
Aardolie, aardgas en hun exploitatie in de Noordzee 

door Joris F. Geys*) 

Wat is aardolie? 

Ruwe aardolie is een mengsel dat bestaat uit een groot 
aantal koolwaterstofverbindingen, waarvan de onderlinge 
verhouding nogal sterk kan verschillen. Toch ligt het 
gehalte aan koolstof en waterstof binnen vrij nauwe 
grenzen: 83 a 88% koolstof, en 11 a 14% waterstof. De 
fysische eigenschappen van die bestanddelen hangen sterk 
af van het aantal koolstofatomen dat de molecule bevat. 
Stoffen met slechts vier, of minder, koolstofatomen per 
molecule zijn gasvormig; die met 16 of meer C-atomen per 
molecule zijn vast. De bestanddelen met een intermediair 
aantal koolstofatomen per molecule (5 tot 15) zijn 
vloeibaar. In ruwe aardolie overweegt de vloeibare fractie. 
Moleculen met meer dan 22 C-atomen zijn er zeldzaam in. 
De gasvormige en de vaste stoffen zijn in de vloeibare 
fractie opgelost. In een aantal natuurlijke koolwaterstof
fen overheersen echter de gasvormige of de vaste bestand
delen. In het eerste geval spreekt men dan van aardgas, in 
het tweede geval van teer. 
Chemisch kan men de koolwaterstofverbindingen uit 
aardolie in een viertal groepen onderverdelen. Enerzijds 
kunnen de C-atomen aan elkaar geregen zijn tot snoeren 
of tot ringen; anderzijds onderscheidt men zgn. verzadigde 
en onverzadigde verbindingen. 
Veruit de belangrijkste koolwaterstoffen uit aardolie zijn 
die met snoervormige moleculen (afb. 1a). Men noemt ze 
alkanen, of paraffinen. Elk koolstofatoom uit de keten is 
verbonden met twee H-atomen, terwijl de eindstandige 
C-atomen een supplementair H-atoom dragen. Zo komt 
men tot een algemene formule van de vorm C n H2n+2-
Een paar voorbeelden: C H 4 (methaan), C2H6 (butaan), 
C3H8 (propaan) (afb. 1a), C2H14 (Hexaan), C8H18 
(octaan), enz. 
In moleculen van verzadigde, ringvormige, of cyclische 
koolwaterstoffen is elk C-atoom eveneens met twee 
H-atomen verbonden (afb. 1b). Dergelijke stoffen worden 
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Afb. 1. Structuurformules van koolwaterstofverbindingen. 
A: propaan, een al kaan; B: cyclohexaan, een cycloalkaan; 
C: benzeen, een aromaat. 

* Dr. J .F . Geys is verbonden aan het Rijksuniversitair Centrum te 
Antwerpen. 

Afb. 2. Structuurformules van twee aromaten, tolueen en 
xyleen. 

cycloalkanen, of cycloparaffinen, genoemd. Hun meest 
eenvoudige algemene formule is C n H 2 n - Een voorbeeld: 
C6H12 (cyclohexaan). Sommige cycloalkanen vertonen 
dubbele ringen of korte vertakkingen. 
Zodra het aantal H-atomen in de molecule onvoldoende 
groot is om elk C-atoom van twee ervan te kunnen voor
zien, spreekt men van onverzadigde cyclische koolwater
stoffen. In dat geval worden de overtollige valenties van 
het koolstof voldaan door dubbele bindingen aan te gaan 
met naburige C-atomen (afb. 1c). Zulke stoffen heten 
aromaten. Ze hebben immers meestal een kenmerkende 
geur. In het meest eenvoudige geval is hun algemene 
formule C n H n , zoals bv. bij C 6 H 6 (benzeen). Sommige 
aromaten vertonen echter dubbele ringen, of korte vertak
kingen, zoals bij tolueen (C6H5CH3) en xyleen 
( C 6 H 4 ( C H 3 ) 2 ) (afb. 2). 
De vierde kategorie koolwaterstofverbindingen hebben 
een gemengd karakter. Hun moleculen bestaan uit ver
schillende delen, die elk afzonderlijk het karakter hebben 
van één van voornoemde groepen, bv. een onverzadigde 
met een verzadigde ring, of een ringstructuur, gekoppeld 
aan een keten. 
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Het ontstaan van aardolie 

Alhoewel er af en toe hardnekkige hypothesen de kop 
opsteken, die het ontstaan van aardolie willen verklaren 
op anorganische wijze, bv. uit vulkanische gassen, metaal-
carbiden en C O 2 , zijn veruit de meeste petroleumgeologen 
ervan overtuigd dat aardolie een chemisch fossiel is. Vele 
crudes bevatten immers moleculen die veel chemische 
gelijkenis vertonen met o.a. porfyrinen. Belangrijke 
porfyrinen in de natuur zijn bv. chlorofyl en hemoglobine. 
Dergelijke stoffen komen alleen in levende wezens voor. 
De alkanen uit aardolie zijn bovendien sterk verwant met 
brokstukken van organische lipiden (vetten en oliën) (afb. 
3). Men neemt daarom aan dat aardolie in vele gevallen is 
ontstaan uit de anaerobe ontbinding van organismen die 
rijk zijn aan lipiden, zoals sommige algen, bepaalde typen 
plankton en vele vissoorten. Veruit de meeste aardolie 
stamt waarschijnlijk van plankton. 
Dode organische resten, die onder water bezinken op de 
bodem van een meer of een zee, worden in de regel 
spoedig verteerd door aaseters en bacteriën. In dat geval 
blijft er weinig meer van over dan water en koolstof-
dioxyde. Zodra de dode resten echter onttrokken worden 
aan het contact met zuurstof, bv. doordat ze bedolven 
worden, of doordat ze bezinken in zuurstofloos water, 
begint een anaëroob ontbindingsproces dat heel andere 
eindprodukten oplevert. De ontbinding bestaat nu meestal 
uit gistingen, waarbij de grote, organische moleculen van 
het organisme slechts gedeeltelijk worden afgebroken. 
Daarbij worden vooral zuurstof en waterstof uitgestoten, 
onder de vorm van CO2 en C H 4 , zodat het residu lang
zamerhand relatief aangerijkt wordt aan koolstof. Uitein
delijk blijven zuivere koolwaterstoffen, of in extreme 
gevallen alleen koolstof, over. 
Een sediment dat in anaëroob milieu organisch materiaal 
accumuleert, wordt "sapropeel" genoemd. Het kan tot 
25% uit organisch materiaal bestaan. Door diagenese, 
compactie en het uitdrijven van water, ontstaat uit sapro
peel een hard gesteente: sapropeliet. De organische fractie 
in een sapropeliet wordt "kerogeen" genoemd. Deze 
bestaat uit grote organische moleculen, resten van orga-

Afb. 3. Structuurformule van een lip/de. De vetzuurketens 
kunnen worden omgezet in koolwaterstoffen. 

Afb. 4. Het ontstaan van aardolie. Sapropeel, afgezet in 
anaëroob water (A)f wordt door diagenese omgezet in 
sapropeliet (B). Door verhitting ontstaat hieruit aardolie 
(O. 

nismen en nog vrij veel onverzadigde, zuurstofhoudende 
verbindingen. 
Kerogeen is een uitgangsmateriaal waaruit koolwaterstof
fen kunnen worden gevormd. Wanneer een kerogeen-
houdend sapropeliet onder dikke, jongere lagen sediment 
wordt bedolven, zal het blootgesteld worden aan hogere 
temperaturen. Afb . 4. Die verhitting leidt tot het open
breken van de grote moleculen, waarbij uit de brokstuk
ken, door verdere reacties, koolwaterstoffen ontstaan. Dit 
is als het ware een natuurlijk kraakproces. 
De optimale temperatuur waarbij uit kerogeen koolwater
stoffen worden geproduceerd, ligt tussen 50° en 150°C. 
Afhankelijk van de plaatselijke geothermische gradiënt, 
komt dit overeen met een diepte van 1000 a 6000 m. Bij 
lagere temperaturen komen vooral CO2 en H2O vrij. 
Tussen 150° en 170° wordt nog alleen aardgas geprodu
ceerd. 
Naast de temperatuur is ook de duur van de verhitting van 
belang. Bij 50°C is een zeer langdurige verwarming nodig: 
meer dan 100 miljoen jaar. Bij hogere temperatuur is de 
vereiste minimumtijd aanzienlijk korter. 

Migratie van aardolie 

Aardolie ontstaat dus in een moedergesteente, het sapro
peliet. Sapropeliet is echter meestal zeer fijnkorrelig, 
zodat de moleculen van de aardolie er dikwijls vrij sterk 
geadsorbeerd zijn aan allerlei kleimineralen. De ontginning 
van aardolie in een sapropeliet is daardoor niet eenvoudig. 
Exploitatie van oliehoudende leistenen is dan ook maar 
zelden rendabel. Gelukkig wordt de aardolie in vele 
gevallen, onder invloed van allerlei statische en dynami
sche drukken, uit het moedergesteente uitgedreven. 
De druk die veroorzaakt wordt door het gewicht van de 
bedekkende lagen is daarbij één van de belangrijkste 
factoren. Bovendien schijnt de omzetting van grote 
organische moleculen uit het kerogeen, naar kleinere maar 
talrijker moleculen van koolwaterstoffen, gepaard te 
gaan met een vermeerdering van volume. Door dit alles 
ontstaat een overdruk, waardoor de vloeibare en gasvor
mige koolwaterstoffen door kleine poriën worden geperst 
en waardoor fijne barsten ontstaan in het moedergesteente. 
Door dit alles zal de aardolie uiteindelijk uit het moeder
gesteente ontsnappen en migreren naar aangrenzende 
lagen met een grotere permeabiliteit. Het uitdrijven van de 
aardolie uit het moedergesteente noemt men de "primaire 
migratie". Afb . 5. 
Zodra de aardolie terecht komt in een meer permeabele 
laag met grotere poriën, zal ze ook gemakkelijker gaan 
bewegen. De opwaartse druk die op de olie wordt uitge
oefend door het praktisch overal aanwezige grondwater, 
en capillaire krachten, kunnen de beweging van de aard
olie versnellen. De olie kan op die manier aanzienlijke 
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In een goed magazijngesteente zou de porositeit groter 
moeten zijn dan 20%, terwijl de permeabiliteit ten minste 
300 millidarcy zou moeten bedragen. In een aardgasveld is 
een porositeit van 10% en een permeabiliteit van 25 
millidarcy reeds voldoende. Ter vergelijking: gewoon 
strandzand heeft een porositeit van 45% en een permeabi
liteit van 6000 millidarcy (1 darcy = 0,996.10" 3 cm/sec, 
bij 20°C) . 
De poriën en holten van het magazijngesteente zijn, ook in 
olie- en gasvelden, bijna steeds gedeeltelijk gevuld met 
water: het connaat water. Het vormt een film rond de 
sedimentkorrels, die dikker is daar waar de korrels elkaar 
raken. In fijnkorrelige gesteenten kan de poriënvulling tot 

Afb. 5. De migratie van aardolie. 

afstanden afleggen om tenslotte te accumuleren op een 
plaats die veraf gelegen kan zijn van het moedergesteente 
waarin ze ontstond. Deze beweging noemt men de "se
cundaire migratie". In vele gevallen zal de secundaire 
migratie pas eindigen wanneer water, olie en gas het 
oppervlak bereiken. In dat geval ontstaan oil-seeps, zoals 
die in olierijke gebieden wel eens voorkomen. Asfaltmeren 
ontstaan, wanneer de olie uit een oil-seep kan accumule
ren in een terreindepressie. De lichte fractie verdampt er, 
terwijl de zwaardere achterblijft als een taai vloeibare, 
kleverige massa. De asfaltmeren van Rancho La Brea, in 
Californië, zijn van groot paleontologisch belang gebleken, 
doordat tal van landdieren uit het Pleistoceen erin om
kwamen en bewaard bleven. 
De secundaire migratie van olie en gas kan wel voortijdig 
onderbroken worden, wanneer de koolwaterstoffen een 
hindernis ontmoeten. Meestal bestaat die hindernis uit een 
laag ondoorlatend gesteente in een welbepaalde geologi
sche configuratie. Zo 'n configuratie is een olieval. Het 
oliehoudend gesteente wordt er het "magazijngesteente" 
genoemd. 

Magazijngesteente en olievallen 

Magazijngesteenten zijn aardoliehoudende gesteenten, die 
een voldoende hoge permeabiliteit en porositeit bezitten, 
zodat de olie er ook aan onttrokken kan worden. Een 
magazijngesteente is dus ten opzichte van aardolie, wat 
een aquifer is t.o.v. water. 

Afb. 6. Schematische voorstelling van een aardolie- en 
-gasveld; met de productiviteit van de verschillende zones 
ervan. De dikte van de overgangszones werd sterk overdre
ven. 

Afb. 7. Aardolie- en -gasvelden in de Noordzee. Olievelden 
zwart; gasvelden gestippeld. 

70% bestaan uit connaat water, terwijl die gesteenten toch 
produktief zijn. In zandige afzettingen zijn de poriën 
meestal slechts voor 15 a 20% gevuld met connaat water. 
In een gasveld is de gashoudende formatie omringd door 
gesteente dat verzadigd is aan water. Tussen beide fasen is 
steeds een overgangszone aanwezig, waarin aardgas in 
water is opgelost. Afb . 6. Het gasgehalte en de dikte van 
de overgangszone zijn functie van de druk, de temperatuur 
en de lithologie van het magazijngesteente. Een dikte van 
1 a 2 m en een gasgehalte van 6 rc? gas /m 3 water is 
normaal op 1000 m diepte. Boringen in de overgangszone 
leveren gas, doordat dit een lagere viscositeit heeft dan 
water. 
Tussen gas- en olievelden bestaat een gelijksoortige over
gangszone. In een olieveld bevatten de poriën van het 
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Afb. 8. De structuur van het gasveld van SI och teren. Bss: 
Buntsandstein. 

magazijngesteente, naast water en olie, ook gas opgelost in 
de olie. Zeer belangrijk is de gas/olie-verhouding (gas/oil-
ratio, G O R ) , die kan verschillen van 1/10 tot 1/10.000. 
De G O R is afhankelijk van druk en temperatuur in het 
magazijngesteente. Olie die verzadigd is aan gas vormt 
bijzonder gevaarlijke bronnen. De geringste drukverlaging, 
ten gevolge van het aanboren, heeft tot gevolg dat het 
opgeloste gas met geweld uitkookt, ontsnapt en olie door 
het boorgat mee naar boven sleurt. Een "blow-out" kan 
het resultaat daarvan zijn. 
De overgangszone tussen olie en water is gewoonlijk 3 a 5 
m breed. Bronnen in die overgangszone zijn niet produk-
tief. Ze leveren alleen water, omdat dit minder visceus is 
dan olie. 
Een olieval is een plaats in het magazijngesteente, waar de 
koolwaterstoffen op hun secundaire migratie worden 
tegengehouden en accumuleren. Het magazijngesteente 
moet daartoe, zowel bovenaan als zijdelings, in contact 
staan met een ondoorlaatbare formatie, zoals kleilagen of 

Afb. 9. De structuur van het Hewett-gasveld. OK: Onder-
Krijt; J: Jura; Ke: Keu per; Mk: Muschelkalk; OTr: Onder-
Trias; Z: Zechstein; R: Rotliegendes; Cb: Carboon. 

ZW NO 0 

0 K _ _  

0 

•500 

•1000 

•1500m 

steenzoutafzettingen. Een olieval dient dus slechts te 
voldoen aan een gering aantal kenmerken. Tal van verschil 
lende geologische structuren en configuraties kunnen dan 
ook leiden tot het ontstaan van accumulaties van olie 
en/of gas. Enkele typen worden geïllustreerd aan de hand 
van voorbeelden uit het Noordzeebekken. 

Aardolie en -gas in de Noordzee 

Het is gebruikelijk geworden de Noordzee in te delen in 
twee afzonderlijke streken: de zuidelijke en de noordelijke 
Noordzee. De verschillen zijn niet alleen van zuiver 
geologische aard. Ook de gewonnen grondstof verschilt. In 
de zuidelijke Noordzee, d.w.z. het gedeelte ten zuiden van 
een lijn die de Firth of Forth verbindt met de monding 
van de Elbe, wordt overwegend aardgas gewonnen. Ten 
noorden van die lijn komen vooral olievelden voor. 
Tussen 1958 en 1970 werden in een reeks verdragen, door 
de oeverstaten exploitatiesectoren in de Noordzee afgeba
kend. Vooral de Britse, de Noorse en de Nederlandse 
sectoren bleken van groot economisch belang te zijn. In de 
Belgische en de Franse sectoren kon de aanwezigheid van 
olie of gas nog niet worden aangetoond. Afb . 7. 
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Afb. 10. Structuur van het Ekofisk-olieveld. BPI: Boven-
Paleoceen; Dan: Daniaan; O Kr: Onder-Krijt; J-Tr: Ju ra-
Trias. 

De zuidelijke Noordzee 
In de zuidelijke Noordzee komt een dikke reeks continen
tale afzettingen uit het Perm en het Trias voor. Deze zijn 
dikwijls bedekt door sedimenten van Jura- of Krijt-ouder-
dom. Dikke pakketten uit de Jura en het Onder-Krijt 
komen er alleen voor in smalle slenkzones. Tektonische 
bewegingen hebben immers plaats gevonden op het einde 
van het Trias en in de Boven-Jura. Ten gevolge daarvan 
werden horsten, slenken en plooiingen gevormd, waarin 
zich het merendeel van de olievallen bevindt. 
De meeste gasvelden liggen ofwel op de wal, ofwel in 
water dat minder dan 60 m diep is. Hierdoor kan geboord 
worden vanaf platforms die rusten op de zeebodem, 
hetgeen heel wat goedkoper is dan de drijvende boorplat-
formsdie in het noordelijke deel worden gebruikt. 
Het moedergesteente van de koolwaterstoffen is waar-
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Afb. 11. Structuur van het Forties-olieveld. 

schijnlijk te zoeken in het Carboon. In kleiige sedimenten 
van die ouderdom komt inderdaad sapropeliet voor, dat 
na de primaire migratie van olie en gas volledig is inge-
koold tot steenkool. 
De magazijngesteenten in de zuidelijke Noordzee zijn 
zandsteenformaties, meestal van Onder-Perm- of Onder-
Trias-ouderdom. Deze magazijngesteenten zijn in het 
gasveld van Slochteren (afb. 8), evenals in de velden van 
Hewett (afb. 9), V i k i n g e n Leman (Britse Noordzeesector) 
afgesloten door een steenzoutlaag uit het Boven-Perm 
of het Boven-Trias.De vallen zijn van tektonische aard: 
anticlinalen, die meestal door kleine breuken gecompli
ceerd zijn. 
Dergelijke tektonische structuren behoren tot de meest 
klassieke olievallen. De olie en het gas migreren in hun 
magazijngesteente naar boven toe, tot ze worden tegenge
houden door de bedekkende impermeabele laag. De 
koolwaterstoffen hopen zich daardoor op in het hoogste 
gedeelte van de anticlinale (plooirug). Ook breuken 
kunnen daarbij een rol spelen. Wanneer een magazijnge
steente door een breuk wordt gesneden, en daar ook van 
weg helt, en wanneer het tevens aan de andere kant van de 
breuk wordt afgesloten door een ondoordringbare laag, 
kunnen olie en gas zich accumuleren tegen de breuk 
aan.De vorming van horsten kan de genese van olievallen 
daarbij nog in de hand werken. Dergelijke horsten zijn in 
de zuidelijke Noordzee vrij belangrijk. 

Afb. 12. Structuur van het Statfjord-olieveld. Km: Kim-
meridgiaan. 

De noordelijke Noordzee 
Ook in de noordelijke Noordzee zijn Mesozoïsche forma
ties overwegend beperkt tot slenkgebieden. Op de plateaus 
ertussen zijn ze door erosie geheel of grotendeels verdwe
nen. De noordelijke Noordzee onderging een aanzienlijke 
daling, die vrijwel het gehele Tertiair aanhield. Hierdoor 
konden, in een diep bekken, zowat 4000 m dikke Ter
tiaire sedimenten accumuleren. Deze Tertiaire deklagen 
hebben enerzijds de structuur van het onderliggende 
Mesozoïcum verdoezeld, anderzijds is het dank zij dit 
sedimentpakket dat er grote oliereserves in olievallen 
bewaard konden blijven. 
Het moedergesteente van de olie uit de noordelijke 
Noordzee moet vermoedelijk gezocht worden in zeer diep 
gelegen leistenen uit de Jura, die rijk zijn aan organische 
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Afb. 13. Structuur van het Auk-olieveld. BK: Boven-Krijt; 
T: Trias; Z: Zechstein; R: Rotliegendes. 

Afb. 14. Structuur van het Brent-oiieveld. Km: Kimme-
ridgiaan. 

bestanddelen. Hierover bestaat evenwel geen zekerheid. 
De olievallen zijn overwegend van tektonische aard. In het 
Ekofisk-veld (Noorse sector) komt de olie voor in poreuze 
kalkstenen uit het Onder-Paleoceen (Daniaan). Ze zijn tot 
anticlinalen geplooid en bedekt door Paleocene en Eocene 
kleilagen. Afb . 10. 
De olie in het Forties-veld (Britse sector) zit eveneens 
gevangen in een zwak opgeplooide anticlinale. Het maga
zijngesteente is er een zandsteen uit het Boven-Paleoceen, 
die bedekt is door Eocene en Oligocene kleilagen. Afb . 11. 
Het Statfjord-veld (Noorse sector), afb. 12, bevat waar
schijnlijk de grootste oliereserves uit de Noordzee. Het 
bestaat uit een gekanteld en door breuken begrensd blok. 
De olie is bewaard in zandstenen uit de Midden-Jura 
(Dogger) en de Onder-Jura (Lias). Ze zijn afgesloten door 
leisteenformaties uit resp. Boven-Jura (Kimmeridgiaan) en 
Onder-Jura (Toarciaan). 
Het Auk-veld (Britse sector) vertoont een olieval van het 
discordante type. Het magazijngesteente is een kalksteen
formatie uit het Boven-Perm, die discordant bedekt wordt 
door kleien uit het Onder-Krijt, zodat de olie in de kalk-
steenlaag gevangen blijft. Afb . 13. 
Een disconformiteit, die aanleiding heeft gegeven tot de 
vorming van een olieval, wordt aangetroffen in het Brent-
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veld (Britse sector). A f b . 14. In een tektonisch opgeheven 
blok hellen afwisselende lagen leisteen en zandsteen licht 
naar het westen. De zandsteenlagen behoren tot de 
Midden-Jura en hebben, door erosie, aanleiding gegeven 
tot de vorming van een cuesta. Dit cuestareliëf werd in het 
Onder-Krijt begraven onder een laag impermeabele kleien, 
die tevens de zandsteenlagen afsloot. In de hoogste 
gedeelten van de fossiele cuesta heeft zich later olie en gas 
geaccumuleerd. 
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De lange weg van Helminthoidea 

door J . Stemvers-van Bemmel 

Wie in een trein zit en het rondcirkelen van een meereizen
de vlieg bekijkt, kan zich afvragen hoe groot de afstand is 
die dit insect na afloop van de rit heeft afgelegd. Zijn 
eigen verrichtingen plus die van de trein maken het aantal 
afgelegde kilometers beslist imposant. 
Iets dergelijks is aan de hand met een fossiel, dat men 
Helminthoidea labyrinthica heeft genoemd. Helmin
thoidea is een ichnofossiel, een gefossiliseerd levensspoor. 
Het is het vraat- of graasspoor van een onbekend wezen, 
dat in schijnbaar eindeloze, vlak tegen elkaar liggende, 
parallelle slingers over de diepzeebodem kroop, welhaast 
eindeloos etend van de organische materie die daar lag 
uitgespreid. Het dier was daarbij zeker niet alleen: de 
vlakke schalies waarop Helminthoidea voorkomt krioelen 
van de gelijkvormige series haarspeldbochten, die gelijktij
dig, ervoor en erna zijn beschreven. 
De gezamenlijke levensverrichtingen van Helminthoidea 
labyrinthica waren wel aan een bepaalde tijd gebonden. 
De afzettingen waarin de sporen voorkomen hebben in de 
Alpen een Bovenkrijt- tot Paleocene (Ondertertiaire) 
ouderdom. 
Het leefgebied van Helminthoidea lag vooral in een gebied 
tussen de huidige Apennijnen en de huidige Schistes 
lustrés (Penninische Alpen), waar zich destijds een zee 
uitstrekte. Deze zee lag tussen oprijzende gebergteketens; 
de erosieprodukten van deze Alpiene gebergten in wording 
werden in het zeebekken afgezet. Deze afzetting, die zelf 
ook weer onderdeel is gaan uitmaken van tektonisch 
bewogen gesteentepakketten, wordt flysch genoemd. 
Leven, sterven en naderhand fossiliseren in dit Alpiene 
gebied betekende, aan de grootschalige Alpiene bewegin
gen: de dekblad-overschuivingen, deelnemen. Dit gold ook 
voor de in de flysch vastgelegde Helminthoidea. De zg. 
Helminthoidenflysch is uit het gebied van oorsprong 
verdwenen en verschoven in de richting van de buitenzijde 
der Alpen in Frankrijk en West-Zwitserland. Als enorme 
dekbladstapels ligt de Helminthoidenflysch nu, vaak op 
aanzienlijke hoogte, ver van het herkomstgebied. 
Aan deze drievoudige beweging: als organisme op de 
zeebodem,als onderdeel van een schuivend dekblad en als 
opgeheven Alpien gebergte kan nog een vierde route 
worden toegevoegd, en wel die als fossielvondst in de 
bagage van een verzamelaar naar het vlakke Noorden. Het 
aantreffen van een ruim voorziene vindplaats van Helmin
thoidea in de omgeving van Barcelonnette (Alpes de Haute 
Provence, Frankrijk) was de aanleiding tot dit artikel. 

Helminthoidea - een "surface feeder" 

Helminthoidea moet een dier zijn geweest dat zich voedde 
met fijn, organisch materiaal dat op een gladde, modderige 
zeebodem lag, bijv. bacteria. In de diepte was het voedsel 
schaars. Daarom exploiteerde hij de zeebodem zo econo
misch mogelijk door een bepaald oppervlak met een 
minimum aan energie maximaal te bestrijken. Hij volgde 
een weg naast zijn eigen spoor, maar kruiste dit niet. 
Zeker was na verloop van tijd het sedimentoppervlak 
opnieuw rijp om te oogsten: op door ons gevonden platen 
met Helminthoidea zijn sporen te zien waar de slingers van 
het tracé van andere exemplaren doorheenschemeren. 
Groot en klein komen naast elkaar voor. De breedte van 
een spoor varieert o.h.a. van 1 tot 3 mm. Afb . 1 en 2. 
Graassporen als deze hebben met graafgangen in het 
sediment en kruipsporen gemeen, dat de maker ervan 
slechts bij uitzondering meefossiliseert, zodat zijn identi
teit meestal niet vast te stellen is. Zo ook bij Helmin
thoidea, die geen recente navolgers van zijn levenswandel 
heeft. Men heeft hem dan ook niet kunnen thuisbrengen 
en neemt doorgaans aan, dat het om een soort worm gaat. 

Afb. 1. De haarspeldbochten van Helminthoidea, 1,3x 
vergroot. Mogelijk heeft het organisme — een worm? — 
door het afscheiden van een bepaalde stof (een z.g. 
chemoreceptor) zich ten opzichte van zijn reeds afgelegde 
weg kunnen oriënteren. 
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