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Résumé

Dans cette révision du tableau stratigraphique de M. van den Bosch tous les étages

qui ne correspondent pas à une transgression, dont j’ai exposé le méchanisme dans

une note antérieure (Nolf, 1968) ont été supprimés.

L’étage ”Heersien” est en réalité l’assise inférieure du Landénien (Assise à Cy-

prina morrisi). L’étage ”Panisélien” est une ancienne dénomination pour le complexe

de transition entre l’Yprésien et le Lutétien. L’étage ”Laekenien” n’est autre que

le gravier de hase du Lédien. Les soi-disant étages ”Wemmelien” et ”Asschien” du

tableau de Van den Bosch ne sont en réalité que deux faciès différents du Barto-

nien.

La classification des étages Paléocènes et Eocènes qui est suivie par la plupart

des auteurs modernes et que je propose ici, est la suivante:

Eocène: Bartonien

Lédien

Lutétien

Yprésien
Palêocène: Landénien

Montien

En même temps j’ai pu rectifier quelques erreurs ou imprécisions dans la désigna-

tion des lithofaciès de ces étages, principalement en ce qui concerne le Tuffeau

de Ciply, les trois assises du Landénien et l’Argile de Roncq.

Inleiding

Bosch.

Bij deze revisie aanvaarden wij evenals Van den Bosch een onderscheid tussen Pa-

laeoceen en Eoceen. De grens tussen heide indelingen werd eöhter op een andere

plaats gelegd. Met Palaeoceen Bedoelen wij het gedeelte van het Oud Tertiair dat in

het Belgisch hekken meestal geen nummulieten Bevat, n.l. het Montien en het Landé-

nien. Met Eoceen s.s. worden dan deze étagen aangeduid die wel nummulieten Bevatten.

I. PALAEOCEEN

a Hontien

In de tabel van Van den Bosch werd het "Krijt" van Mons als basis van de Montien-

étage gesteld. In werkelijkheid begint deze étage echter niet met deze afzetting,

maar met het Tufkrijt van Ciply, bestaande uit een fijnkorrelige witte, geelachti-

ge of blauwgrijze kalksteen met lichtgrijze vuurstenen. Aan de basis daarvan ligt

een oonglomeraat van fosforieten en geremanieerd Senoonmateriaal. Be term "Tufkrijt

van Ciply" wordt hier in de strikte zin gebruikt. Het is namelijk zo, dat in deze

laag twee gedeelten kunnen worden onderscheiden: een bovenste deel (dat we hier be-

Naar aanleiding van ons artikel "De Eocene afzettingen in het Belgisch - Franse

hekken" (Nolf, 1968) werd ons door de redacteur van dit tijdschrift gevraagd een

revisie te maken van de Eocene en Palaeocene gedeelten van de tahel van II, van den



doelen), dat dezelfde fauna bevat als de Kalk van Mons, en een onderste gedeelte,

dat tot het Senoon behoort en ook wel Tufkrijt van St. Symphorien wordt genoemd.

b Landênien

In de oude literatuur wordt vaak de onderste afzetting (Afzetting met Cyprina mor-

risi) van het Landénien als een aparte étage aangezien en werd dan Heersien ge-

noemd. Dit omdat we na de afzetting van de laag met Cyprina morrisi oen bodemosci-

latie kregen, waardoor een gedeelte van bovengenoemde laag gedurende korte tijd

niet werd overspoeld. Onmiddellijk daarop kregen we dan een nieuwe overspoeling,

die aanleiding gaf tot de twee volgende afzettingen van het Landénien, n.1. deze

met Pholadomya oblitterata en deze met Cyprina scutellaria. Deze beide afzettingen

bereikten wel het bekleen van Parijs.

De Afzetting met Pholadomya ohlitterata is in het Belgisch hekken vertegenwoordigd

door liet Tufkrijt van Lincent (in Haspengauwen) en door het Tufkrijt van Angres

en Chercq (in Henegouwen), In het hekken van Parijs hevat ze een aantal facies
s

n,l v
de Tuffeau de la Fère, de Argile de Vaux-sous-Laon en de Calcaire tuffacé de

Ch&lons-sur-Vesle.

De jongste afzetting van het marien Landénien, de Afzetting met Cyprina scutella-

ria is in het Belgisch hekken vertegenwoordigd door de Zanden van Erquelinnes en

de Zanden van Grandglise; in het hekken van Parijs door de Sahles de Bracheux.

De ichthyologische fauna uit de drie afzettingen van het marien Landénien is zeer

homogeen. Verschillen in de malacologische fauna hehhen echter geleid tot de ver-

deling in drie verschillende afzettingen,

Het continentaal Landénien werd door sommige auteurs (Doll fus, Munier Chalmas en

A. de Lapparent) als een afzonderlijke étage aangezien en Sparnacien genoemd, ter-

wijl het marien Landénien dan als Thanétien s.s. werd "benoemd (naar de "Thanet

Sands" uit het Engelse PalaeoTseen) .
Om het "bestaan van een Sparnacien-étage moge-

lijk te maken zou het echter nodig zijn tussen het Thanetien s.s. en het marien

Yprésien een mariene afzetting te vinden, met een fauna die verschilt èn van die

van het Landénien bn van die van het Yprésien. Een dergelijke mariene afzetting be-

staat echter niet. De term "Thanetien " s.l. werd ingevoerd door Renevier en heeft

volledig dezelfde betekenis als Landénien. Het verdient echter de voorkeur Landé-

nien te gebruiken, daar deze term veel ouder is en veel duidelijker gedefinieerd

is als een volledige sedimentatiecyclus (zie ook Leriche, 1937b, p. 189-190).

In het continentaal Landénien van het Belgisch bekken kunnen we twee lagen onder-

scheiden: een lagunaire facies, die voorkomt in het noordelijk deel van Vlaanderen

en een_ fluviatiele facies, die gelocaliseerd is aan de periferie van het "bold:on,

"*") Het Montien wordt door vele auteurs als een krijtétage aangezien (o.a. ook in

de legenda van de Belgische geologische kaart) .
Hier wordt de étage echter in

het Tertiair geplaatst, omwille van de door Leriche (1937? p. I84-I85) aange-

geven redenen.

2) De Afzetting met Cyprina morrisi is alleen in het Belgisch hekken vertegenwoor-

digd en heeft nooit het bekken van Parijs bereikt. Tegenwoordig wordt het be-

staan van een "Heersien-étage" door vrijwel niemand meer aanvaard.



in Haspegauwen.

De lagunaire facies "bestaat uit een complex van klei en zandige kleilagen, met aan

de "basis vaak ligniteuse laagjes. Deze facies is equivalent met de "Argile h lig-

nites" uit het "bekken van Parijs en "bevat als typische fossielen de mollusken Mela-

nia inquinata en Cyrena cuneiformis.

De fluviatiele facies "bestaat hoofdzakelijk uit witte zanden met als typische fos-

sielen de vissen Amia barroisi en Lepidosteus suessionensis.

II. EOCEEN

a Yprésien

Het heeft ons ten zeerste verwonderd in de tabel van "Van den Bosch de Argile de

Roncq bovenop de Zanden van Mons-en-Pévèle (= Zanden met Nummulites planulatus =

Zanden van leper) geplaatst te zien, daar een dergelijke opeenvolging van lagen nog

nergens werd waargenomen. Ik vermoed dat hier de Argile de Ronoq werd verward met

de schistolde klei (?lm = Y2) van de Belgische geolugische kaart.

J, Cosselet (1874) meende in de Ieperse klei twee niveau's te mogen onderscheiden,

n.1, een onderste deel zonder fossielen dat hij Argile d'Orchies noemde, en een bo-

venste gedeelte met enkele verspreide dunne fossiellaagjes, waaraan hij de naam

Argile de PLoubaix gaf. Later voerde hij ook nog een derde term in voor het bovenste,

iets zandigor gedeelte van bovengenoemde laag, n.1. de Argile de Eoncq.

De Ieperse klei vormt echter een zeer homogeen stratigrafisch geheel, waarin

slechts heel plaatselijk zOnes kunnen onderscheiden worden. In de boring var Mar-

cke bij Calaiswerden in het onderste gedeelte van de Ieperse klei eveneens fossie-

len aangetroffen, waardoor een verdeling in Argile d'orchies en Argile de Eoubaix

zeer moeilijk houdbaar is.

De Argile do Roncq is eveneens slechts heel plaatselijk van de Argile de Eoubaix

te onderscheiden en is, zoals gezegd, nergens van het onderste deel van de Ieperse

klei gescheiden door de Zanden van Mons-en-Pévèle (= Zanden met Nummulites planula-

tus = Zanden van leper).

De Plm (= Y2) klei, die in de tabel van Van den Bosch als Argile de Eoncq is aange-

duid, heeft een zeer verschillend lithologisch karakter en kan dus niet als equiva-

lent hiervan worden aangeduid. Het is echter niet uitgesloten dat' beide formaties

synchroon zouden zijn (zie Casier, 1950, p. 33).

Tot slot moet ook nog vermeld dat do Plm (= Y2) klei slechts heel lokaal voorkomt.

Op de plaatsen waar ze aanwezig is rust ze direct op do Ieperse klei en soms ook

op do Zanden met Nummulites planulatus (b.v. in de streek van Kortrijk). Meestal

echter is deze klei niet aanwezig en krijgen we een geleidelijke overgang van de

Ieperse klei — Zanden met Nummulites planulatus — Zanden van Aalterbrugge.

De Argile van Morlanwelz is eveneens een locale facies uit de streek tussen Samber

en Hene.

i V:

b Over de zogezegde "Panisdlien-étage".

Tijdens de overgang van Yprésien naar Lutétien was de regressie van de Yprésienzoe



niet zo sterk, dat ook de streek van Vlaandoren en Henegouwen droog viel, In deze

streken krijgen we dan een continue mariene sedimentatie van Yprésien naar Lutétien.

Deze afzetting, de Afzetting van Aal ter, wordt in de oude literatuur verkeerdelijk

als oen étage aangezien, het zogenaamde Panisélicn. In de afzetting van Aalter kun-

nen we twee hoofddelen onderscheiden, n.1. een onderste gedeelte, hot Complex van

Aaltcrhrugge en een bovenste, de Zanden van Aalter, Het complex van Aalterbrugge

behoort zowel tot het Yprésien als tot het Lutétien en bovat trouwens een gemengde

fauna uit boidc étages. De exacte scheiding tussen beide moet ergens in dit complex

gelogen zijn, doch is niet merkbaar. De Zanden van Aal ter zijn slechts op enkele

plaatsen van beperkte omvang bewaard gebleven, n.1, te Aal ter en te Gent. In de heu-

velen van Cassel, waar de Afzetting van Aalter langzaam overgaat in de Zanden van

Brussel (Afzetting met Maretia omaliusi), zijn ze reeds niet meer als dusdanig te

herkennen.

c Over het niet bestaan van een "Laekcnien-étage' 1

In het Belgisch bekken werd tijdens do Ledien-transgressie door de voortschrijdende

kustgordel het bovenste gedeelte van het Lutétien ( continentaal Lutétien en Cal-

caire grossier) afgebroken tot op het niveau van de Afzetting met Nummulitos lacvi-

gatus. Op sommige plaatsen was hot afbraakproces nog sterker en werd zelfs het

grootste deel van do Afzetting met Maretia omaliusi afgebroken (b.v. te Bambrugge).

Zo komt hot dat op vele plaatsen in hot Belgisch bekken aan de basis van het Lodion

een dikke laag geremanicerd Lutétienmateriaal ligt. Deze laag bevat voornamelijk

grote hoeveelheden verspocldc Nummulites laevigatus, alsook visresten en zandsteen-

brokken.

In de streek van Cassel worden in het basisgrind van het Ledien zelfs grote blokken

van dergelijke zandsteen gevonden. Op andere plaatsen is dit basisgrind door locale

omstandigheden veel minder ontwikkeld en vinden we slechts een dun laagje grof

kwartszand met vcrspoeld Lutétienmateriaal terug (b.v. te Bambrugge).

Op de plaatsen waar het basisgrind van het Ledien sterk ontwikkeld is, werd het in

de oude literatuur vaak aangezien als een afzonderlijke étage, met Nummulites laevi-

gatus als "typisch fossiel, wegens de enorme hoeveelheden geromanieerd materiaal van

deze soort.

Hot "bestaan van een zogezegde LaokcnieniStage word thans door niemand meer aanvaard

en do torm is vrijwel geheel uit de moderne literatuur verdwenen. In dit opzicht

lijkt hot me vreemd deze naam nog als étagcbcnaming terug te vinden in de tahol van

Van den Bosch, en vooral van oen scheiding geplaatst te zien tussen Boven- en Midden-

Eoceen tussen een afzetting en zijn hasisgrind.

d Bartonion

Het Bartonicn is de bovenste ótagc van het Eocoen en bevat in hot Belgisch bekken

twee verschillende facies: de Zanden van Wemmcl en do Kleien en Zanden van Assche.

In de strook van Brabant en in do heuvelen van Oedclom zien we beide facies boven

elkaar en krijgen wc eon geleidelijke overgang van de Zanden van Wemmei naar de



Klei van Assche In de heuvelen van Cassel komt de facies van de Zanden van ïïem-

mel niet voor en rust de klei van Assche direct op het Ledien.

In 1858 voerde Mayer-Eymar de Bartonien-étage in met als type de Barton Clay uit het

telken van Hampshire. Hiermee meende hij ook de Sahles de Beauchamps uit het "bekleen

van Parijs en de Zanden met Hummulites variolarius (= Zanden van Lede) uit het Bel-

gisch hekken te mogen correleren. Later is echter gebleken dat deze beide afzetting-

en tot een afzonderlijke étage behoren, n.1. het Ledien.

In de Franse literatuur wordt voor de Ledien-étage ook vaak het synoniem Auversien

gebruikt. Deze benaming is echter minder aan te bevelen, daar gemakkelijk verwarring

kan ontstaan tussen de termen Auversien en Anversien.

De term Ludien, waarmee men het in het bekken van Parijs voorkomende deel van het

Bartonien aanduidt, is minder verkiesbaar, daar in de buurt van Ludes, waar de étage-

naam gekozen werd, slechts een zeer onvolledig deel van de étage aanwezig is.

APPENDIX - De Nummulieten uit het Belgische Eoceen.

Bartonien: Nummulites orbignyi Galeotti

megaspherische vorm: Nummulites prestwichi Rupert Jones, Nummulites

wemmeliensis De la Harp & Van den Broeck; microspherische vorm: Num-

mulites orbignyi Galeotxi

Ledien: Nummulites variolarius Lamarck

megaspherische vorm: Nummulites variolarius Lamarck; microspherische

vorm:Nummulites heberti d'Archiac & Haime

Lutétien: Nummulites laevigatus Bruguière

megaspherische vorm: Nummulites lamarcki d'Archiac & Haime; micro-

spherische vorm: Nummulites laevigatus Bruguière

Yprésien: Nummulites planulatus Lamarck

megaspherische vorm: Nummulites elegans Sowerhy; microspherische

vorm: Nummulites planulatus Lamarck
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