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Geologie bestudeert de opbouw, de ontwikkelingsgeschiedenis en de processen van de  aardkorst. Deze evo-
luties worden bestudeerd over miljoenen jaren en over verschillende gebieden, zodat het een wetenschap in
volle ontwikkeling is. Voor het boek Geologie van Vlaanderen hebben alle specialisten ter zake samengewerkt
om een overzichtelijke en mooie synthese te brengen van wat zich in de ondergrond van dit gebied heeft af-
gespeeld.

Deze geologische geschiedenis van Vlaanderen start met de oudste gekende gesteenten, behorend tot het
Onder-Paleozoïcum, en verloopt verder volgens de geologische tijdsschaal tot het Quartair, de meest recente
periode van de aardgeschiedenis. Ondanks de geringe oppervlakte komen veel gesteenten van heel verschil-
lende ouderdom, samenstelling en oorsprong in Vlaanderen voor. Deze gesteenten beslaan bijna het volledige
Fanerozoicum, van het onderste Cambrium tot het Holoceen. De toegepaste standaard voor de chrono- en 
lithostratigrafie is de nomenclatuur die door de Nationale Stratigrafische Commissie en door de International
Commission on Stratigraphy zijn vastgelegd.

Ook het bodemaspect komt uitgebreid aan bod. In de bovenste lagen van de lithosfeer treedt immers
bodemvorming op. Bodems dienen als substraat voor de voedselproductie en vormen een reservoir van waaruit
grondstoffen, ertsen en mineralen worden ontgonnen. In het boek worden het ontstaan en de kenmerken van
bodemlandschappen omstandig beschreven. 

Ten slotte is er bijzondere aandacht voor de kust en
het Belgische deel van de Noordzeebodem, en voor
de hydrogeologische opbouw van Vlaanderen. De
hydrostratigrafie én de chrono- en lithostratigrafie
zijn in overzichtelijke tabellen samengebracht.

Het boek bevat verder heel wat informatie over 
actuele onderwerpen die rechtstreeks met geologie
te maken hebben:

- geothermie
- geologische opslag van CO2
- offshore windmolenparken
- schaliegas

De belangrijkste geologische gebeurtenissen, 
begrippen en processen worden doorheen het boek
uitgebreid in kaderstukken toegelicht. Het boek is 
rijkelijk geïllustreerd en bevat tientallen nieuwe en
unieke afbeeldingen en foto’s.
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Fig. 6.0:
Kust en Zee in actie. 
Het zand van de zee en strandhoofden beschermen de sterk verstedelijkte kustlijn en haar achterland tegen stormen.
Foto credits: Misjel Decleer.
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Het onder-Paleozoïcum en het Massief van Brabant

Fig. 1.12:
Schematische voorstelling van de evolutie van het Massief van Brabant, van het Laat-Ordovicium tot 

het Vroeg-Devoon, gebaseerd op een integratie van stratigrafische, sedimentologische, metamorfe, 

geofysische en structureelgeologische data (naar [16, 17]).
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Cenozoïcum: Paleogeen en Neogeen

Gelinden hebben een merkwaardige samenstelling omdat ze bijna volledig uit herwerkte microfoss-sielen van het Krijt bestaan. Dit wijst op de opheffing en erosie van de bekkenranden. Deze opheffing staat zeker in verband met de grote hoeveelheden magma die toen tussen Groenland en Europa naar omhoog kwamen om daar te starten met de vorming van de nieuwe Atlantische oceaanvloer.
Misschien speelde deze opheffing in combinatie met een eustatische zeespiegelverlaging nog verder een rol bij het terugtrekken van de zee uit ons gebied tegen het einde van het Selandiaan. Vanaf het begin van het Thanetiaan trok de zee dan vanuit het noorden opnieuw ons land binnen. Er volgden dan verschillende sedimentatiepulsen, die zich gedurende het Thanetiaan geleidelijk uitbreidden en verder naar het westen (Fig. 3.50) en het zuiden tot over het Brabant Massief in Henegouwen en nog verder binnendrongen. De verschillende pulsen leverden verschillende leden (Lid van Waterschei, Lid van Lincent, Lid van Halen, Lid van Grandglise), samengevat in de Formatie van Hannut. Afzettingen, zoals het Lid van Halen in Fig. 3.50, kunnen afwezig zijn, wat met tektoniek kan te maken hebben of faciessen, zoals het Lid van Lincent en het Lid van Halen, in Fig. 3.51 komen in een laterale positie van elkaar voor, wat dan weer de diepteontwikkeling van het bekken weerspiegelt.

Een hernieuwde opheffing van het groot Brabant-Artois tektonisch blok en mogelijk een algemene daling van het zeeniveau, zorgden voor het einde van deze mariene invloed en voor de erosie van een groot gedeelte van de eerdere afzettingen over het blok. Het resultaat is zichtbaar in de drie pro-

Fig. 3.50:
Een zuid-noord doorsnede van Flobeq over Gent tot Boekhoute.
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Doelpubliek

Geologie van Vlaanderen is een onmisbaar studieboek en naslagwerk voor elke geoloog in het Nederlandse
taalgebied. De publicatie richt zich in het bijzonder ook tot academici, leraren aardrijkskunde en wetenschappen;
iedereen die actief is in de bodemsanering en het bodemonderzoek, stabiliteit en geotechniek, hydrogeologie
en bodemkunde; MER-deskundigen, aannemers, boorfirma’s; openbare instellingen zoals de OVAM, het VITO
en de VMM; het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (lne) en het Vlaams Instituut voor de Zee. Uiteraard
is het boek ook geschikt voor elke hobbyist en sterk geïnteresseerde lezer.

Over de auteurs

Dit boek is het resultaat van jarenlang en uitgebreid onderzoekswerk van tientallen onderzoekers. Aan dit boek
werkten alle specialisten uit het werkveld mee: Carole Ampe, Michael Borremans, T.N. Debacker, Seppe Dec-
kers, Marleen De Ceukelaire, Bart Deronde, Stijn De Schepper, Kristien De Vos, Walter De Vos, Stijn Dewaele,
Michiel Dusar, Michael Fettweis, Peter Finke, Achiles Gautier, Stephane Geets, Rik Houthuys, Patric Jacobs,
Pieter Laga, David Lagrou, Roger Langohr, Stephen Louwye, Chantal Martens, Mieke Mathys, Kris Piessens,
Jean Poesen, Etienne Steurbaut, Noël Vandenberghe, Vera Van Lancker, Eric Van Ranst, Jacques Verniers en
Kris Welkenhuysen.
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