Pliocene

zanden van de Formatie van oosterhout aanwezig.

ln het Kwartair tijdens de afzetting van de Formatie van Maassluis overheersten nog mariene omstandig-

heden in het kaartbladgebied, behalve in zuidelijk deel, doch door een versterhe opheffing van het

achterland zijn de latere Kwartaire afzettingen overwegend continentaal.Tengevolge van deze opheffing

zijn de sedimenten van de Formatie van Maassluis gedeeltelijk geërodeerd.
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16 Toegepaste geolog¡e

16.1 lnleiding

Behalve als bron van fossiele energie is de ondergrond geschikt voor diverse alternatieve gebruiks-

mogelijkheden. Zo zijn de mogelijkheden voor geothermie (het benutten van aardwarmte) en voor de

opslag van afualstoffen door verschillende instanties onderzocht (Novem, 2001;TN?-NITG,2001bl.

Mogelijkheden op het vlak van de geothermie zijn de productie van warm grondwater of het winnen van

energie door circulatie van oppervlaktewater door diepere, warme delen van de ondergrond. Maar ook

het winnen van grondwater in de ondergrond en het uitvoeren van infrastructurele werken zoals de

bouw van deWesterschelde tunnel zijn in dit kaartbladgebied van belang.Tenslotte bieden de verkarste

Dinantien kalkstenen de toekomstige mogelijkheid van geothermie of gasopslag, zoals dat reeds plaats-

vindt te Loenhout, vlak over de grens in België.

16,2 Koolvnaterstoffen

16.2.1 Inleiding

Commercieel ¡nteressante voorkomens van koolwaterstoffen zijn in het kaartbladgebied zeldzaam.

Dit komt doordat de prospectieve Permische en Mesozol'sche afzettingen hier grotendeels ontbreken.

Slechts in het meest noordelijke gedeelte van het kaartbladgebied, aan de zuidwestrand van hetWest-

Nederland Bekken, treffen we inTriassische structuren de Oud-Beijerland-Zuid en Reedijk gasvelden aan.

DeTriassische structuren bevatten hoofdzakelijk gas, al of niet geassocieerd met olie (De Jager et al.,

1996). Het gas is hoofdzakelijk afkomstig van de koolvoerende lagen van hetWestfalien, maar recente

modelstudies (Van Balen et a1.,2000;TN0-N|TG,2002) suggereren dat een deel van de gasvoorkomens

afkomstig zou kunnen zijn van een Namurien moedergesteente. De gasvoorkomens in deTrias bevinden

zich in scheefgestelde breukblokken die zijn ontstaan gedurende de Laat-Jurassische rifting gevolgd

door verdere modificatie gedurende de Laat-Krijt - Midden-Tertiair inversie.

Naast bovengenoemdeTriassische gasplay in het zuidelijk deel van hetWest-Nederlands Bekken is er

nog één playconcept denkbaar dat momenteel de aandacht heeft van diverse oliemaatschappijen.

Dit is de "pre-Silesian play" waarbij men koolwaterstoffen gegenereerd uit pre-Westfalien moeder-

gesteenten hoopt aan te treffen in Devonische of Onder- en Boven-Carboon sedimenten. Dit model

wordt in paragraaf 16.2.2 nader uitgewerkt.

De aanwezigheid van koolvoerendeWestfalien afzettingen in het noordoosten van het kaartbladgebied

zou een toekomstige winning van koollaaggebonden aardgas (Eng.: "coalbed methane"l mogelijk

kunnen maken. Eventueel zou dat kunnen plaatsvinden in combinatie met COr-injectie waarbij de C0,

de plaats van het koollaaggebonden aardgas inneemt. De permeabiliteit en de diepte van de Westfalien

afzettingen zijn echter zodanig dat op korte termijn geen exploitatie is te verwachten.

16.2.2 Pétroleumslstemen op het Zeeland Platform

Cameron & Ziegler (1997) hebben een concept gepostuleerd over een mogelijk petroleumsysteem in UK

kwadrant 53 (fig, 16.1). Dit kwadrant ligt op het Engelse deel van het Zeeland Platform. Volgens dit

concept zouden de reservoirs gevormd worden door structurele "traps" in afzettingen met een

Devonische totWestfalien ouderdom, welke zijn ontwikkeld door deVaristische compressie langs de

noordoostelijke rand van het Londen-Brabant Massief, De moedergesteenten zijn in dit concept van

Carboon of Devonische ouderdom, afgezet in de bekkens ten noorden van het massief. Expulsie van

de gegenereerde koolwaterstoffen zou hebben plaatsgevonden tijdens inversieperiodes.
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16.3.2 Aquifers

ln het noordoostelijke deel van het kaartbladgebied (zuidelijk Zuid-Holland) bevinden zich voor aardwarm-

tewinning in aanmerking komende aquifers in secties van deTrias (Hoofd-Bontzandsteen Subgroep),

De aquifers zijn gelegen in de zuidwestelijke randzone van het verbreidingsgebied van deze subgroep.

Het meest geschikt zijn gebieden met een temperatuur boven 40o C en een warmteinhoud van tenminste

20x10e J/m2, Zulke aquifers beslaan in het kaartbladgebied uitsluitend circa 30 km2 in het zuidelijkste deel

van Zuid-Holland. Ook het Dinantien biedt mogelijkheden, zoals blijkt uit een testproject in het Bekken

van de Kempen in België (Lie Sun Fan &Vandenberghe, 1989;Vandenberghe et a1.,2001).

H o of d -Bo ntza n dstee n (Tri a s)

De top van de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep binnen het kaartbladgebied is sterk verbroken en ligt

op een diepte die binnen korte afstand varieert van ongeveer 1700 m tot, lokaal, ruim 3000 m,

De temperatuur aan de top van de Volpriehausen Zandsteen varieert in het kaartbladgebied van 65 tot

70" C op circa 1700 m diepte tot lokaal meer dan 100" C op diepte van 3000 m. De totale dikte van de

Hoofd-Bontzandsteen Subgroep binnen het kaartbladgebied is ongeveer 175 m. Berekende porositeits-

waarden liggen rondom de 18% (INO-N/TG,2001b1.

Tabel 16.1 Vitrinietreflectae an YoRir in de boringen Brouvvershavense Gat-1

Strijen-1, Overflakkee-l en S2-2.

%Rr: vitrinietreflectie in %

SD: Standaarddeviatie

Aantal: aantal gemeten deeltjes

Bo¡ing Diepte (nJ

BHG.l

SDo/oR¡

STR.1

OVE.1

s2-2

1478

1700

2198

2398

2888

2223

2232

1 508

1375

1515

1810

1850

2735

0,89

0,86

0,96

1,64

1,73

0,59

0,84

0,76

0,71

1,04

1,68

2,04

1,96

0,06

0,24

0,19

0,42

0,62

0,27

0,33

0,06

0,14

0,13

0,30

0,34

0,32

100

100

't00

100

100

't00

100

100

100

100

100

100

100
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16.3.3 Effecten en risico's

lnterferentie in de diepe ondergrond kan optreden als een aardwarmtewinning te dicht bij een aardolie-

of gasveld of bij een gas of COr-opslag wordt gepositioneerd. De aardwarmtewinning kan dan de

drukverdeling in het olie- of gasveld of in de opslaglocatie beinvloeden. Er zijn geen bijzondere risico's

bekend die samenhangen met aardwarmtewinning. lndien de mogelijkheid bestaat dat er olie of gas

aangeboord wordt, dienen er bij de boring dezelfde veiligheidsprocedures in acht te worden genomen

als bij een olie- of gasboring. De winning van aardwarmte is duurzaam en milieuvriendelijk.

16.4 Hydrogeologie

16.4.1 lnleiding

De sedimenten van de Noordzee Supergroep die sinds het Eoceen zijn afgezet, zijn door hun verbreiding,

diepteligging, hydraulische eigenschappen en samenstelling van het poriënwater van belang bij de

hydrogeologische beschrijving van het kaartbladgebied. Kwartaire afzettingen maken hiervan een

onderdeel uit. Vanwege de context van deze toelichting zal deze beschrijving zich echter beperken tot de

hydrogeologie van hetTertiair. Voor de stratigrafische en lithologische opbouw van hetTertiair wordt

verwezen naar hoofdstuk 14 en de figuren 14.1 en14.2.

1 6.4.2 Hydrogeologische opbourn¡ van Tertiair

De hydrogeologische opbouw van hetTertiair wordt binnen het kaaftbladgebied gekenmerkt door een

drietal aquifers, gescheiden door aquicludes, die in NN0 richting in dikte toenemen en wegduiken onder

jongere Kwartaire afzettingen (fig. 16.3).

De volgende hydrogeologische eenheden worden onderscheiden:

- Een hydrogeologische basis, gevormd door de kleien van het leper Laagpakket van de Formatie van

Dongen;

- Een aquifer die samenvalt met het Zand van Brussel Laagpakket;

- Een aquiclude gevormd door de kleien van het Asse Laagpakket;

- EengelaagdeaquiferbinnenhetVessemLaagpakketvandeRupel Formatie; dezeaquiferkanonder-

verdeeld worden in de Zanden van Bassevelde, Klei van Watervliet en de glauconietrijke Zanden van

Ruisbroek Laagpakketten;

- Een aquiclude gevormd door het Rupel Klei Laagpakket;

- Een gelaagde aquifer opgebouwd uit afzettingen van de Formaties van Breda, Oosterhout en

Maassluis.

Aquifers

Afzettingen van de Formaties van Breda, Oosterhout en Maassluis vormen in het kaartbladgebied veruit

de belangrijkste aquifer. Vooral in het westen van Noord-Brabant wordt op grote schaal water onttrokken

aan de goed doorlatende, schelprijke afzettingen van de Formatie van 0osterhout. De gemiddelde

waarden van de horizontale doorlatendheid van de afzettingen van deze aquifer variëren van 3,0 (matig

fijne zanden) tot 40 meter/dag (m/d) (schelpafzettingen), zie TN}-GG, 1990.lnhet noordelijke deel van

het kaartbladgebied en in de provincie Zeeland bevat de aquifer echter vaak brak tot zout grondwater en
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is de betekenis beperh. Een uitzondering hierop vormt het gebied rond St. Jansteen, ln de duingebieden

opWalcheren en Schouwen-Duiveland hebben zich zoetwaterlenzen ontwikkeld tot in de top van de

aquifer. De aquifer ontbreekt in het zuidelijke deel van Zuid-Beveland en Walcheren en in het westen

van Zeeuws-Vlaanderen. Binnen de aquifer komen in een deel van het gebied kleilagen voor in de top

van de Formatie van Oosterhout, die het karakter van een aquitard hebben en bescfrerming bieden

tegen verontreiniging, De gemiddelde waarden van de verticale doorlatendheid van deze kleien variëren

van 0,002 tot 0,011 nld (TNj-GG, 19901.

Door de beperkte voorkomens van zoet grondwater in ondiepere aquifers zijn de fijne zanden van het

Vessem Laagpakket en het Zand van Brussel sledrts van betekenis in Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren

en Zuid-Beveland, Het Vessem Laagpakket vormt een gelaagde aquifer, bestaande uit fijne zanden

gescheiden door een kleiniveau, De zanden zijn matig doorlatend. Literatuurgegevens (Vermoortel, 1994)

geven voor de horizontale doorlatendheid waarden variërend van 0,23 tot 4,88 m/d. Voor het kleiniveau

zijn bij onderzoek van de Westerschelde-Oeververbinding verticale doorlatendheden vastgesteld van

8,9 10{ en 2,5104 mld (Vermoortel, 1994}, De aquifer wordt in het algemeen afgedekt door het zeer

slecht doorlatende Rupel Klei Laagpakket, die als een aquiclude kan worden getypeerd.Ter hoogte van

Terneuzen en in het zuidwesten van Zeeuws-Vlaanderen is deze kleilaag door latere erosie echter

afwezig en staat de aquifer in direct contact met de bovenliggende Kwartaire aquifer.

Figuur I 6.3 Hydrogeologisch

prof iel over Zeeuws-Vlaanderen

en Zuid-Beveland.

200

È
o

.gô 3oo

uodj û

aquifer

aquitard

aquiclude

l. Kwartaire afzettingen

2. Formatie van Oosterhout

3. Formatie van Breda

4. Rupel Klei Laagpakket

5. Vessem Laagpakket

a. Zanden van Ruisbroek

b. Kleivan Watervliet

c. Zanden van Bassevelde

6. Asse Laagpakket

7. Zandvan Brussel Laagpakket
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Gescheiden door de zeer slecht doorlatende kleien van het Asse Laagpakket komt onder de aquifer van

hetVessem Laagpakket de aquifer van het Zand van Brussel voor. De afzettingen van deze aquifer zijn

eveneens fijnkorrelig en hebben een matige doorlatendheid. ln de literatuur worden doorlatendheden

genoemd variërend van 0,6 tot 4,25 m/d (Vermoortel, 1994I. Het afdekkende Asse Laagpakket ontbreek

uitsluitend in een smalle strook langs de grens in het zuidwesten van Zeeuws-Vlaanderen.

Door de hoge hydraulische weerstand van het Rupel Klei Laagpakket en hetAsse Laagpakket zou in

de onderliggende aquifers van hetVessem Laagpakket en het Zand van Brussel onder natuurlijke

omstandigheden sprake zijn van afgesloten grondwater. ln het zuidwestelijke deel van het gebied

ontbreken deze aquicludes en zijn, afhankelijk van de hydrogeologische werking van de Kwartaire

afzettingen, de aquifers gedeeltelijk afgesloten of freatisch.

VolgensVermoortel (1994) liggen de voedingsgebieden van beide aquifers in België, in het heuvelgebied

van Odelgem-Zomergem en het zuidelijke deel van het Land van Waas. Vanuit zuidelijke richting heeft

een gedeehelijke verzoeting van de aquifers plaatsgevonden. Figuur 16.4 geeft het chloride-gehalte in de

aquifer van hetVessem Laagpakket weer. VolgensVan Camp &Walraevens ('1999) is de verzoeting in

deze aquifers, tot over een afstand van m¡nstens 30 km vanaf het gebied waar de afdekkende kleilagen

ontbreken, voornamelijk veroorzaah door omstandigheden tijdens de jongste ijstijden.

Figuur 16.4 Chloride-gehalte in de

aquifer van hetVessem Laagpakket

(de Zanden van Bassevelde en

Ruisbroek, naar Vermoortel &

Mahauden, 1996). De hydro-

chemische indeling naar hoofdtype

is van Stuyfzand (1986).

ð
x

zoet water
zoet - brak water
brak water
brak - zout water
chloridegehalte (mg/l)

0 20km
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16.5 lnfrastructuur

16.5.1 lnleiding

ln maaft 2003 is deWesterscheldetunnel geopend die een vaste oeververbinding vormt tussen Zeeuws-

Vlaanderen en Zuid-Beveland. Het tunneltracé loopt van zuid naar noord onder de Pas vanTerneuzen,

de Middelplaat en de Everingen naar de noordeli.jke oever van deWesterschelde (fig. 16.5). De tunnel

heeft een lengte van 6,6 km en doorsnijdt de Kwartaire sedimenten en deTertiaire Rupel Formatie en

de Formaties van Breda en van Oosterhout.

Het grondonderzoek ten behoeve van de aanleg is uitgevoerd met boringen, sonderingen en seismische

opnamen. ln deze paragraaf wordt de lokale geologie, alsmede de toegepast ingenieurs-geologische

onderzoeken beschreven die zijn uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de geboorde tunnel en de

dwarsverbindingen (Van Beek et al., 1999).

16.5-2 Geologievan deWesterschelde

ln de ondergrond van deWesterschelde worden de Formaties van Dongen, Rupel en Breda discordant

bedekt door Kwartaire sedimenten. Deze sedimenten hellen ca.2o naar het noorden als gevolg van

regionale opheffing van het Massief van Brabant en daling van het Noordzee Bekken. ln de diepste

geulen vindt erosie plaats van het Rupel Klei Laagpakket en de Formaties van Breda en Oosterhout

door deWesterschelde. ln de ondergrond van Zuid-Beveland zijn ook Pleistocene sedimenten aanwezig.

.oo...o..7

60

70
(m)

f--__-l zachte klei,zand enveen
[-':-l zand en klei

I stuggeklei
ffil zand

DV1, DV2

Westland, Twente en Eem Formatie (Holoceen en Pleistoceen)

Formatie van 0osterhout en Breda (Plioceen en Mioceen)

Rupel KIei Laagpakket

Vessem Laagpakket

zie Tabel '16.2

84

Figuur 16.5 Grondprofiel van deWesterscheldetunnel met locaties van de 26 dwarsverbindingen.
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De Kwartaire kustafzettingen bestaan uit mariene zanden en kleien die worden afgewisseld met veen-

lagen (Fischer, '1997). De Kwartaire opeenvolging is afgezet gedurende transgressieve en regressieve

zeespiegelbewegingen waarbij Zeeland regelmatig is overstroomd. Het huidige patroon van zeearmen

en eilanden in Zeeland is hier het resultaat van.

Uit onderzoeken voor de aanleg van de Westerscheldetunnel zijn relatief veel gegevens beschikbaar

over de tunnellocatie. Het betreft dan dieptegegevens van lithostratigrafische eenheden. alsmede

geologische, geotechnische en geohydrologische gegevens. De huidige kennis van de geologische

ontwikkeling van de Holocene pakketten van Zeeland is gebaseerd op de karteerprogramma's van de

Rijks Geologische Dienst van ca. 1950 tot 1990. De beschrijving van de Holocene paleogeografische

ontwikkeling is integraal gerapporteerd in Fischer (1997).

1 6.5.3 Drnrarsverbindingen van de Vìresterscheldetunnel

De tunnel heeft een lengte van 6,6 km en bestaat uit twee evenwijdige buizen voor elk twee rijbanen.

De tunnels hebben een binnendiameter van 10,10 m.Ten einde de veiligheid te vergroten is iedere 250 m

een dwarsverbinding aangelegd die dient als vluchtroute bij calamiteiten. De dwarsverbindingen

worden gebouwd vanuit de geboorde tunnels door kunstmatige grondbevriezing (AGF) toe te passen en

het daarmee mogelijk te maken ondergronds onder atmosferische omstandigheden ontgraving uit te

voeren, De natuurlijke (onbevroren) eigenschappen van alle grondsoorten in het tunnelprofiel worden

niet geacht voldoende te zijn voor een open ontgraving van de dwarsverbindingen op diepte tot ca. 55 m

onder maaiveld onder deWesterschelde. De bevriezing van de grond wordt uitgevoerd met 22 vrieslan-

sen waardoor CaCl2 met een temperatuur van ca. -38 "C wordt gepompt (fig. 16.6) Na ontgraving kan de

tunnel worden afgewerkt met spuitbeton en beton in bekisting

Figuur 16.6 Gebruik van AGF

(kunstmatige grondbevriezing) bij

de aanleg van dwarsverbindingen

met 22 vrieslansen.

ijslichaam -2 m

t('

a

ffi

Ø

vrieslansen

spuitbeton 250 mm

gewapend beton 400 mm

stalen tunnelsegment
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Voor het ontwerp van de aanleg van de dwarsverbindingen zijn de volgende risico's geinventariseerd

(Rijkers et al.,20021:

- Tunneldeformatie: verplaatsing van tunnelsegmenten en ontstaan van breuken in de tunnel-

constructies;

- 0nvoldoende waterdichtheid van het bevroren grondlichaam;

- lnstabiliteit en lekkage van bevroren grond gedurende ontgraving onder normale atmosferische con-

dities;

- Volumevermindering van de grond als gevolg van vries-dooiconsolidatie;

- Maaiveldzakking als gevolg van vries-dooiconsolidatie van bevroren grond.

Voor de aanleg van de eerste twee dwarsverbindingen (DV1 en DV2) is een uitgebreid laboratorium-

onderzoek uitgevoerd om het geomechanische gedrag en de uitzetting van bevroren grond te

onderzoeken (Côté et a|,2000; Rijkers et al., 2000).Tevens is er gedurende de bouwactiviteiten van de

dwarsverbindingen een uitgebreid monitoringsprogramma gevolgd (Rijkers et a|'.,20021. De verschil-

lende grondsoorten bij DV1 (zand) en DV2 (klei) vertonen sterke verschillen in geomechanische grond-

parameters, zoals plasticiteit en doorlatendheid (Tabel 16.2). Ook is de sterkte en de conusweerstand van

het Rupel Klei Laagpakket significant hoger dan die in de zanden van deWestland Formatie.

Omdat een verhoogd zoutgehalte van de grond kan zorgen voor onvoldoende bevriezing (als gevolg

van vriespuntverlaging van zout wated is het zoutgehalte van de eenheden 21 (Holoceen zand) en BKI

en BK2 (Rupel Klei Laagpakket) onderzocht. De goed waterdoorlatende Holocene zanden in de bodem

van deWesterschelde bevatten het zoutgehalte van normaal zeewater. 0pvallend is het zeer lage zoutge-

halte in de (zoet water) aquifer onder het Rupel Klei Laagpakket (fig. 16.5). Zowel de bovenkant van BK2

als 21 bevatten significante concentraties zout van 2000-13000 Cl mg/|, zodat aangenomen kan worden

dat het (mariene) Rupel Klei Laagpakket na uitloging (gedurende hetTertiair) weer zout geworden

is na mariene Holocene overstroming van de kustzone.

De as van dwarsverbinding DV1 ligt op een diepte van NAP lZb m en is aangelegd in los gepakt

Holoceen zand (de eenheid 21). De as van dwarsverbinding DV2 ligt een diepte van NAP 28,7 m en is

aangelegd in de overgeconsolideerde het Rupel Klei Laagpakket, hier Boomse klei (de eenheden BKl en

BK2) van 0ligocene ouderdom. Volgens de internationale standaarden van het ISSMFE (lnt. Society Soil

Mechanics Foundation Engineering) betreffende vorstgevoeligheid wordt 21 (zand) geclassificeerd als

"verwaarloosbaar" en de Boomse klei (BK1 en BK2) als'matig tot sterk'vorstgevoelig. Ook de laborato-

riumtesten gaven aan dat bij vorstuitzetting van het Rupel Klei Laagpakket rekening moest worden

gehouden met het ontstaan van aanzienlijke vorstspanning, die tot deformatie van de constructies

van de (geboorde) hoofdtunnel kan leiden (Rijkers et a|,.,20021. Gedurende de aanleg van dwars-

verbindingen in klei zijn vorstspanningen gemeten van meer dan 1400 kPa; dit komt overeen met meer

dan 18 mm verplaatslng van de tunnelsegmenten in de hoofdtunnel.
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Tabèl 16.2 Gêo¡rrêchan¡sohe elgenschappen van eonhêden van deWesÉland
Formatie (Zl), Rupel Klei Laagpakket (BKl on Bl(21 enVessem Laagpakket (GZI.

lithologie

kleifractie (gemiddeld)

zandfractie (gemiddeldl

rüatergehalt€

1 nat

1 droog

porositeit p

Çdoorlatendheid
Wo plasticiteitsgrens

$vloeigrens
lo plasticiteits-index

¡ súuifsterke (torvane)

æutgehalte

conusweerstand

wrijvingsgetal

korelspanning

waterdruk - hydrostatisdr

NEN 5104

%

%

%

kN/m3

kN/m3

o/o

m/s

%
o/o

kN/m2

Cl mg/l

MPa

kPa

kPa

23ß

19;3,

-50
-017 x 10E-9

25

76

fl:
- 100

< 1000

fijn zand

0

100

22

15,5

1,3E4. 1,98-4

3400-ô600

17 (hart DV1)

1 -1,2 (haft DVI)

170 {hart DVt}

150 (han DVI)

siliige klei

8X¡2

1g;g

26ß

lip.4

-50
1,58-g -2,48-11

'e0

9-1

61

-220

2000-13000

4 {hart DV2)

4 - 5,4 (hart DV2)

310 (hart DV2)

290 (hart DV2)

7þ

::g2,,11

19;4

19,,,7'

-4t
0,¿lE-4 - 0,6E-4

< 1000

siltÍge klef siltìg fijn qand

met zandlaagjes

622

37;8
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AppendixA

Overzicht gehruikte seismische gegevens

Su¡vey Jaa¡ Eigenaar 2Ð/3D

7420x

7490*

7591 *

7610*

7920*

7gg0*

7998*

g0*

8011 *

8111rÊ

BR81-''r

ANE8l-3*

BR84-*

8¿160*

8ß2*

8520*

8521 *

85H5*

NNS.*

8621*

8726*

LSC-89-*

Rotterdam

Biesbosch

0ud-Beijerland

Dordrecht

Monster-Land

Mookhoek

AMC

BGD

ELF

NAM

WGC

1974

1974

1975

1976

1979

1979

1979

1980

1980

1981

1981

1981

1984

1984

1984

1985

1985

1985

1985

1986

1987

1989

1985

1986

1987

1988-1990

1990-1991

1991

Amoco Netherlands Petroleum Co

Belgische Geologiscie Dienst

Elf Petroland B.V.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V,

Western Geophysical Company

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

BGD

NAM

NAM

ELF

AMC

ELF

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

WGC

NAM

NAM

BGD

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

3D

3D

3D

3D

3D

3D
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Appendix B

Overzicht gebru-lrrte borin gen

No. Naam boñng Code Eigenaar Einddiepte (n) Jaa¡

1 Barendrecht-'l

2 Barendrecht-Ziedewij-1

3 Botlek-l

4 Brouwershavense Gat-1

5 Hellevoetsluis-1

6 Kortgene-1

7 0ud-Beijerland-Zuid-1

8 Overflakkee-1

9 Pernis-West-l

10 Reedijk-1

11 Ridderkerk-32-S3

12 Rijsbergen-1

13 Spijkenisse-1

14 Steenbergen-1

15 Strijen-1

16 Strijen-West-1

1l Woensdrecht-1

18 S2-2

19 S5-1

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38'
39

40

41

42

43

44

45

46

BRTO1

BRTZ-01

BTL.Ol

BHG-01

HVS-01

KTG-01

OBLZ-01

0vE-01

PRW.O1

RDK-01

RKK.32-S3

RSB-01

SPK-01

STB-01

STR-01

STW.O1

WDR-01

s02-02

s05-01

4280006

4280053

42D0127

42D0146

42t0023

42t0024

42G0022

42H0039

4300017

4840126

4880136

4880141

48C0081

48C0105

48D0141

48D0152

48D0274

48D0314

4800335

48E0135

48F0114

48G0059

48G0060

48G0137

48G0't62

48G0192

48H0124

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

CHE

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

AMS

NAM

ROvD

MOB

NAM

Delta

BWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

PWZ

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

3365

3259

3290

2907

384'l

1900

2745

1800

3460

3053

3691

4645

3276

1314

2779

3101

1205

2878

2230

138

156

96

116

215

216

165

157

211

64

114

66

72

38

26

19

63

29

52

74

106

56

59

22

30

47

80

1984

1993

'1984

1978

1969

1982

1990

1969

1987

1992

1990

1970

1960

1949

1964

1987

1912

1983

1981

1912

1969

1967

1976

1964

1964

1964

1964

1900

1982

1981

1982

1940

1957

1968

1971

1991

1977

1957

1967

1967

1967

1967

1991

1978

1994

1967
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No. Naamhoñng Eigenaar Einddinpte (m) Jaar

47

48

4{'

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Belgische bor¡ngen

48H0216

48H0226

48H0291

4980369

49C0115

4900050

49E0065

49E0301

49F0073

49F0240

49F0378

49F0435

49F0436

49G0160

5480050

54E0131

54E0144

54E0146

54E0285

54F0066

5540206

5540215

5540340

RWS

RWS

Waterschap

Delta

RWS

RWS

RWS

RGD

RGD

WLM

WLM

RGD

WZWN

RWS

RWS

RGD

RGD

Waterschap

RWSZ

RGD

DGV

Waterschap

62

113

156

155

240

110

192

211

218

265

250

235

238

95

28

28

27

29

179

31

28

41

216

1981

1969

1996

1978

1985

1967

1965

1997

191 5

1973

1989

1997

1997

1979

1959

1960

1960

1995

1987

1981

1995

No. llaam Einddiepte (n) B¡on

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Oostende

0udenburg-Westkerke

Oostkamp

Koolkerke(Brugge)

Beernem(0edelem)

Knokke

Knokke-Zoute

Eeklo

Vinderhoute

Stekene

Hamme

Kessel-bij-Lier-38

Zandhoven-39

Loenhout-Heibaart-1 29

Beezel-130

Kallo-133

Rijkevorsel-204

Rijkevorsel-213

St.Lenaarts-214

BGD (GeoDoc databank)

BGD (GeoDoc databank)

BGD(GeoDoc databank)

BGD (GeoDoc databank)

BGD (GeoDoc databank)

Laga &Vandenberghe (1990)

BGD (GeoDoc databank)

BGD (GeoDoc databank)

BGD (GeoDoc databank)

BGD (GeoDoc databank)

BGD (GeoDoc databank)

Bless et al. (1976)

BGD (GeoDoc databank)

Legrand (1968), BGD (GeoDoc databank)

Legrand (1968), BGD {GeoDoc databank}

Gulinck et al. (1969)

Distrigaz (DZH18)

Distrigaz (DZH24\

Distrigaz

376

267

259

335

352

440

455

378

266

506

383

704

851

1638

481

622

1600

1580

1642
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Belgische boringen
(gebruikt woor de d¡eptêkaart van de top van de Kolenkalk Groep, zie figuur 5.2)

No. Naam Einddíepte lnl B¡on

89 Oostmalle-210 1480 Distrigaz (DZH26)

90 Booischot-'l32 1330 Bless et al. (1976), BGD (GeoDoc Databank)

91 Meer-1,l{l 2517 Vandenberghe et al.(i988)

92 Beerse-Merksplas-165 1761 Vandenberghe et al. (2001)

93 Poederlee-170 1137 Langenaeker & Dusar (19921

94 Rillaar-128 372 Bless et al. (19761, BGD (GeoDoc Databank)

95 Turnhout-l20 2706 Delmer ('1962), Bless et al. (1976)

96 Loksbergen-127 422 Bless et al. (1976), BGD (GeoDoc Databank)

97 Halen-131 1367 Bless et al. (1976), BGD (GeoDoc Databank)

98 Mol-107 2034 Van Waterschoot van der Gracht (.|936), BGD

(GeoDoc databank)

99 Leopoldsburg-'|l8 1754 Delmer (195'l), Legrand &Tavernier (19b0)

100 Zolder-Wijvenheide-86 1912 Stainier (1922)

AMS American Overseas Petroleum Ltd.

BGD Belgische Geologische Dienst

CHE Chevron Oil Company ofthe Netherlands

MOB Mobil Producing Netherlands lnc.

NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V,

ROvD Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen

Delta DeltaNutsbedrijven

DGV DienstGrondwaterVerkenningTNO

PWZ ProvincialeWaterstaatZeeland

RGD Rijks Geologische Dienst

RWS RijksWaterstaatDeltadiensten

RWSZ RijksWaterstaatZeeland

WLM Waterleidingsmaatschappij Noord-West Brabant

WZWN Waterleidingsmaatschappij Zuid-West Nederland
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Appendix C

Reservoirsornmat¡es Onder- en Boven-GermaanseTrias Groep

De sommaties in de onderstaande tabel zijn uitgevoerd voor de Onder- en Boven-GermaanseTrias

Groep. Naast een gaszone is er ook een dunne olievoerende laag aanwezig in put 0ud-Beijerland-Zuid-1,

Er is een sommatie gemaakt van de gas- en de oliezone. De gaszone omvat de RNMUL tot en met de

RNSOC Laagpakketten met het gas-oliecontaclop2270,3 m. De oliezone omvat het RNSOB Laagpakket

en de bovenste meters van het RBMH Laagpakket met het olie-watercontact op 2278,3 m. Aangezien

de oliezone slechts I meter dik is, is het een deel van de koolwaterstof overgangszone alwaar, door

capilaire werking, de watersaturatie nog steeds hoog is.

Toegepaste cutoff-waarden: kleigehalte Vcl=50%; effectieve porositeit = 6%.

De cutoff van 50% op het kleigehalte is in de industrie gebruikelijk, De cutoff van 6% op de porositeit

volgt uit de crossplot van kernpermeabiliteit versus kernporositeit, waarbij is aangenomen dat bij

permeabiliteiten lager dan 0,1 mD de produceerbaarheid van het gas nihil is.

Bruto, Netto in meters

ls¡ = gemiddelde effectieve porositeit (in procenten)

Vsl¡ = gemiddeld kleigehalte (in procenten)

$¡r¡ = gemiddelde watersaturatie (in procenten) (Koolwaterstof saturat¡e = 100 - Sw)

0m de cutoff-waarden van olie met die van gas te kunnen vergelijken is voor beide reservo¡rs dezelfde

waarde gebruih.

Onden en Bowen-GermaanseTrias Groep

Boñng Reseruoir

Øem VclmBruto Netto

OBLZ-1 RNMUL

RNROY

RNROF

RNROL

RNSOC

RNSOB

RBMH

TotaaliGemiddeld voor alle eenh.

Gas zone

0lie zone

26,78 21,56 15,7

19,73 14,90 19,3

34,50 34,50 19,9

19,70 15,36 14,1

6,89 0,98 ',t2,'l

4,92 4,43 15,6

42,32 3235 21,5

159,81 129,09 18,7

'108,87 88,09 17,6

7,98 7,98 19,2

21,0 36

28,6 19

16,3 21

32,2 40

38,2 58

21,3 64

16,8 93

20,9 50

22,7 27

18,0 65
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Appendix D

Show, status en tsstgegevens Onder. an Boven-GerrnaanseTrias Groep

Put thaw Sfafu$ Test Inþrrril Oú¡engú Dú¡ef Eenheûd

0BLZ-1 Olie/gas S 3-Rate welltest 2203-2276 Gas 3300 RNROL,

RNROE

RNROY

Legenda appendices G en D

Sfafus;

S = suspended

Interval:

lnterval in meters logdiepte

DehÍet:

Gas,050, in 1000 m3/dag

EenheÍd:

RNMUL Onder-Muschelkalk Laagpakket

RNROY Boven-Röt Randkleisteen Laagpakket

RNROF Röt Randzandsteen Laagpakket

RNROL Onder-Röt Randkleisteen Laagpakket

RNSOC Solling Kleisteen Laagpakket

RNSOB Baæle Solling Zandsteen Laagpakket

RBMH Hardegsen Formatie
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