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HET BOVEN-IEPERIAAN IN DE STREEK VAN TIELT EN DE OMGEVING VAN GENT 

door S. GEETS (1) 

SAMENVATTING. - Op basis van granulometrie, zware mineralen en glauconietgehalte, 
blijkt het Onder-Paniseliaan Plb te behoren tot het Boven-Ieperiaan Yd, waarvan 
het de topzone uitmaakt in de streek van Tielt. Ook in de omgeving van Gent komen 
dezelfde sedimenten voor. 

Het Onder-Paniseliaan Pic vormt dan de basis van het Paniseliaan in de 
streek van Tielt; zijn granulometrische en mineralogische kenmerken blijken even

eens constant in de twee onderzoekingsgebieden. 

RESUME. - La granulométrie, les minéraux denses et la teneur en glauconie des sé
diments de !'Eocène inférieur dans la région de Tielt et les environs de Gand ont 
été examinés. Il semble que le Panisélien inférieur Plb appartient à l'Yprésien 
supérieur Yd, dont il occupe le sommet dans la région de Tielt. Les mêmes sédi
ments ont été trouvés dans les sondages à Gand. 

Le Panisélien inférieur Pic forme la base du Panisélien dans la région de 
Tielt; ses caractéristiques granulométriques et minéralogiques restent constant 
dans les deux régions. 

SUMMARY. - The grain size distribution, heavy minerals and percentages of glauco~ 
nite of the Lower Eocene sediments in the regions of Tielt and Ghent have been e
xamined. The Lower Paniselian Plb seems to belong to the top of the Upper Ypre
sian Yd, in the region of Tielt. The srune sediments have been found in borings in 
Ghent. 

The Lower Paniselian Pic forms the base of the Paniselian in the region of 
Tielt; its grain-size and mineralogical characteristics seem to stay constant in 
the two regions. 

1, INLEIDING 

In het gebied, gelegen ten westen van Tielt en ten noorden van 
Roeselare kunnen twee grote groepen sedimenten opgemetkt worden : 
- bovenaan vindt men een kleiig-zandige afzetting, bestaande uit een 

afwisseling van kleiige en zandige laagjes; deze opeenvolging kan 
al dan niet verstoord zijn door biogene aktiviteit. Ze werd door 
A. RUTOT (1885) als Onder-Paniseliaan P1c of Plm gekarteerd en 
wordt aangetroffen in Pittem G. 48 (Plc), Ardooie G. 47 (Plm), 
Egem G. 46 (Plc), Egem G. 64 (Plc), Staden G. 50 (Plc) (fig. 1). 
Ook in Hooglede G. 49, waar de Geologische kaart alleen Boven-
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Fig. 1. - Lokalisatie van de vindplaatsen en boringen. 
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Fig. 2. x~/6~-diagram van de Onder-Eoceen sedimenten uit de omgeving van Tielt. 
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Iperiaan Yd aangeeft, komt bovenaan in de ontsluiting over 1,80 m. 
een gelijkaardig sediment voor. 

- onderaan volgt een zand, soms min of meer kleiig, dat aan de top 
fossielhoudend of ontkalkt kan zijn. Het wordt als Onder-Panise
liaan P1b (schelphoudend faciës) of Boven-Ieperiaan Yd op de geo
logische klHirt weergegeven en komt voor te Ardooie G.47 (Yd), 
Egem G.46 (P1b), Egem G.64 (P1b en Yd), Hooglede G.49 (Yd), Hoog
lede G.51 (Yd) en Staden G.50 (Yd) (fig. 1). 

Volgens de legende van de geologische kaart zouden de 2 zandi
ge leden van elkaar gescheiden worden door een kleilaag, aangeduid 
als Onder-Paniseliaan P1m : dit werd alleen te Egem G.64 weergevonden, 
waar het kleibandje 4 cm. dik was. 

Ter vergelijking werden een aantal boringen onderzocht, 35 km. 
naar het oosten, nl. te Gent (fig. 1, pt. 1j Ledeberg (pt. 2), Melle 
(pt. 3), Heusden (pt. 4) en Merelbeke (pt. 5) waarin gelijkaardige 
afzettingen werden aangetroffen. 

Er zal getracht worden, door verschillende sedimentologische 
technieken, te bepalen of de indeling van deze Onder-Eocene sedimen
ten in P1c, P1b, P1m en Yd in ae streek van Tielt nog houdbaar is. 

2. SEDIMENTOLOGISCH ONDERZOEK. 

2 .1. Werkwi j ze 

De korrelgrootteverdeling van de monsters werd bepaald, op de 
fraktie > 50µ door zeving, op deze < 50 µ door middel van de se
dimentatiebalans. De sedimentnaam werd gevonden door uitzetting 
van de zand-, leem- en kleifraktie in het gemodificeerde textuurdia
gram van SHEPARD (1954) (S. GEETS, 1978). De granulometrische para
meters werden berekend langs grafische weg (R. L. FOLK en W. C. WARD, 
1957) en door de momentenmethode (G. M. FRIEDMAN, 1962). Ze laten 
toe de eigenschappen van het sediment zoals gemiddelde afmeting, sor-
tering, schuinte nauwkeurig te bepalen en, door uitzetting van de 
waarden in grafiek tegenover elkaar, gelijkaardige sedimenten te 
groeperen. 

De zware mineralen werden geteld en het glauconietgehalte be-
paald. 

2. 2. STREEK VAN TIELT 

2. 2. 1. BOVENSTE KLEIIG-ZANDIGE AFZETTINGEN 

Bijna de helft van deze sedimenten behoren tot de groep van 
kleiige en lemig-kleiige zanden, die zeer slecht tot uiterst slecht 
gesorteerd zijn. Slechts zes van de 39 onderzochte monsters zijn 
zandig-lemige kleien; ook deze zijn uiterst slecht gesorteerd. 

De heterogeneîteit van de afzetting blijkt duidelijk uit het 
diagram (fig. 2) waarin de gemiddelde afmeting x$ uitgezet wordt te
genover de sortering 0-0 : deze sedimenten nemen een gebied in, met 
x~ -waarden begrepen tûssen ongeveer 3,50 o (zeer fijn zand) en 
9,20 ~ (klei) en O"<ll -waarden, gelegen tussen 2.70 ~en 3,70 $. 

De zware mineralen (tabel 1) vertonen een overmaat aan ubiquis
ten (70%), waarin vooral zirkoon en, in mindere mate, rutiel de hoofd
rol spelen. Daarna volgen de parametamorfe mineralen met gemiddeld 
13% : stauroliet is hier het belangrijkste mineraal, gevolgd door dist
heen. Granaat en epidoot, met respektievelijk gemiddeld 8 en 7%, komen 
regelmatig voor. Pyroxenen en amfibolen halen samen nauwelijks 2% ge
middeld. 

Er komt gemiddeld ongeveer 6% glauconiet voor in deze afzetting. 
Alleen aan de basis te Egem G.64, waar een sediment met grovere zand
fraktie voorkomt, vindt men een gehalte van meer dan 25% glauconiet. 
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2.. 2. 2. ONDERSTE ZANDIGE AFZETTINGEN. 

De overgrote meerderheid van de 35 onderzochte monsters beho
ren tot de echte zanden : hun sortering gaat van middelmatig tot 
uiterst slecht. Uit het x~/cr- -diagram (fig. 2) blijkt dat hun gemid
delde afmeting schommelt r6nd$4~ (zeer fijne zanden), terwijl de O"~ 
-waarden kunnen gaan van 1,2 ~ tot meer dan 3 +· 

Granulometrisch is er weinig verschil tussen de zanden uit het 
zogenaamde P1b-faciës en de echte Boven-Ieperiaan-zanden. Hooguit 
kan men zeggen dat de fossielhoudende zanden gemiddeld iets graver 
en slechter gesorteerd zijn, wat blijkbaar te wijten is aan het ver
schil in afzetting : vermoedelijk werden ze gevormd op de bodem van 
geulen in een waddenafzetting, terwijl de onderliggende Yd-zanden af
komstig zijn van zandbanken langs deze distributiekanalen (S. GEETS, 
1978). 

Plc • 
P1b-Yd + 

+ 

Granaat, Epidoot, 
Amtibolen 

• + 

Fig. 3. - Driehoeksdiagram van de zware mineralen-verdeling van de Onder-Eoceen
sedimenten uit de omgeving van Tielt. 
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De ubiquisten (tabel 1) halen in deze afzettingen gerniddeld 
rneer dan 60% van het totaal aantal zware rnineralen, waarbij zirkoon 
nog steeds het belangrijkste rnineraal blijft. De pararnetarnorfe rnine
ralen halen 12% : in deze groep neernt distheen nu de overhand op 
stauroliet. Het granaatgehalte is ongeveer dubbel zo groot als in de 
bovenliggende kleiig-zandige afzetting, terwijl epidoot hetzelfde 
percentage behoudt. Ook hier is weinig of geen verschil te rnerken 

~ tussen zanden van het Plb-faciës en de Boven-Ieperiaan zanden. 
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Fig. 4. - x~/o-~-diagram van de Onder-Eoceen sedimenten uit de zandgroeve G. 49 te 
Hooglede. 
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In een driehoeksdiagram, waarin de polen respektievelijk 
bezet worden door ubiquisten, parametamorfe mineralen en de groep 
granaat-epidoot-amfibolen (fig. 3) nemen de kleiig-zandige sedimen
ten van het Onder-Paniseliaan globaal de top van de driehoek in, 
terwijl de onderliggende zandige sedimenten meer naar de rechter 
benedenhoek toe worden uitgezet. 

Het glauconietgehalte van de zandige sedimenten ligt ho
ger dan in de bovenliggende afzetting : gemiddeld ongeveer 9%. 
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Fig. 5. - ~+/o-~- diagram van de Onder-Eoceen sedimenten uit de boring van Ledeberg. 
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2. 2. 3. DE ZANDGROEVE TE HOOGLEDE G. 49 

Zoals eerder vermeld werden op deze plaats bovenaan kleiig
zandige afzettingen gevonden, gelijkend op het Onder-Paniseliaan P1c. 
De bovenste monsters 1 tot 5 hieruit liggen in het x©/lJ"~- diagram 
(fig. 4) inderdaad in het veld dat eerder (fig. 2) als dat van de 
P1c-afzettingen werd gedefiniëerd. De onderliggende monsters vallen 
in het veld van de P1b-of Yd-sedimenten. 

Ook in het zware-mineralenspektrum treedt duidelijk een ver
schil op : monsters 1 tot 5 bevatten meer stauroliet, minder distheen 
en duidelijk minder granaat dan de onderliggende zanden. 

2. 3. OMGEVING VAN GENT 

2. 3. 1. BOVENSTE KLEIIG-ZANDIGE AFZETTINGEN 

Het overgrote deel van de onderzochte monsters z13n kleiige 
zanden volgens de gemodificeerde indeling van SHEPARD; enkele behoren 
tot de lemige zanden of de zanden. Ze zijn zeer slecht tot uiterst 
slecht gesorteerd. In het xm/lJ"<l>-diagram (fig. 5), waarin de monsters 
uit de boring van Ledeberg, die als representatief voor dit gebied 
werd gekozen, uitgezet zijn, nemen deze sedimenten een gebied in met 
Xœ-waarden, begrepen tussen 4,5o (grave leem) en 6t (middelmatige· 
lèem), en met lJ"d>- waarden gelegen tussen 2,6 en 3,7<!>. 

Bij de ~ware mineralen halen de ubiquisten gemiddeld ongeveer 
65%, met zirkoon als voornaamste mineraal. Darop volgen granaat met 
15% en de parametamorfe mineralen met 11% : in deze laatste groep do
mineert stauroliet lichtjes over distheen. Epidoot haalt gemiddeld 
slechts 3%, terwijl de amfibolen en vooral de pyroxenen zeer weinig 
voorkomen. 

Het glauconietgehalte bedraagt gemiddeld 10%. 

2. 3. 2. ONDERSTE ZANDIGE AFZETTINGEN 

De sedimenten van deze groep z13n alle zanden, die slecht tot 
zeer slecht gesorteerd zijn. In het x~/lJ"<l>-diagram (fig. 5) bezetten 
ze een veld met xp-waarden schommelend rond 4 <!> (zeer fijne zanden); 
duidelijk blijkt uit de figuur dat de zanden van de topzone (nummers 
11 tot 17) ook slechter gesorteerd zijn dan de onderliggende, zoals 
in het P1b-faciës uit de streek van Tielt (fig~ 2). In deze streek 
is gans het pakket zandige sedimenten fossielhoudend. 

Het aandeel van de ubiquisten in het zware-mineralenspektrum 
blijft, met gemiddeld 58%, hoog : zirkoon is odk hier het belang
rijkste mineraal. De parametamorfe mineralen halen gemiddeld 10%, 
waarbij distheen duidelijk overheerst over stauroliet. Het granaat
gehalte behoudt 15%, maar epidoot (6%) en de amfibolen (6%) nemen in 
belangrijkheid toe. 

In het driehoeksdiagram ubiquisten, parametamorfe mineralen, 
granaat-epidoot-hoornblende (fig. 7) krijgt men hetzelfde beeld als 
voor de streek van Tielt. De Onder-Paniseliaan sedimenten bezetten 
de top van de driehoek, terwijl deze van het Boven-Ieperiaan dalen 
naar de rechter benedenhoek toe. , 

Het glauconietgehalte, gemiddeld 13%, ligt iets hoger dan in 
de bovenliggende Onder-Paniseliaan sedimenten. 

3. BESLUIT 

Uit het sedimentologisch onderzoek van de Onder-Eoceen-sedi
menten uit de streek van Tielt en de vergelijking met sedimenten van 
dezelfde ouderdom uit het Gentse, blijkt de goede correlatie die mo
gelijk is tussen die afzettingen. 
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Het is duidelijk, dat de grens, getrokken tussen de twee zan
dige faciës, nl. het z. g. fossielhoudend Onder-Paniseliaan P1b en 
het fossielloos Boven-Ieperiaan Yd in de streek van Tielt, op grand 
van sedimentologische kenmerken niet houdbaar is. Buiten een slech
tere sortering van het P1b-zand blijken de twee zandige faciës kwasi
identiek te zijn : deze sedimenten worden in het Gentse eveneens 
waargenomen, waar ze onder de naam "Zand van Ledeberg" werden be
schreven (G. DE MOOR en S. GEETS, 1973). 

Ook het Onder-Paniseliaan P1c, dat dus de basis vormt van het 
Paniseliaan ten westen van Tielt, blijkt in de twee onderzoekingsge
bieden bijna dezelfde granulometrische en mineralogische kenmerken 
te bezitten. Daar deze afzetting het best ontsloten is in de klei
groeve G. 48 te Pittem, werd de benaming "Lid van Pittem" voor deze 
afzetting voorgesteld (S. GEETS, 1978). 
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Fig. 6. - Drieho~ksdiagram van de zware mineralen-verdeling van de Onder-Eoceen
sedimenten uit de boring te Ledeberg. 
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Onder Paniseliaan Plc 70 13 8 7 2 0,40 

z.g. Plb 65 13 13 7 2 0,51 

Boven Ieperiaan Yd 61 11 18 8 2 0,29 

Tabel 1. - Gemiddelde zware mineralen-verdeling van de Onder-Eoceen 
sedimenten uit de omgeving van Tielt. 
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