
De Kwartaire Afzettingen van Belgile(*) 

door R. TA VERNIER (Gent) 

T erwijl de stratigraphie van de oudere formaties van Belgie in groote 
trekken vaststaat, bezit men voor het Kwartair tot op heden geen bevredigende 
classificatie. Dit blijkt duidelijk uit de verscheidenheid der voorgestelde 
legenden. In deze voorloopige nota zullen wij evenwel niet ingaan op het 
historisch aspect van de studie van het Kwartair van Belgie en zullen wij ons 
beperken tot het vermelden van de stratigraphische termen welke men inge
voerd heeft. Deze zijn : 

Flandrien (RUTOT en VAN DEN BROECK 1885). 
Brabantien (RUTOT 1899). 
H esbaJ;en (OUMONT 1839). 
Campinien (DUMONT 1839). 
Moseen (Leg en de de la Carte Geologique de Belgique 1892). 

Bovendien stelde VAN ERTBORN in 1905 nog de benamingen Lierrien 
en H obokenien voor. 

Wij leggen er den nadruk op, dat deze termen niet dezelfde begrippen 
dekken voor alle auteurs. Om de verschillende opvattingen eenigszins in over
eenstemming te brengen heeft de Aardkundige Raad van Belgie voor de uitgave 
van het laatste stratigraphisch register, in tegenstelling met de vroegere Le
genda(l), een zeer eenvoudige indeeling vooropgesteld. Deze is echter zoo ruim 
opgevat dat ze geen beeld vermag te geven van de historische geologie van het 
Kwartair van het land. 

We zullen in deze nota trachten aan te toonen dat het mogelijk is de 
kwartaire afzettingen van Belgie op meer gedetailleerde wijze te classeeren 
en dat deze classificatie volkomen in overeenstemming kan gebracht worden 
met deze die men in het buitenland, meer speciaal in Nederland, gebruikt. 

Het is reeds lang bekend dat het Kwartair van Belgie weinig typisch is 
en dat men voor de studie er van verplicht is aanknoopingspunten in het buiten
land te zoeken. Zoo werd door RuTOT, die het terassenconcept volgens 
DEPERET invoerde, reeds getracht een verband te leggen tusschen onze kwar
taire formaties en de alpijnsche ver~letscheringen. In navolging van RuTOT 
is de meening, dat de alpijnsche vergletscheringen van doorslaggevende betee
kenis zijn geweest voor het Kwartair van Belgie, hier algemeen verhreid. 
RuTOT schreef nog in 1922 : 

(*) Naar een voordracht gehouden voor de Societe royale beige de Geographie, den 
18n December 1942. 

(1) Deze vorige officieele legenden zijn verschenen: 
1. In 1892, Ann. Soc. Geol. Belgique, t. XIX, blz. 107-120; Bull. Soc. 1-. 

G~ol., t. VI. blz. 217-229. 
2. In 18%, Bull. Soc. b. Geol., t. X, blz. 37-59. 
3. In 1900, Bull. Soc. b. Geol., t. XIV, blz. 19-42. 
4. In 1909, Ann. Mines Belgique, t. XIV, hlz. 1635-1657. 
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Natuurwetensch. Tijdschr., XXV, Nr 6-7. 20" OocsT 1943. 
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(( Les depots quaternaires de la Belgique ont, lors de leur formation, e~e 
soumis a deux influences principales: celle du Sud et celle du Nord; ma1: 
pendant toute la duree de I' aire quaternaire, ce sont les influences du Sud qm 
ont joue un role preponderant. )) 

Wij meenen integendeel dat de Noordelijke invloeden voor ons land van 
overwegend belang waren. Voor de studie van het Kwartair van Belgie moet 
men o. i. dan ook aansluiting zoeken bij Nederland. We meenen derhalve dat 
de drie grondgedachten, door TESCH als richtsnoer voor de studie van het 
Kwartair van Nederland vooropgezet, ook voor Belgie dienen aanvaard te 
worden. Deze drie grondgedachten zijn : 

(( 1. Het Plistoceen van Noord-Europa kan evenals elders slechts be
vredigend verklaard worden door het aannemen van verschillende glaciale en 
interglaciale perioden; 

2. De vierdeeling van het alpine Plistoceen volgens PENCK en BRtiCKNER 
levert ook voor Noord-Europa een bruikbaar punt van uitgang. 

3. Het is logisch van deze tijdsruimte met merkwaardige klimaatsver
anderingen een geheel, het Plistoceen te maken; de stratigraphie is dus zoodanig 
le herzien dat er geen Pliocene ijstifden bestaan. n 

Zonder den invloed van de alpijnsche vergletscheringen te willen ne
geeren, meenen we dat de toestanden in Belgie gedurende de plistocene periode 
in hoofdzaak bepaald werden eenerzijds door de noordelijke vergletscheringen 
en anderzijds door de ontwikkelingsgeschiedenis van de Noordzee. Het is in 
dit verband dat wij de opeenvolging van de kwartaire formaties van ons land 
zullen nagaan. 

A. - HET PLISTOCEEN. 

I. - HET 0NDER-PLISTOCEEN. 

1. De Giinz-glaciale periode. 

De eerste moeilijkheid voor Noord-West Europa is te bepalen welke 
periode overeenkomt met de Gtinz-glaciale van PENCK en BRtiCKNER. TESCH 
heeft aan de hand van de studie van de molluskenfauna aangetoond dat de 
afzettingen die men in Nederland tot het mariene lceniaan rekent moeten be
schouwd worden als gevormd tijdens de Giinz-glaciale periode. De lagen met 
het meest duidelijk gekenmerkte arctisch karakter (Yoldia arctica, Leda minuta, 
Leda myalis, Asfarle borealis, Cardium groenlandicum, Scalaria groenlandica) 
vormen het middelste gedeelte van het mariene lceniaan; daaronder en daar
boven is het koude element minder sterk vertegenwoordi~d en domineeren meer 
gematigde soorten. Het arctische karakter van het midden-complex is, volgens 
TESCH, zoo evident dat hij daarin een mariene vorming van het oudste gla
ciaal ziet, terwijl de bovenste resp. de onderste zone overeenkomen met ·het 
toenemen resp. het afnemen van den glacialen toestand. 

Algemeen wordt aangenomen dat het mariene lceniaan in Belgie niet 
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voorkomt. HALET heeft aangetoond dat de zanden van Mol fluviatiele 
en estuarische afzettingen van het lceniaan vertegenwoordigen. Hoewel het 
o.i. mogelijk is dat de afzetting van de zanden van Mol reeds tijdens het 
Amsteliaan een aanvang nam, treden we overigens deze zienswijze bij. Aldus 
moeten de zanden van Mol, voor hun bovenste deel althans, van Gi.inz-glacialen 
ouderdom zijn en als oudste Kwartair aangezien worden. Dit wordt overigens 
bevestigd door het paleobotanisch onderzoek van het ligniet van Mol, uitge
voerd door F. STOCKMANs(ll. Hieruit blijkt inderdaad dat de flora van deze 
afzettingen op een kouder klimaat wijst dan deze van de kleien van T egelen. 

2. De Gunz-Mindel-interglaciale period e. 

Mariene afzettingen van de eerste interglaciale periode ZIJn noch in 
Belgie, noch in Nederland bekend. Het horizon met Viviparus glacialis of 
horizon van T egelen beschouwt TESCH als een fluvio-limnische vorming uit 
deze periode, steunend op argumenten van faunistischen en van stratigraphischen 
aard. \Vij hebben onlangs aangetoond dat de afzettingen die in Belgie tot de 
kleien van de Kempen gerekend worden, lithologisch aansluiten bij het horizon 
van T egelen en als afzettingen van de eerste interglaciale periode dienen te 
worden opgevat. In Engeland zouden de Chiiiesford-Beds tot dit lnterglaciaal 
behooren. Het is eenzelfde stroomstelsel dat de fluvio-limnische kleien van T e
gelen, de kleien van de Kempen en de estuarium-vormingen van Chillesford 
zou afgezet hebben. Dit stroomstelsel zou van Oost naar West, door het huidige 
Noordzee gebied, gestroomd hebben. 

3. De Mindel-glaciale periode. 

In Noord-West Duifschland, tot in Saksen en Thuringen treft men glaci
gene vormingen aan van het Mindel-, aldaar Elster-glaciaal genoemd. Ook 
in Engeland is men thans geneigd aan te nemen dat de Under-Boulderclay, 
vaak ook Great Chalky Boulderclay genaamd, een glacigene vorming van 
het Mindel-landijs zou zijn. Aldus zou het Mindel-landiis tot aan het dal 
van den Theems hebben gereikt, terwijl in Nederland geen glacigene vor
mingen uit deze periode bekend zijn. Hieruit volgt de mogelijkheid dat het ijs
front door de Noordzee om Nederland heen, van Hamburg naar de Theems
mondinv zou verloopen hebben. TESCH heeft deze hypothese op kaart gebracht 
en begchouwt de Ooggerbank als een mogelijk stuk stU'-'.'moreene van he~ 
Mindel-landijs; hij neemt eveneens aan dat toen reeds door een fluviatiele 
uitschuring van Noord naar Zuid het Nauw van Kales zou ontstaan zijn. 
Hoewel we waag de mogeliikheid van deze zienswijze toegeven, schijnt ze 
ons voorloopig nog onvoldoende bewezen om hieraan reeds beschouwingen vast 

(I) We maken van de gelegenheid gebruik hier Dr. F. STOCKMANS (Conservator aan het 
Koninkliik Natuurhistorisch Museum te Brussel) te bedanken. Welwillend heeft hij · 
ons ziin handschrift over <<Le lif!nite de Mol ll ter inzage medegedeeld. Oit werk 
verschijnt binnenkort in de Meded. Kon. Natuu:rh. Museum Belgie (1943). 
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te knoopen over de uitschuring van de Belgische kust tijdens de Mindel
glaciale en daaropvolgende interglaciale periode. Zoo wordt b. v. door ve!e 
auteurs het bestaan van slechts twee glaciaire bedekkingen (Riss en Wiirm) m 
East-Anglia aangenomen. Wij hoopen dit probleem bij een volgende gelegen
heid meer uitvoerig te behandelen. 

In Nederland heeft TE5CH een mogelijk Mindel-glaciale ouderdom aan
genomen voor middelmatige tot grove zanden met zuidelijk rolsteenmateriaal 
die in de omgeving van Utrecht, in Gelderland en in Overijssel onder het 
horizon met Vioiparus diluvianus of horizon van Neede voorkomen. Er bestaan 
echter geen dwingende paleontologische redenen om deze fluviatiele afzet
tingen als Miqdel-glaciaal te beschouwen, 

In geen geval mag het Hoogterras als een Mindel-glaciale formatie aan
zien worden, zooals destijds door VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT 
aanvaard werd, maar het moet, zooals vroeger reeds door LORIE werd be
toond en thans in Nederland all!.emeen aangenomen wordt, als een Riss-glaciale 
formatie beschouwd worden (zie verder). 

Ook in Belgie werd verkeerdelijk het Hoogterras als een Mindel-glaciale 
formatie beschreven. We meenen dat gedurende deze periode in ons land zich 
de vorming van het plateauterras voortzette, ten onrechte vaak als zeer hooge 
terras van ons huidig bestaande rivierennet beschreven. Mariene afzettingen zijn 
noch in Belgie, noch elders gekend; waarschijnlijk had de Noordzee zich 
ver naar het Noorden toe teruggetrokken, wat overeenkomt met de verbreiding 
naar het N., tot in Overijssel, van fluviatiele afzettingen. 

4. De Mindel-Riss-interglaciale periode. 

Als Mindel-Riss-interglaciaal werd in · Nederland door TESCH het 
horizon van Neede met Viviparus diluvianus beschreven. Het bestaat uit 
fluvio-limnische zandige tot kleiachtige afzettingen, die hij op grond van· de 
fauna, speciaal van de molluskenfauna (Viviparus diluvianus en V alvata nati
cina) met de << Paludinenbiinke >> uit Brandenburg heeft geparalleliseerd. De 
Mindel-Riss-interglaciale ouderdom van het horizon van Neede werd echter 
onlangs door SoLOMON betwist. Het is ons echter wegens de omstandigheden 
niet gelukt dezes uitvoerige publicatie in handen te krijgen, zoodat het ons 
onmogelijk is over zijn argumenten te oordeelen. Onder voorbehoud blijven 
we dan ook de door TESCH vooropgestelde ouderdom van dit horizon aan
vaarden. 

Noch in Belgie, noch in Nederland kent men mariene afzettingen uit 
deze periode. De Noordzee, die op het einde van het Mindel-gla~iaal in 
transgressie was in de omgeving van Esbjerg (koude fauna met Saxicava arctica 
en T ellina calcarea). neemt weldra grootere uitbreiding (in Holstein en in het 
Nede~-Elbegebied) terwijl een fauna van meer gematigd klimaat optreedt. 
Ook m Engeland komen blijkbaar mariene afzettingen uit deze periode voor, 
hoewel voor de verschillende parallelisaties nog geen eensgezindheid bereikt is. 

In Belgie, waar sedert het Plioceen het land praktisch vrij gebleven 
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is van mariene invasies {voor Hoog-Belgie is dit blijkbaar zelfs sedert 
het Oligoceen het geval) heeft zich een peneplaine ontwikkeld waarop een 
residuair puindek rust, ontstaan door afbraak van vroegere bedekkingsgesteenten. 
Na het terugtrekken van de zee deed er zich in deze gehieden vooral erosie 
voor; plaatselijk nochtans trad sedimentatie op (b. v. vorming van de kleien van 
Andenne in Hoog-Belgie en van de zanden van Mol en de kleien van de 
Kempen in Laag-Belgie). Erosie en accumulatie werden hoofdzakelijk bepaald 
door de wisselingen in den zeespiegelstand; doch opheffing van het gebied kan 
eveneens een rol gespeeld hebben. We meenen nochtans dat de belangrijke op
heffing van de Ardennen, die door tal van feiten bewezen wordt, zich pas 
met den aanvang van de Riss-glaciale periode voorgedaan heeft. Ook LEFEVRE 
heeft er reeds op gewezen dat het oude rivierennet van Hoog-Belgie een gering 
verval moet gehad hebben. Uit het sediment-petrologisch onderzoek van 
EoELMAN, DoEGLAS, VAN BAREN en onszelf is gebleken dat vrij weinig 
materiaal uit het Zuiden werd aangevoerd : de Noordzee uit het Neogeen en 
Oud-Kwartair werd hoofdzakelijk met Noordelijk materiaal opgevuld. In het 
continentale Neogeen (Bolderiaan) en Kwartair (kleien van de Kempen) schijnt 
overigens de oostelijke materiaaltoevoer nog boven de zuidelijke te domineeren. 
Dit alles wijst er op dat er zich in Belgie een rivierenstelsel met gering verval 
ontwikkeld heeft. Dit stelsel kan weliswaar opgevat worden als een voorlooper 
van ons huidig rivierennet, maar is er nochtans niet mede te vereenzelvigen. 
Naar gelang de zee zich tijdens het Neogeen en Kwartair meer en meer naar 
het Noorden terugtrok, verplaatsten de accumulatiegebieden van dit rivieren
stelsel zich eveneens meer noordwaarts waardoor in het Zuiden de kans tot 
erosie grooter werd. 

W egens de verscheidenheid van het gedenudeerde bedekkingmateriaal is 
ook het residuair puindek lithologisch sterk verscheiden. TESCH heeft aan dit 
puindek de kernachtige naam van plateauterras gegeven. In Laag- en Midden
Belgie waar dit plateauterras op eocene, oligocene en neogene lagen rust, is 
het hoofdzakelijk vuursteenhoudend. LORIE beschreef deze residuaire afzet
tingen in 1910 als << Diluvium de l'Escaut >>, maar verkoos er in 1920 den 
naam << Diluvium ancien a silex n aan te geven. Dit plateauterras heeft zich 
ongetwijfeld grootendeels gevormd uit materiaal dat terplaatse aanwezig was, 
namelijk uit rolsteenen van de basisgrinten van het T ertiair (volgens Lorie 
van leperiaan tot Diestiaan). Men heeft in het voorkomen van rolkeien uit 
magmatische gesteentenOl en van grootere vuursteenstukken, hoekig van uitzicht 
en met steenkernen van fossielen die soms toelaten te bepalen van welke laag ze 
afkomstig zijn, het bewijs meenen te vinden voor materiaaltoevoer uit ver 

(I) Meerdere van deze rolkeien werden door DELVAUX, DE LA VALLEE PoUSSIN, 
LomE., VAN DEN BROECK, BAMPS en anderen beschreven; sommige hiervan be
rusten in het Geologisch Laboratorium der Universiteit te Gent. Door ons werd 
eveneens een dergelijke kei aan de basis van het Kwartair te Loo-ten-Hulle bij Gent 
gevonden (Natuurw. Tijdschr., t. XVIII, 1936, pp. 5-8, I PI.). 
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afgelegen gebieden. We meenen echter dat deze elementen aan de onder-
liggende tertiaire lagen ontleend zijn(Z). . . . 

In het Noorden van de Belgische Kempen en m Nederland gaat d1t res1· 
duair puindek over tot een zuivere accumulatievorm, door TESCH als voetstuk 
van Nederland beschreven. De grens tusschen de accumulatievorm en het denu· 
datiedek verloopt bij benadering van Sittard over T urnhout naar Middelburg. 
TESCH vestigt er de aandacht op dat dit een hercynische richting van de 
saxonische tectoniek daarstelt. 

Naar de Ardennen toe verandert het plateauterras van samenstelling; het 
vuursteenelement wordt door kwartsgrint met kiezeloolieten verdrongen. Reeds 
meermalen werd er op gewezen dat deze formatie geen dalterras van de huidige 
Maas is maar als een plateauterras (Oeckenschotter) dient te warden opgevat. 
Dit plateauterras ligt doorgaans hooger dan het Hoogterras van de Maas, boven 
het peil 200 m en domineert de Maasafzettingen (gebergterand) of steekt er 
eilandsgewijze boven uit. Deze formatie, op de Belgische geologische kaart 
met de term Onx aangegeven, bestaat uit fijne tot grove zanden met meestal 
kwartsgrintlagen met kiezeloolieten. Petrologisch is het zand door de B~ 
Limburg associatie gekenmerkt. Deze associatie komt ook voor in de oudere 
bedekkingslagen van de Ardennen, zooals in het zand van Boncelles (Oligo~ 
ceen). en in het Krijt; dit is een argument te meer voor het residuair karaktei 
van het Onx (sediments pauvres). Soms treft men groote zandsteenblokken aan, 
waarvan men dacht dat ze aan Devonische lagen ontleend waren. RENIER en 
anderen hebben echter reeds lang de onjuistheid van deze interpretatie aan
getoond. V aak, zooals op het land van Herve, is het plateauterras ook ver
mengd met verweeringsproducten van het Krijt, waarvoor dan de benaming 
locaalloess van TESCH uitstekend past. In tegenstelling met Laag~ en Midden~ 
Belgie. waar de elementen van het plateauterras in hoofdzaak aan tertiaire 
lagen ontleend zijn, heeft dit zich in Hoog-Belgie vooral gevormd ten koste 
van de vroegere bestaande mesozoische - en in veel mindere mate tertiaire -
deklagen van de Ardennen. Deze interpretatie is geheel in overeenstemming 
met de resultaten van het petrologisch onderzoek. 

Resumeerend kunnen we zeggen dat, tijdens het Mindel-Riss-intergla~ 
ciaal zich in Belgie de vorming van een puindek heeft voltrokken op een pene~ 
plaine die zich vanaf het Oligoceen in Hoog~Belgie en vanaf het Plioceen in 
Laag~Belgie ontwikkelde. Tengevolge van tectonische opheffingen, bij den 
aanvang van het Riss~glaciaal, vormde zich het huidig rivierenstelsel en werd 
de peneplaine ingesneden. · 

De periode van het K wartair, gekenmerkt door de vorming van dit resi~ 
duair pui~dek, beschouwen we als onder~Piistoceen, in tcgenstelling met het 
boven~Phstoceen dat gekenmerkt wordt door de evolutie van ons huidig rivieren
net. 

(2) Zoo werd door lr. GUL!NCK te Balegem een vuursteen met T uroonfossielen (Spon
dylus hystrix) gevonden. Meerdere analoge vondsten werden door DARTEVELLE in 
de omgevinl!' van Brussel gedaan. Deze vuursteenen kunnen echter uit het Lediaa•J 
geremanieerd ziin. Hun voorkomen in het Lediaan werd o.a. reeds door LERICH£ "' 
vermeld. · 
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II. - HET BovEN-PusTocEEN. 

1, De Riss-glaciale periode. 

In Nederland neemt men thans algemeen aan dat het Riss-glaciaal aan
vangt met de vorming van het Hoogterras. Dit was vroeger reeds de meening 
van LORIE. Echter hebben VAN W ATERSCHOOT VAN DER GRACHT, KLEIN 
en anderen gepoogd den Mindel-glacialen ouderdom van het Hoogterras te 
bewijzen. Deze meening is nog altijd in Belgie vastgeankerd, eenerzijds onder 
den invloed van het schema van DEPERET en anderzijds tengevolge van de 
belangrijke verhandeling van LEFEVRE over de Beneden-Maas. De stratigra
phische argumenten ten voordeele van den Riss-glacialen ouderdom schijnen 
nochtans zoo overtuigend dat deze opvatting als weerlegd kan aangezien 
worden. , 

Dit Hoogterras is in Nederland gestuwd door het Riss-landijs. Of dit 
nu moet verklaard worden door het optreden van een Riss I en een Riss ll 
phase, of dat de tijdsspanne begrepen tusschen het aangroeien van het Scandi
naafsche landijs en zijn maximale uitbreiding in Nederland voldoende lang 
was voor de vorming van het Hoogterras, is voorloopig bijzaak. Wij zijn 
echter geneigd, in navolging van STEENHUIS, het bestaan van een Riss I en 
een Riss I I phase aan te nemen. 

Het Hoogterras is in Belgie een doorgaans grove formatie, in hoofdzaak 
uit Ardenneesch materiaal opgebouwd, Dit wijst op sterk verval en op de 
opheffing van Hoog-Belgie, waardoor de paleozoische ondergrond onder het 
puindek aan de erosie blootgesteld werd. Het zand dat in het hoogterrasgrint 
voorkomt is echter nog door de B-Limburg associatie gekenmerkt, wat er op 
wijst dat ook nog resten van het puindek getransport-cerd werden. Het Hoog
terras gaat in Limburg over tot den alluvialen puinkegel van de Maas. 

In Nederland gaat het Hoogterras over tot een mariene formatie, waarin 
naast talrijke andere vormen, Cardium edule zeer talrijk voorkomt. Daarom 
achten we de benaming van Cardium edule horizon geschikt voor deze mariene 
inschakeling in het Hoogterras. Ook in Zeeland heeft men het Cardium edule 
horizon aangetroffen, zoodat de vraag mag gesteld worden of hiervan sporen 
langs de Belgische kust aanwezig zijn. O.i. hangt dit probleem samen met het 
eventueel bestaan van het Nauw van Kales tijdens deze periode; zooals hooger 
vermeld, meenen wij dat vooralsnog de gegevens onvoldoende zijn om deze 
vraag op te lossen. 

Na het Hoogterras volgen in Nederland de glacigene formaties van het 
Riss Il. Van belang is nu dat tengevolge van de uitbreiding van het Riss
landijs tot in Engeland een afsluiting van de Noordzee tot stand kwam. Hier
door ontstond een glaciaal stuwmeer dat een uitweg lan~s het Nauw van Kales 
heeft gevonden. Volgens PANNEKOEK VAN RHSDEN is het Middenterras af
gezet onder invloed van het stuwmeer, wegens de stij ging van het basisniveau 
der rivieren die hierdoor ontstond. 

T oen het ijs zich naar het Noorden terugtrok en de Noordzee weer vrij 
kwam, maakten de rivieren in Nederland opnieuw gehruik van de aanwezige 
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laagten zoodat het Middenterras zich kon insnijden. Dit Midde_nterras, dat 
in Belgie met de << terrasse inferieure » van de Maas overeenk~~t, Is doorg~a~s 
uit minder grof materiaal opgebouwd dan het Hoogterras. ZIJn zandfract~e _Is 
niet meer door de B~Limburg associatie, maar nu door de B~Elsloo assoCiatie 
gekenmerkt. Wanneer na het nog verder terugtrekken van het landijs een 
groote oppervlakte grondmoreene kwam bloot te liggen en aan den wind ten 
prooi lag, ontstond de mogelijkheid tot het vormen van Loess. Het oude leem 
van Belgie, dat Midden~ en Hoogterras, evenals Plateauterras bedekt, be~ 
schouwen we dan ook als een in hoofdzaak eolische formatie die uit het einde 
van de Riss~glaciatie dagteekent. 

2. De Riss~ W iirm~interglaciale periode. 

Deze laatste interglaciale periode is gekenmerkt door een nieuwe trans~ 
gressie van de Noordzee, in Nederland als Eem~transgressie gekend en waarvan 
ook afzettingen in Noord~West Duitschland voorkomen. Eveneens langs de 
Belgische kust heeft de Eem~transgressie sporen nagelaten; denken we aan de 
binnenduinen van Ghyvelde waarin een fauna voorkomt, door DUBOIS be~ 
schreven, die op Riss~Wtirm~interglacialen ouderdom schijnt te wijzen. 
Ook BRIQUET heeft er reeds op gewezen dat de opvallend rechtlijnige grem:en 
der Vlaamsche zeevlakte buiten het gebied der estuaria alleen op bevredigende 
wijze kan verklaard worden door het aannemen van het bestaan van een 
vroegere trangressie. Spoedig trok de Noordzee zich weer naar het Noorden 
terug: aldus vindt men in Duitschland nog afzettingen die jonger zijn dan die 
uit Nederland terwijl in Finland nog mariene afzettingen voorkomen waar~ 
van het koude karakter der fauna reeds op den aanvang van een nieuwe 
glaciale periode wijst. Op het einde van deze periode zijn de rivieren diep 
ingesneden. 

Continentale afzettingen uit de laatste interglaciale periode zijn uit ver~ 
schillende plaatsen van Nederland en Duitschland bekend. Ook in Belgie 
komen er voor; we meenen althans dat de plistocene veenlagen door RuTOT 
te Soignies beschreven en de afzettingen van Hofstade, waarover P ASTIELS 
onlangs een belangrijke paleobotanische bijdrage leverde, uit deze periode 
dateeren. 

3. De Wiirm~glaciale periode. 

Het Wurm~landijs heeft Nederland niet meer bereikt. Algemeen wordt 
aangenomen dat Noordwaarts nochtans een afsluiting van de Noordzee door 
landijs heeft bestaan, waardoor na het vormen van een nieuw glaciaal stuwmeer 
de Kanaalrivier weer tot stand kwam. Deze Kanaalrivier heeft groote hoeveel~ 
heden z.and naar het Zuiden gevoerd. 

Het Laagterras van Nederland, dat in Belgie, voor de Maas althans, 
met de huidige bedding samenvalt, heeft zich gevormd tengevolge van het 
ontstaan van het glaciaal stuwmeer. Het Laag~terras van de Maas is petrologisch 
gekenmerkt door de B~Eisden associatie, welke men ook in de recente Maas
afzettingen aantreft. Het is verder niet onmogelijk dat er in W est~Belgie 
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verdronken Laagterras~afzettingen voorkomen. Dit zou in elk geval sommige 
anomalien van de dikte van het alluvium in de streek van Gent verklaren. 

In Belgie en Nederland heerschte tijdens het W iirmglaciaal een peri~ 
glaciaal klimaat, waarvan vooral uit het einde van deze glaciaue periode de uit~ 
werking sporen heeft · nagelaten. Er heeft namelijk belangrijke sneeuwdrift~ 
werking plaats gehad waardoor groote hoeveelheden materiaal vervoerd 
werden. Zoo heeft CROMMELIN aangetoond dat de Geldersche vallei niet 
hoofdzakelijk een fluviatiele laagterras is, doch voor het grootste gedeelte met 
driftmateriaal opgevuld is. Ook de Vlaamsche vallei, waaronder we de vlakte 
verstaan ten Noorden van Gent gelegen, die men gewoonlijk beschouwt als een 
fluviatiele opvulling ontstaan tengevolge van de postglaciale Flandriaansche 
transgressie, is met driftmateriaal opgevuld. Dit wordt door tal van argumenten 
bevestigd, o.a. door het eolisch karakter van sommige gedeelten van deze af~ 
zetting waarop HALET reeds in 1922 de aandacht vestigde; verder door het 
ontbreken van de jonge veenlaag die nochtans voorkomt in alle belangrijke 
valleien welke ten gevolge van de postglaciaire zeespiegelrijzing opgevuld zijn, 
en vooral door de aanwezigheid van kryoturbate verschijnselen die talrijk voor~ 
komen, in het bovenste deel althans, van deze afzetting. Voegen we hier nog 
aan toe dat de topographic van dit gebied sterke geiijkenis vertoont met het 
micro~relief, door OoSTING eveneens beschreven als een uiting van peri~ 
glaciale werking. Deze opvulling heeft een belangrijke invloed gehad op de 
evolutie van het rivierennet in Vlaanderen. Wij meenen dat de loop van de 
Schelde langs Antwerpen hieraan zijn ontstaan te danken heeft. Op de op~ 
vullingsvlakte van de Vlaamsche vallei ontwikkelde zich een jong rivierenstelsel. 

De bedekkingszanden van zandig Vlaanderen en de Kempen beschouwen 
we ook al~ driftzanden uit het einde van het W iirmglaciaal. Deze driftzanden 
zijn plaatselijk met het oude residuaire puindek sterk vermengd (bodemdrift 
ten gevolge van periglaciaal klimaat) 'en vertoonen soms bijzonder fraaie 
kryoturbate verschijnselen. Het voorkomen van windkeien en het saussuriet~ 
gehalte der zanden wijzen overigens op eolisch transport door sneeuwdrift. 

Ook het jonge leem van Belgie, dat buiten de zone der driftzanden soms 
het landschap bedekt, is een hoofdzakelijk eolische formatie uit deze periode. 
De overgang van zand tot leem, die veelal geleidelijk, soms echter ook scherp 
is, biedt nog talrijke onopgeloste problemen. 

4. De boven~grens van het Plistoceen. 

Als einde van het Plistoceen wordt gewoonlijk aangenomen het ver~ 
dwijnen van het laatste samenhangend ijsdek uit Europa. Voor gebieden zooals 
Belgie, die steeds ijsvrij gehleven zijn, kan dit probleem alleen met behulp 
van de paleontologie opgelost worden. In Nederland nam men doorgaans het 
veen op groote diepte als stratigraphische grens tusschen Plistoceen en Holoceen 
aan. fLORSCHiiTZ heeft echter aangetoond dat dit veen op groote diepte geen 
geschikte grenslaag is omdat de vorming er van doorgegaan is van het Laat~ 
Glaciaal over het Boreaal tot in het Atlantisch. Meer bruikbaar is de bovenste 
grens der driftlagen, die samenvalt met het begin van het Boreaal. lmmers, 
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de snelle uitbreiding van de thermophiele loofboomen in het Boreaal beletten 
het eolisch transport van materiaal. Dit valt overigens ongeveer s~_men met het 
tijdstip dat de rand van het landijs in Midden-Zwede~ en ~>IJ de !weede 
Selpausselka in Finland lag. Aldus ~ordt he~ Laat-Glaciaal ( ...... ub-_arctisch en 
Pre-boreaal} nog tot de Wurm-glaciale penode gerekend, en met tot het 
Post-Glaciaal (Holoceen). 

B.- HET HOLOCEEN. 

I. - HET 0NDER-HOLOCEEN. 

Zooals hooger vermeld, laten we dus het Holoceen aanvangen met de 
boreale periode, dit in tegenstelling met de in Belgie algemeen gangbare op
vatting, volgens dewelke de jonge veenlaag (oppervlakte-veen) van de zee
vlakte en van de valleien de grens tusschen het Plioceen en het Holoceen zou 
vormen. Deze veenlaag is echter als grens weinig bruikbaar wegens gemis aan 
scherpte. Het is immers gebleken dat de veenlaag zich gevormd heeft vanaf 
de jong-·neolithische periode (bovenste Atlantisch) tot den Gallo-Romeinschen 
tijd (aanvang Subatlantisch). 

Het Onder-Holoceen komt overeen met het Boreaal. Volgens PmAK 
was Engeland toen met het continent verbonden door een veenlandschap waar
van men thans nog overblijfselen op den bodem van de Noordzee terugvindt. 
In Nederland komt dit veen voor op een diepte die van West naar Oost af
neemt. Ook den ouderdom van het veen schijnt van West naar Oost gele;deJijk 
af te nemen, wat op een stijging van de Noordzee wijst die het veen lang
zamerhand teruggedrongen heeft. Dit boreale veen, dat tot het veen op groote 
diepte behoort, werd ook in Belgie op verschillende plaatsen van de zeevlakte 
aangeboord. In Hoog-Belgie werd o.a. op de Hooge Venen Sphagnum-veen 
uit de boreale periode aangetroffen. 

Het is waarschijnlijk dat er zich tijdens het Boreaal in het binnenland 
zandverstuivingen hebben voorgedaan. Onder deze continentale zandverstui
vingen kan een onderscheid gemaakt worden tusschen landduinen en rivier
duinen. Landduinen zijn ontstaan in die gedeelten van het zandlandschap waar 
de droogte der bovenlagen voldoende was om verstuiving toe te laten. Deze 
kon optreden in gebieden met vrij sterke helling (waardoor regenwater snel 
kan wegvloeien) en waar het voorkomen van een oersteenbank het opstijgen 
van het bodemwater tegenwerkt. Rivierduinen ontstaan uit het zand, door 
de rivier aangebracht en in een tijd van lagen waterstand opgewaaid. Beide 
vormen van duinen komen in ons land voor. Hun ouderdom wordt betwist: 
sommige van deze verstuivingen zijn blijkbaar zeer jong (historisch), andere 
zooals vermeld, dateeren wellicht uit het oud Holoceen. Zoo heeft men op 
duinen te Bob erg, bij Hamburg, talrijke mikrolieten gevonden waaruit blijk:
dat deze zandverstuivingen niet jonger zijn kunnen dat het laat Boreaal. Ook 
in Nederland wordt door EDELMAN en OosTING een boreale ouderdom voor 
sommige ~andverstuivingen aangenomen. In Belgie hebben we op duinen in 
de omgevmg van Gent (Heusden) enkele mikrolieten gevonden wat dus ook 
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op borealen ouderdom wijst. Op te merken is dat deze zandverstuivingen 
in elk geval jonger dan het Laat-glaciaal, dus niet periglaciaal zijn. Zoo 
hebben we in de Kempen, o.a. te Sint Lenaarts, meermalen normaal gelaagde 
stuifzanden boven kryoturbaat gestoorde driftzanden kunnen waarnemen. Kryo
turbaat gestoorde stuifzandafzettingen zijn overigens nergens vermeld. 

II. -HET BovEN-HoLocEEN. 

We laten het Boven-Holoceen aanvanQen met de mariene doorbraak van 
het Nauw van Kales. Deze ontstond ten g·~volge van de Flandriaansche- of 
Littorina littorea-transgressie (in Duitschland nu ook Corbula-transgressie ge
noemd). De Flandriaansche transgressie komt ongeveer overeen met het 
Atlantisch van BL YTT -SERNANDER. 

De kustlijn van de Flandriaansche Noordzee vie! in Belgie nagenoeg samen 
met de huidige grens van de zeevlakte; ze heeft dus geen zoo groote uitbreiding 
gehad als vroeger door RUTOT aangenomen werd. BRIQUET, HALET, LERICHE 
en DuBOIS hebben dit trouwens reeds aangetoond. 

Het Boven-Holoceen bestaat uit het Atlantisch, het Subboreaal en het 
Subatlantisch. In de zeevlakte gebeurde tijdens het Atlantisch de afzetting 
van een zandig sediment met soms plaatselijk veenlagen (sables pissards) en 
waarin RUTOT en DuBOIS verschillende assisen onderscheiden hebben Deze 
formatie wordt in het jongste Stratigraphisch Register als << Boven-Plistoceen n 
der zeevlakte aangegeven. Op het einde van het Atlantisch ontwikkelde zich 
boven de << sables pissards n een veenlaag waarvan de vorming blijkbaar 
doorgegaan is tiidens het daaropvolgende Subboreaal. Deze veenlaag, die zich 
oorspronkelijk als laagveen ontwikkelde, groeide gedeeltelijk tot hoo!Jveen uit, 
zooals in Belgie door BELPAIRE en door MASSART en in Nederland onlangs 
door PoLAK werd aangetoond. Door de mariene invasie van de duinker
kiaansche transgressie verdronk dit veen en werd met de jonge zeeklei bedekt. 
Met deze duinkerkiaansche transgressie, die uit de vierde eeuw van onze tijd
rekening dagteekent, laten we het Sub-atlantisch beginnen. 

Er is in Belgie niets met zekerheid bekend over het voorkomen van een 
grenshorizon (horizon van WEBER uit de sub-boreale ohase). PoLAK toonde 
echter a an dat in het veen bi j Amsterdam een grenshorizon voorkomt; ook in 
Drente is het horizon van WEBER gekend. Hieruit kunnen we afleiden dat in 
Belgie het grenshorizon wellicht ook aanwezig zal zijn. 

We geven den naam van oud-duinlandschap aan de duinen die zich ge
vormd hebben na de doorbraak van het Nauw van Kales en v66r de duinker
kiaansche transgressie; integendeel noemen we jong-duinlandschap de duinen
gordel die na de duinkerkiaansche transgressie ontstaan is. Het zand van onze 
kustduinen is blijkbaar door de zee uit het Zuiden aangevoerd, waar het vooraf
gaandeliik door. de glaciaire Kanaalrivier gebracht werd. Petrologisch is het 
duinzand evenals het strandzand door de H-associatie r-ekenmerkt. Deze 
associatie is een mengsel van verschillende sedimentpetrologische provincies, 
v.n.l. A-materiaal en diluviaal Rijnzand. 

De sedimentatie verliep in de valleien analoog met deze van de zeevlakte. 
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De flandriaansche transgressie is ook hier oorzaak geweest van het opvullen 
van de thalwegen, voor zooverre dit nog niet gedeeltelijk periglaciaal gebeurd 
was. Er vormde zich ook een oppervlakte-veen dat na de duinkerkiaansche 
transgressie met jong rivieralluvium bedekt werd. Deze veenlaag werd (en 
wordt thans ook) op vele plaatsen ontgonnen en heeft een rijke fauna geleverd 
(o.a. Emys europaea en talrijke zoogdieren). 

Op verschillende plaatsen van Hoog-Belgie, o.a. op de Hooge Venen, 
ging de vorming van Sphagnum-veen, reeds met het Laat-glaciaal begonnen, 
verder door. Ook hier werden nog geen overtuigende bewijzen geleverd van 
het bestaan van het grenshorizon van WEBER. 

Verschillende factoren schijnen er op te wijzen dat sommige :zandver-
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stmvmgen uit het binnenland tijdens de subboreale periode ontstaan zijn. 
Overigens hebben fLORSCHtiTZ en W ASSINK in Nederland uit pollenanalytisch 
onderzoek een terugwijken van de loofboomen tijdens het Suh-boreaal meenen 
te kunnen waarnemen. De werking van den mensch bij het ontstaan der heide
velden mag echter niet uit het oog verloren worden. 

* * * 
Bijgaande tabellen geven een overzichtelijk beeld van de classificatie 

van de K wartaire afzettingen van Belgie die hi er voorgesteld wordt. 
De in deze tabellen verstrekte indeeling van het Kwartair verschilt op 

het eerste gezicht nog al sterk van de oudere classificaties. Bij nader onderzoek 
blijkt het nochtans dat de bestaande termen, op enkele wijzigingen na, met 
de nieuwe indeeling in overeenstemming kunnen gebracht worden. 
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Zoo komt het Moseaan overeen met het Onder~Plistoceen, wanneer we 
het in de beteekenis aanvaarden door Mourlon in 1900 gedefinieerd en die 
weinig verschilt van deze van de Legende van 1909. Het Campiniaan v_an 
de vroegere lef!enden vormt het Riss I (Hoogterras met Limburgschen pum~ 
kegel van de tabel). De kleien van de Kempen, en het plateauterras met vuur~ 
steenen behooren natuurlijk tot het Moseaan (Onder~Plistoceen). Het Hes~ 
bayaan beantwoordt aan het Riss 11, en bestaat behalve uit de oude leem, ook 
uit de Midden~terras afzettingen. 

V oor het Riss~ W ii,rm~interglaciaal bestaat er echter geen geschikte be~ 
naming; de door RuTOT ingevoerde term cc Brabantien ll, die trouwens nooit 
in de officieele legenden opgenomen werd, is te nauw verbonden aan het leem 
van Brabant om met goed gevolg deze interglaciale periode te kunnen defi~ 
nieeren. Het ware o.i. beter hieraan de in Nederland gebruikte benaming 
cc Eemiaan n in Belgie eveneens te gebruiken. 

De benaming Flandriaan die oorspronkelijk door RuTOT en V AN DEN 
BROECK aan sedimenten gegeven werd, die wij nu als laatzlaciale formaties 
aanzien, werd later door RUTOT uitgebreid tot de sedimenten van de zee~ 
vlakte. Door de belangrijke werken van DuBOIS en BRIQUET is de term Flan~ 
driaan klassiek geworden voor de sedirnenten van de post~glaciale transgressie 
(Flandriaansche transgressie). 

Om deze verschillende opvattingen in overeenstemming te brengen dient 
een onderverdeeling in Onder~Flandriaan en Boven~Flandriaan inaevoerd te 
worden; Onder~Flandriaan komt dan overeen met de Wiirm~glaciale periode 
{oorspronkelijke beteekenis van het Flandriaan) terwijl het Boven~Flandriaan 
voor het Post~glaciaal voorbehouden blij ft (Flandrl.aan sensu BRlQUET). 
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Les Formations Quatemaires de la Belgique 

RESUME. 

11 est propose dans cette note une classification des terrains quatemaires de la Bel
gique en s'inspirant des resultats d'ordre stratigraphique obtenus aux Pays-Bas. 

Le Pleistocene ou Quatemaire inferieur comprend la periode des quatre epoques 
glaciaires. Le Holocene ou Quatemaire superieur correspond au Post-glaciaire. 

Le Pleistocene est subdivise a son tour en Pleistocene superieur et inferieur, le 
Pleistocene inferieur correspond sensihlement au Moseen de la Carte Geologique et 
comprend les formations pre-rissiennes·. Les sables de Mol sont consideres comme datant 
de la premiere glaciation, tandis que les argiles de la Campine sont interpretees comme 
une formation fluvio-limnique du 1 er lnterglaciaire. La 2• glaciation (Mindel) et l'inter
glaciaire qui y succede ont vu achever la formation de la terrase de plateau; on entend 
par la des dep8ts de peneplaine consistant en un manteau de couverture de sediments 
residuaires (sediments pauvres) dont la formation avait commence des l'Oligocene superieur 
en Haute-Belgique. 

Le Pleistocene superieur comprend les 3" et 4" glaciations. Il debute (Riss I) par 
la formation de la terrasse superieure et le cone alluvial de la Meuse. Le Riss I correspond 
sensiblement au Campinien de la Carte Geologique. Le Riss li est caracterise par la 

formation de la moyenne terrasse et du loess (limon ancien) dont l'origine eolienne es~ 
acceptee. 11 correspond sensiblement a I'Hesbayen de I' ancienne legende. L'interglaciaire 
Riss-Wiirm, ou Eemien est connu en Belgique sous le facies marin (sables de Ghyvelde) 
et sous le facies continental (depi)ts tourbeux de Hofstade et de Soignies). Enfin le 
Wiirm-glaciaire est caracterise par la formation de le Basse terrasse. A la fin de cette 
glaciation, a )' epoque dite (( tardi-glaciaire )) se produisirent d'importants phenomenes 
periglaciaires .. Le Wlirm-glaciaire dam son ensemble correspond au Flandrien inferieur. 

Le Holocene forme le Flandrien superieur et est subdivise a. son tour en Holocene 
inferieur (periode boreale} pendant laquelle l' Angleterre etait reliee au continent et l'Ho
locene superieur (periodes atlantique, subboreale et subatlantique) qui commence avec la 
formation marine du Pas de Calais, due a la transgression flandrienne. 

(lngekomen den 15n juni 1943) 


