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SAMENVATTING. Pleistocene afzettingen aangeboord in ongeroerde boringen worden sedimentologisch beschre-
ven op basis van een reeks lithofacies die zijn gedefinieerd in het kader van het project “Updating the Quaternary 
database of the Geological Survey of Belgium”. Vervolgens wordt voor iedere boring een reconstructie van de opeen-
volgende Pleistocene palaeo-omgevingen gemaakt. 

SLEUTELWOORDEN: lithofacies, sedimentologische opbouw, sedimentaire (palaeo-) omgeving.

ABSTRACT. Sedimentological description and interpretation of Pleistocene deposits in cored boreholes from 
the western coastal plain (Belgium). Pleistocene deposits traversed in coreholes are described on basis of a series of 
lithofacies introduced in the framework of the project “Updating the Quaternary database of the Belgian Geological 
Survey”. In addition, a reconstruction of the succeeding Pleistocene palaeo-environments is made for every corehole.

KEYWORDS: lithofacies, sedimentological rconstruction, palaeo-environment.

RÉSUMÉ. Description et interprétation sédimentologique des dépôts pléistocènes dans des sondages carottés de 
la plaine côtière occidentale (Belgique). Les dépôts pléistocènes, observés dans des sondages carottés, sont décrits 
d’après la séquence de lithofacies, établie lors du projet “Updating the Quaternary database of the Belgian Geological 
Survey”. Ensuite et pour chaque sondage, les paléo-environnements pléistocènes successifs sont reconstruits.

KEYWORDS: lithofacies, reconstruction sédimentologique, paléo-environnement.

3. In tegenstelling tot de Holocene afzettingen zijn de 
Pleistocene afzettingen in het gebied sedimentolo-
gisch nog niet in detail bestudeerd. Het is precies dit 
facet dat in deze uitgave zal toegelicht worden. 

1. Geografische situering  
van de westelijke kustvlakte

De Belgische kustvlakte maakt deel uit van de kust-
vlakte van de zuidelijke Noordzee die zich uitstrekt van 
Noord-Frankrijk tot Denemarken (Baeteman, 2008). 
De westelijke kustvlakte reikt van de Franse grens tot 
Oostende (Fig. 1) en is nu een poldergebied dat door 
allerlei infrastructuurwerken, zoals dijken, grach-
ten, sluizen,  tegen overstromingen wordt beschermd 
(Baeteman, 1999). Het maaiveld ligt gemiddeld tussen 
+2 en +5m TAW (Tweede Algemene Waterpassing) uit-
gezonderd in de lager gelegen Moeren waar de topogra-
fie amper boven 0m TAW stijgt. De IJzer is de grootste 
rivier in het gebied en ontvangt in het zuiden en oosten 
water van enkele beken. Het getijdenamplitude bedraagt 
aan de westkust ongeveer 5m (Baeteman, 2008). 

Inleiding

Het project “Updating the Quaternary database of the 
Belgian Geological Survey”, dat liep van eind 2010 tot 
eind 2012, had als doel een nieuwe methodologie te ont-
wikkelen op basis van lithofacies waardoor de recon-
structie van de quartaire sedimentaire palaeo-omgevingen 
op een eenvoudigere en efficiëntere manier kan verlopen. 
Gelet op de unieke situatie van de westelijke kustvlakte 
in België leende dit gebied zich uitstekend om de nieuw 
ontwikkelde methode te toetsen en een modelstudie ter 
beschikking te stellen. De bijzondere aard van dit gebied 
is het gevolg van de volgende elementen:

1. Er zijn een groot aantal ongestoorde en waardevolle 
mechanische boringen uitgevoerd die reiken tot in 
de onderliggende Paleogene Formatie van Kortrijk 
waardoor steeds de volledige Pleistocene sequentie 
per boring gekend is.

2. Door de lokalisatie hadden zeespiegelschommelin-
gen gedurende het Quartair een directe impact op de 
sedimentatie- en erosieprocessen, wat geleid heeft 
tot een zeer complexe opbouw van de Pleistocene 
ondergrond in het gebied.



6 Frieda BOGEMANS 

2. Geologische data

In dit werk wordt de Pleistocene sequentie in een reeks 
ongeroerde mechanische boringen, die werden uitge-
voerd in het kader van een karteringsprogramma door 
de Geologische Dienst van België (Appendix 1, Fig. 3), 
beschreven volgens de geïntroduceerde lithofacies clas-
sificatie (definiëring van de lithofacies in Bogemans & 

Baeteman, 2014). De gehanteerde lithofacies classifica-
tie is terug te vinden in Appendix 2. Na het beschrij-
vend deel volgt de reconstructie van de sedimentaire 
palaeo-omgevingen. Nuttige originele beschrijvingen 
van sedimentaire structuren en hun interpretatie staan in 
de referentielijst vermeld.

Er is per geologisch kaartblad (Fig. 2) gewerkt en naast 
de tekst is er ook een overzichtstabel opgesteld. De over-
zichtstabel bestaat uit 5 kolommen. In de eerste kolom 
staat de naam van de boring, welke correspondeert met 
de gemeente of gehucht waar de boring werd uitgevoerd, 
en het archiefnummer van de Geologische Dienst van 
België. In de tweede kolom is de onder- en bovengrens 
van de Pleistocene sequentie aangeduid. De derde en 
vierde kolommen geven de onderscheidde lithofacies per 
diepte-interval weer. In de laatste kolom tenslotte, staat 
het gedefinieerd sedimentair palaeo-milieu vermeld. Alle 
altimetrische waarden zijn uitgedrukt in TAW (Tweede 
Algemene Waterpassing). Dit referentievlak correspon-
deert met de gemiddelde laagwaterlijn bij springtij.

Op de website http://mars.naturalsciences.be/geology/
boreholes zijn van de meeste boringen foto’s beschikbaar.

Figuur 1. Afbakening van de westelijke kustvlakte in België.

Figuur 2. Kaart van België voorzien van een grid van de geologische kaartbladen (schaal 1/40 000). Ter referentie worden ook de 
nummers van de topografische kaarten (schaal 1/50 000) weergegeven.



Pleistocene afzettingen in ongeroerde boringen van de westelijke kustvlakte

Figuur 3. Lokalisatie van de in de tekst beschreven boringen, volgens de geologische kaartbladen. Ter informatie staan ook de 
nummers van de topografische kaarten 1/10 000 vermeld.
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3. Kaartblad Middelkerke 21E  

3.1. Vliegveld Oostende (21E221; +3.26m)

3.1.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene sequentie spreidt zich uit van -16.24m tot 
-6.3m. De top van het tertiaire substraat is lokaal herwerkt. 
Kleibrokken samen met schelpfragmenten, schelpgruis, 
grindjes en zand vormen een residu van enkele tientallen 
centimeter. Hierop rust een zandige afzetting, vooral ½ 
fijn van korrel, rijk aan schelpfragmenten en schelpgruis, 
evenals grindjes. Een beperkt aantal discontinue kleiige 
laminae zijn waargenomen (H2). Vanaf ± -15.30m prime-
ren fijne klastische sedimenten, voorzien van meerdere 
sterk humeuze tot venige zones, de laatste enkel aan de 
basis. Deze zones zijn doorspekt met klastische nestjes 
en discontinue laminae. Het organisch gehalte neemt af 
naar boven toe. Het facies is op een diepte van iets meer 
dan -13.7m erosief begrensd (M3). Het volgende facies 
neemt een kleine 3m in (tot -10.94m) en is golvend 
gelaagd (wavy bedded) waarin kleiig tot kleihoudend silt 
alterneert met zand. In de bovenste meter evenwel, zijn 
de zandintercalaties beperkt tot discontinue dunne lami-
nae (lenticular bedding). Kleine inzakkingsstructuren, 
een beperkt aantal bioturbaties en enkele plaatselijke res-
tanten van vegetatiedoorgroeiing zijn zichtbaar; de laatste 
toenemend in het topgedeelte (M-S5 →M2). Vanaf een 
diepte van -10.94m stijgt het organisch gehalte gelei-
delijk, een venig sedentaat wordt gevormd waarin ech-
ter nog steeds klastische sedimenten aanwezig zijn. Het 
deel waarin organische materiaal dominant is, is beperkt 
tot 20cm. Vanaf -10.5m nemen de klastische sedimenten 
opnieuw de bovenhand. Dit facies is rijk aan zaadjes (P 
+ M3). Boven een diepte van -10m zijn nog enkel zui-
vere klastische sedimenten aanwezig, zandig silt aan 
de basis en overgaand naar silteus ½ fijn zand, de laat-
ste met diffuse silteuze en kleiige laminae. Kenmerkend 
zijn de deformatiestructuren, aanwezig van -10 tot -7m, 
die waarschijnlijk ontstaan zijn ingevolge liquifactie. De 
oorspronkelijke stratificatie is weinig duidelijk aanwezig. 
Toch zijn niveaus met visgraatstructuren (herringbone 
cross-stratification) en subhorizontale stratificatie zicht-
baar (S4).

3.1.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De Pleistocene sequentie start in een ondiepe mariene 
of subtidale omgeving die vrij snel evolueerde naar een 
intertidaal gebied dat verder ophoogde en waar vege-
tatie zich kon ontwikkelen (supratidaal). Deze vege-
tatie zorgde trouwens voor de fixatie van sedimenten 
bij inkomend water. De instandhouding van de vege-
tatie was slecht tijdelijk; de omgeving evolueerde naar 
een gemengd wad. Door verdere sedimentaccumula-
tie werd op een gegeven moment opnieuw begroeiing 
mogelijk. Ook dan was deze toestand van korte duur, 
op deze plaats hernam de hydrodynamiek waarna 
bijna uitsluitend zand werd afgezet met beperkte 

getijdenkenmerken. Of het grotendeels ontbreken van 
getijdenkenmerken te wijten is aan secondaire modifi-
caties of dat ze reeds ontbraken op moment van afzet-
ting is onbekend. Omwille van deze elementen wordt 
dit deel van de sequentie geplaatst in een niet gediffe-
rentieerde getijdenomgeving. 

3.2. Wilskerke (21E222; +3.24m)

3.2.1. Sedimentologische opbouw

De basis van het pleistoceen bevindt zich hier op een 
diepte van -16.4m. Kenmerkend voor het Tertiair – 
Quartair contact zijn de graafgangen aanwezig in het 
tertiaire kleifacies. Ze zijn opgevuld met bovenliggend 
materiaal. Het desbetreffende materiaal bestaat uit het-
erogeen ½ fijn zand, rijk aan schelpgruis en -fragmenten, 
klastische keien en kleibrokken. Het facies bevat enkele 
niveaus van silthoudend ½ fijn tot medium zand waarin 
schelpresten als diffuse discontinue laminae voorkomen 
(SH2 tot -11.76m). De precieze grens met het volgend 
facies ontbreekt ingevolge de onvolledige monstername. 
Het facies zelf is homogeen opgebouwd; bestaat uit fijn 
tot ½ fijn zand grotendeels massief gelaagd, sporadisch 
onderbroken door enerzijds een diffuse effen horizontaal 
gestratificeerde zone en anderzijds een concentraat van 
discontinue kleiige laminae en hoekige platte brokjes, 
soms rijk aan veendetritus en schelpfragmentjes (S2 tot 
-6.56m). Boven -6.56m komen 2 kleine fining ups voor 
bestaande uit een residu gevolgd door een zandafzetting, 
de laatste getypeerd door een grootschalige kriskrasge-
laagdheid en meerdere discontinue kleiige laminae. Het 
residu is samengesteld uit kleibrokken, veenbrokken en 
schelpfragmenten die in een zandmatrix zijn ingebed. De 
ondergrens van beide cycli is erosief (2 x F1). 

3.2.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De Pleistocene sequentie begint met hoog energet-
ische afzettingen binnen een ondiepe mariene/estuari-
ene omgeving. Op een diepte van ± -15.70m getuigen 
de sedimentaire structuren van een minder energieri-
jke omgeving, waarschijnlijk een ondieper wordende 
bank gelet op de aanwezige oxidatieverschijnselen bij 
opening van de boring en de laminae bestaande uit 
schelpgruis. Deze bank kwam echter vrij snel opnieuw 
onder de laagwaterlijn te liggen en werd afgedekt met 
grofkorrelig materiaal (SH2 tot -11.76m) (schelpresten 
fungeerden als grove partikels). Het daaropvolgend zan-
dfacies is eigen aan een geul waarin de hydrodynamiek 
meerdere keren sterk maar wel kortstondig veranderde. 
De stroomsterkte was waarschijnlijk te groot voor 
sliksedimentatie. Sommige sedimentaire kenmerken 
wijzen bovendien op erosie in de nabije omgeving gelet 
o.a. op de hoekige vorm van de klei-intercalaties. De 
sedimentaire kenmerken binnen de F1’s vertonen de 
kenmerken van een zandgolf, onderdeel van een bank 
(zie Dalrymple et al., 1990 – zone 1).
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3.3. Puidenbroeken (21E223; +3.05m)

3.3.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene sequentie is iets meer dan 11m dik en 
reikt van -14.23m tot -2.95m. Het contact Tertiair – 
Quartair is scherp en wordt geaccentueerd door een 
concentratie van silexkeien (H1). Iets meer dan de helft 
van de sequentie bestaat uit fijn tot medium niet gestrat-
ificeerd zand, de medium fractie is vooral in de tweede 
helft aanwezig waarin ook meerdere erosieoppervlak-
ken zichtbaar zijn. Er zijn verschillende gradueel beg-
rensde niveaus aanwezig van schelpfragmenten en 
schelpgruis evenals concentraties van kleilensjes, al 
dan niet met grindjes. Bioturbate verschijnselen zijn 
niet vreemd (S1). Op een diepte van ongeveer -8m is dit 
facies begrensd door een kleiige veenbrok. Er bovenop 
ligt een ½ fijne zandafzetting waarin humeuze kleiige 
siltbrokken voorkomen en enkele discontinue kleiige 
laminae die verstoord zijn ingevolge afglijdingen (H1 
+ S4a). Het facies is concaafvormig ingesneden (van 
-7.58m tot -7.81m). In de concave contactzone is klei-
houdend silt gesedimenteerd waarin overblijfsels van 
vegetatiedoorgroeiing aanwezig zijn (afgegleden brok 
oevermateriaal). Vervolgens primeert ½ fijn zand met 
aan de top tamelijk veel schelpgruis. Vanaf -7.21m 
komt in het ½ fijn zand kleiige siltlaminae voor die tus-
sen -6.95m en -6.8m dominant zijn. Hogerop neemt het 
belang van de fijne klastische insluitsels opnieuw af, 
de hoeveelheid schelpfragmenten en schelpgruis eve-
nals keitjes nemen toe. De stratificatie is aan de basis 
duidelijk verstoord, voor de rest is de gelaagdheid 
horizontaal licht golvend. Op ongeveer een diepte van 
-6.25m is een zandig venig bandje van 8cm geaccu-
muleerd (S2 + P). Het sedentaat is bovenaan duidelijk 
afgesneden en bedekt met fijn zand, grotendeels alter-
nerend met continue en discontinue silteuze laminae die 
licht golvend horizontaal tot licht schuin gelegen zijn. 
Enkele reactivatie-oppervlakken zijn zichtbaar eve-
nals deformatiestructuren. Schelpfragmentjes en veg-
etatierestjes worden sporadisch waargenomen (M-S2). 
Vanaf -4.75m is een zandafzetting aanwezig die naar 
boven toe overgaat in silt met zandige intercalaties (F2). 
Opvallend in dit facies zijn de waterexpulsiestructuren. 
Op -3.67m is een erosief oppervlak zichtbaar met een 
fijn zandige afzetting bovenop, gekenmerkt door een 
veranderlijke siltbijmenging. Onderaan in dit facies is er 
een diffuse horizontale stratificatie zichtbaar, bovenaan 
is ze totaal verdwenen ondermeer door worteldoorgroei-
ingen. Andere kenmerkende elementen zijn de fijne 
gerolde kalkconcreties, aanwezig op meerdere niveaus, 
kleilensjes en tenslotte silexsplinters en schelprestjes 
die beperkt zijn tot de basis (S4).

3.3.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Op deze plaats nemen de restanten van een ondiepe 
mariene omgeving de basis van de Pleistocene sequen-
tie in (tot -8m). Vervolgens komt de restant van een geul 

voor waarvan de sedimentaire kenmerken getuigen van 
een veranderlijke hydrodynamiek, met de vorming van 
banken/ridges. Meerdere keren is er erosie opgetreden. 
Vanaf -7.21m is er trouwens getijdeninvloed merk-
baar. Op één van de banken is vegetatie ontwikkeld. 
De sedentatie werd afgebroken en de activiteit binnen 
de geul hernam met een toenemende invloed vanuit het 
hinterland.

3.4. Noordhoek (21E224; +3.84m)

3.4.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen komen voor tussen -15m 
en -2.35m. De basis bestaat uit een herwerkingszone 
waarin kleibrokken samen met grindjes, schelpen en 
schelpfragmenten in een matrix van zand voorkomen 
(H1). Hierop ligt een dik pakket van ½ fijn zand waarin 
schelpfragmenten verspreid aanwezig zijn, grindjes 
zijn enkel sporadisch aangetroffen. De stratificatie is 
diffuus en grotendeels verstoord, sporadisch komt een 
kleiige lamina voor. Van -12.2m tot -11.2m is de strati-
ficatie van het type visgraat (herringbone cross-stratifi-
cation). Vanaf -11.2m zijn de sedimenten iets grover en 
zijn er naast de algemeen verspreidde schelpresten ook 
2 niveaus met schelprestenconcentraties zichtbaar. Het 
tweede niveau heeft een erosieve basis waardoor het 
geïnterpreteerd wordt als een stormniveau (S1). Vanaf 
ongeveer -10m neemt het aantal kleilaminae bedui-
dend toe; een meter hoger resulterend in een samen-
gesteld lithofacies. (M-S1). Het betreft waarschijnlijk 
een opeenvolging van slikrijke bottomsets, onder-
deel van getijdenbundels (bundles) (Murakoshi et al., 
1995). De getijden karakteristieken verdwijnen vanaf 
-9.2m, een fining up sequentie, zandig aan de basis 
venig aan de top (-8.7m), is gevormd (F2 met veen). 
Het veen bevat in het topgedeelte siltintercalaties. 
Superposerend ligt dan een siltafzetting met zand dat 
in de vorm van laminae of lagen voorkomt. Hogerop 
liggen enkele kleilaminae, al dan niet venig. Typerend 
voor dit lithofacies is de opeenvolging van intense 
deformaties (M6c tot -4m). Het topfacies bestaat uit 
diffuus gestratificeerd zand met fijn schelpgruis, kalk-
mycelia en resten van verticaal georiënteerde vegeta-
tieresten (wortelresten) (S4).

3.4.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De afzettingen zijn eerst gevormd in een ondiepe 
mariene omgeving die vervolgens is geëvolueerd in een 
tidale omgeving. Door voldoende opslibbing kon een 
zoetwaterlaagje zich vormen waardoor veengroei moge-
lijk werd. De accumulatie van veen was van korte duur, 
snel werd een wad opgebouwd. Het topfacies bestaat uit 
rap gesedimenteerd materiaal waarop later begroeiing 
heeft plaatsgehad. Welke de precieze omgeving was, is 
onduidelijk. 
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Boring Naam  
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies1 Sedimentaire omgeving

Vliegveld Oostende  
(21E221 – 21 m) -6.3 / -16.24

 -6.3 / -10 S4 Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-10 / -10.94 M3 + P

Kust- of zoetwaterveenland  
Coastal or freshwater peatland

Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

 -10.94 / -13.7 M-S5 → M2 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

 -13.7 / -15.3 M3

Tidaal (supratidaal)  
Tidal (supratidal)

Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-15.3 / -16.24 H2 Tidaal (subtidaal)/Kust – ondiep marien systeem  
Tidal (subtidal)/ Shore – shelf system

Wilskerke  
(21E222 – 20 m) -16.4 / -5.76

-5.76 / -6.56 2 x F1 Tidaal (subtidale bank)  
Tidal (subtidal bank)

 -6.56 / ?  S2 Kust – ondiep marien systeem (estuarium mond)  
Shore – shelf system (estuary mouth)

 -11.76 / -16.4 SH2 Kust – ondiep marien systeem (estuarium mond)  
Shore – shelf system (estuary mouth)

Puidenbroeken 
(21E223 – 19 m) -2.95 / -14.23

-2.95 / -3.67 S4 Niet-gedifferentieerd  
Undifferentiated 

-3.67 / -4.75 F2 Tidaal-fluviatiel (in geul)  
Tidal-Fluvial (in channel)   

 -4.75 / -6.25 M-S2

Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

→ Tidaal-fluviatiel (in geul)  
Tidal-Fluvial (in channel)   

 -7.58 / -8 H1 + S4a Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

 -8 / -14.23 H1 +S1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system 

Noordhoek  
(21E224 - 20 m)  -2.35 / -15

-2.35 / -4 S4 Niet-gedifferentieerd  
Undifferentiated

-4 / -8.7 M6c Tidaal (intertidal/ supratidaal)  
Tidal (intertidal/supratidal)

-8.7 / -9.2 F2 + P

Kust- of zoetwaterveenland  
Coastal or freshwater peatland

Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -9.2 / -10 M-S1 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal) 

 -10 / -15 H1 & S1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

1 Definiëring van de lithofacies is terug te vinden in Appendix 2.
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4. Kaartblad De Panne 35W 

4.1. De Panne (35W164; +5.88m)

4.1.1. Sedimentologische opbouw

Op deze plaats is de Pleistocene sequentie uitgebreid 
(van -26.67m tot - 9.49m). Het betreft twee facies. 
Het onderste facies is beperkt in dikte (-26.67m tot 
-25.52m) en bestaat uit schelpgruis, schelpfragmenten 
alsook enkele volledige schelphelften, zonaal in een 
zandmatrix ingebed. Eveneens kenmerkend is de aan-
wezigheid van enkele grindjes, vooral onderaan aan-
wezig en enkele discontinue kleilaminae (SH1). Vanaf 
-25.52m overheerst ½ fijn zand dat zowel gestratificeerd 
als massief gelaagd is. Slechts enkele discontinue klei-
ige laminae zijn waargenomen (S1). Binnen dit S1 
facies komen niveaus van slecht gesorteerd medium 
zand voor, dikwijls voorzien van een concentratie van 
schelpgruis/fragmenten. 

4.1.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Deze Pleistocene afzettingen zijn eigen aan een ondiepe 
mariene omgeving waarin banken, en geulen worden 
onderscheiden. Onderaan de sequentie is slechts een 
deel van een bank bewaard wat duidelijk wijst op een 
hoog energetische omgeving. De sedimentologische 
karakteristieken van het volgend lithofacies wijzen op 
een gewijzigde hydrodynamiek. De sedimentologische 
en geomorfologische karakteristieken wijzen op de 
ontwikkeling van een barrière. In het topgedeelte van de 
barrière zijn stormproducten aanwezig. 

5. Kaartblad Oostduinkerke 35E 

5.1. Langeleed (35E144 ; +4m)

5.1.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn aangeboord tussen 
-18.3m en -13m. Onderaan de sequentie primeert 
schelpzand opgebouwd uit schelpgruis en schelpfrag-
menten samen met enkele grindjes, kleibrokken en ver-
steend hout, dit alles in een zandmatrix (SH2 tot -17m). 
Vervolgens gaat het facies over in ½ fijn zand met schel-
prijke zones (S1a). Vanaf -16m worden in het zandfa-
cies sliklaminae, restanten van kleinschalige ribbels en 

kleirijke laagjes waargenomen. Bovenaan echter is de 
oorspronkelijke stratificatie grotendeels verstoord met 
een chaotische opbouw als gevolg (S2 tot -15.2m). De 
bovengrens van dit facies is niet erosief maar wel licht 
onregelmatig. De afdekkende afzetting heeft een driele-
dige opbouw: in de basale positie kleiig materiaal met 
sterk verstoorde zandintercalaties, vervolgens venige 
tot humeuze klei met vegetatierestjes en tenslotte quasi  
zuivere klei (M2→M3→M1). 

5.1.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Deze boring bestaat in het basisgedeelte uit ondiepe 
mariene afzettingen ( -18.3m tot -16m) die overgaan 
in geulafzettingen met bovenaan duidelijke sporen van 
getijdeninvloed. De bovenste 2m van de sequentie is 
ontstaan in een wadomgeving waarin echter 3 submi-
lieus te onderscheiden zijn. Onderaan betreft het waar-
schijnlijk een kleine getijdengeul die werd opgevuld. 
Alhoewel met een zichtbare diameter van 10cm het 
type van grootschalige deformatie moeilijk te achter-
halen is, wijst het chaotisch opgebouwd deel  op een 
verticale instorting (Allen, 2000), een fenomeen dat 
courant voorkomt langsheen de rand van een geul/
priel ingevolge fluctuerende waterniveaus. Vervolgens 
is een schorre ontstaan die echter naar een kleiwad is 
geëvolueerd. 

5.2. Schoudervliet (35E145; +3.2m)

5.2.1. Sedimentologische opbouw

Het contact met het tertiaire substraat is erosief en ligt op 
-18.1m. Het oudst bewaard facies bestaat uit een residu 
opgebouwd uit schelpfragmenten, enkele keien en een 
weinig zand. Bovenop ligt zand met in het topgedeelte 
restanten van verticale doorgroeiingen (F1). Het groot-
ste gedeelte van de Pleistocene sequentie bestaat uit een 
samengesteld facies van golvende slik- en zandlaminae, 
de laatsten zijn dominant aan de basis (M-S2 van -16.7m 
tot -17.8m). Op verschillende niveaus binnen dit facies 
zijn sporen van vegetatiedoorgroeiing zichtbaar.

5.2.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De sedimentaire kenmerken van het oudste facies wij-
zen op een residuele afzetting. De kleibrokjes zijn 

Boring Naam 
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies Sedimentaire omgeving

De Panne  
(35W164 – 34m)  -9.49 / -26.67

-9.49 / -25.52 S1→S1a
Kust – ondiep marien systeem  

(evolutie naar een barrière)  
Shore – shelf system (evolving into a barrier) 

 -25.52 / -26.67 SH1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system
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waarschijnlijk afkomstig van grotere brokken, al dan 
niet getransporteerd, die door fysische verstoringme-
chanismen (Anketell et al., 1970) zijn ontstaan. De 
bovenste sedimenten maken deel uit van een wadgebied 
dat meerdere keren voldoende was opgehoogd zodanig 
dat zich vegetatie kon ontwikkelen (tijdelijke schorren). 

5.3. Kwinte (35E146; +4.3m)

5.3.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn beperkt tot een diepte 
tussen -19.74m  en -17.74m. Ze bestaan uit medium 
zand met op meerdere niveaus concentraties van schelp-
fragmenten, meestal in combinatie met enkele grindjes. 
Waar het zand primeert zijn zowel massief gelaagde als 
licht schuine en horizontaal gestratificeerde delen aan-
wezig. In de bovenste meter komen meerdere opeensta-
pelingen van kleilenzen voor (S1a →S2a).  

5.3.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het betreft geulafzettingen binnen een ondiepe mariene 
omgeving.

5.4. Doornleed (35E147; +4.1m)

Het pleistoceen is volledig weggeruimd. Het tertiaire 
substraat ligt op -18.4 m.      

5.5. Noord Gasthuis (35E148; +4.1m)

5.5.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen bevinden zich tussen -27.1m 
en -13.1 m. Van de basis tot -21.9m wisselen schelprijke 
en klastische lagen elkaar af, evenwel zonder duidelijke 
begrenzing. De schelpresten komen voor in een matrix 
van medium zand samen met grindjes en zelfs een hou-
tfragment. Opvallend, hoewel beperkt in aantal, zijn de 
bovenaan voorkomende sliklaminae (SH2). Van -21.9m 
tot -19.9m is medium zand dominant, de hoeveelheid 
schelpresten is sterk afgenomen. Klei-insluitsels, in de 
vorm van laminae en keitjes, zijn typerend maar ver-
minderen naar boven toe, het slikgehalte in de afzetting 
neemt daarentegen toe (S2). Vanaf -19.9m zijn schel-
presten opnieuw bepalend. De eerste 50cm komen ze 
als een homogene massa voor nadien afwisselend met 
klastische zones (S2a tot -17.9m). Het bovenliggend 
facies is dominant zandig, ½ fijn tot medium van kor-
rel, gebioturbeerd met vooral zonaal een concentratie 
van schelpresten. De top van dit facies is kleiig, ver-
toont sporen van begroeiing en is geoxideerd (S1 tot 
-14.9m met primaire bodemvormingsverschijnselen). 
Het bovenste facies is opgebouwd uit ½ fijn zand met 
schelpgruis en een hoekig silexgrindje. Het facies is 
kleiig door bodemvorming en bevat nog restanten van 
verticaal georiënteerde vegetatierestjes (S1 tot -13.7m).  

5.5.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het grootste deel van de Pleistocene sedimenten zijn 
onder water afgezet in een ondiepe mariene omgeving. 
Vervolgens is een barrière opgebouwd. 

5.6. Groendijk (35E149; +6.3m)

5.6.1. Sedimentologische opbouw

Op deze plaats is het Pleistocene deel beperkt in dikte 
en reikt van -20.8m  tot -19.2m. Het betreft slechts 
één facies dat samengesteld is uit schelpfragmenten 
welke ingebed zijn in heterogeen medium zand (SH2). 
Onderaan vormen grindjes, beperkt in aantal weliswaar, 
de andere grove component. Binnen dit facies komen 
er zones voor met een klastisch overwicht, de overgan-
gen gebeuren gradueel. De meeste schelpresten zijn 
afgerond en fragmentarisch. 

5.6.2. Reconstructie van de sedimentaire omgeving

Dit lithofacies is gevormd in een ondiepe mariene omgev-
ing waar de veranderingen in de hydrodynamiek bepal-
end waren voor de variërende opbouw van de sequentie.  

5.7. Duinenabdij (35E150; +11.2m)

5.8. Sedimentologische opbouw

Op deze plaats reikt de Pleistocene sequentie van 
-26.95m tot -12.92m. Grote delen van het onderste 
facies zijn niet gerecupereerd bij het boren. Volgens de 
boorstaat betreft het schelpfragmenten en schelpgruis 
in een heterogene zandmatrix. Uit de bestaande boork-
ernen blijkt echter dat de verdeling van de schelpresten 
helemaal niet uniform is (SH1). Vanaf -18.8m primeert 
heterogeen ½ fijn zand, met schelpgruis als een belan-
grijk component. Het facies is gedeeltelijk schuin ges-
tratificeerd met uitzondering van de top. Sporadisch 
komt een discontinu kleiig lamina voor (S1). Dit facies 
is op -16.28m erosief begrensd. Een alternerend com-
plex van schelprijke lagen en lagen die grotendeels 
zijn opgebouwd uit kleibrokken volgt (H1). Ongeveer 
een ½ meter hoger ligt een facies dat bestaat uit een 
afwisseling van slik- en zandlagen, de sliklagen zelfs 
hebben een samengestelde opbouw. De lagen zijn licht 
golvend, zijn subhorizontaal tot schuin gelegen, de laat-
ste met variërende oriëntatie. Op meerdere niveaus zijn 
deformatiestructuren zichtbaar (M-S1). In het M-S1 
facies zijn meerdere schelprijke laagjes afgezet, meestal 
voorafgegaan door een erosieve fase.

5.8.1. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het Pleistocene deel van deze boring is in meerdere 
milieus ontstaan. De oudste facies (tot -16.28m) zijn 
eigen aan een ondiepe mariene omgeving, minder 
energierijk naar boven toe. Het bovenste part van de 
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sequentie maakt deel uit van een wad omgeving (waar-
schijnlijk een gemengd wad) met onderaan een ondiepe 
geul. Het wad draagt meerdere restanten van stormni-
veaus  (Fürsich & Oschmann, 1993).

5.9. Militair vliegveld (35E151; +4.2m)

5.9.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn bewaard van -21.2 m 
tot -14.6m. Een boorgang bevindt zich in het topge-
deelte van het tertiaire substraat. Het oudste Pleistocene 
facies bestaat uit schelpresten (fragmenten en gruis) en 
grindjes ingebed in een zandmatrix (tussen -20.1m en 
-15.8m). In de dominant zandige zones bestaan de aan-
wezige schelpresten merendeel uit gruis. Kenschetsend 
voor deze zones is de aanwezigheid van duidelijke 
schuin gelegen slikrijke laminae tot dunne laagjes die 
soms verstoord zijn. Enkele kleibrokken zijn over het 
geheel verspreid (SH2). Vanaf -15.8m primeert ½ fijn 
zand waarin niveaus rijk aan schelpfragmenten en soms 
kleibrokken voorkomen. De grootte van de schelpfrag-
menten neemt af naar boven toe. Over het geheel zijn 
kleine silexgrindjes verspreid (S1). Een totaal verschil-
lend facies is over een dikte van 10cm zichtbaar vanaf 
-14.7m (contact met onderliggend facies ontbreekt). Het 
facies bestaat uit structuurloos silthoudend ½ fijn zand 
waarin enkele silexsplinters voorkomen (S5). 

5.9.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Met uitzondering van de top zijn de afzettingen ont-
staan in een ondiepe mariene omgeving getypeerd door 
hydrodynamische fluctuaties. De aanwezige sliklaminae 
zijn een indicatie van kenteringsmomenten. De genese 
van het afsluitend facies is niet definieerbaar. 

5.10. Wulpen (35E152; +4.1m)

5.10.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn in de ondergrond aanwe-
zig tussen -27.3m en -11.9m. Het onderste facies bestaat 
uit schelpgruis, meestal in combinatie met een aantal 
grindjes ingebed in een matrix van klei of zand en met 
zandlaagjes rijk aan schelpfragmenten als nevencompo-
nent (H2). Vanaf -26.7m domineert zand met schelpgruis 
of/en schelpfragmenten in variërende hoeveelheden. De 
kwantiteit schelpresten neemt af opwaarts. Stratificatie is 
afwezig onderaan, is diffuus in het overige deel. Slechts 
uitzonderlijk worden diffuse discontinue siltlaminae 
waargenomen. Vanaf -22.9m zijn de laminae duidelij-
ker en zijn ze zowel effen als schuin gelegen (S1→S2 
tot -21.9m). Het daaropvolgend facies is schelprijk met 
vooral een schuine gelaagdheid in het basisgedeelte, voor 
de rest is er weinig gelaagdheid zichtbaar (H2). Tussen 
-20.9m en -17.9m is ½ fijn zand afgezet waarin enkele 
kleilaminae voorkomen waarvan sommige gedeformeerd 

zijn (S2). Van de sequentie tussen -17.9m en -15.9m zijn 
geen boorkernen voorhanden. Vanaf -15.9m komen in 
de sequentie meerdere fining up cycli voor, al dan niet 
met een residu aan de basis. De aanwezige zandafzettin-
gen vertonen een kleinschalige ribbelgelaagdheid evenals 
een horizontale stratificatie. De topgedeelten bestaan uit 
een alternatie van zand en slik of uit slikafzettingen met 
zandlensjes (≠F1 en F2). Bovenaan komt een grote con-
centratie van sliklaminae voor. Het Pleistocene topfacies, 
gelegen tussen -12.9m en -11.9m bestaat uit een kleiige 
siltafzetting waarin vooral in het basisgedeelte enkele 
zandige intercalaties voorkomen (M1).

5.10.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Binnen de Pleistocene sequentie heeft een verschui-
ving van de sedimentaire omgevingen plaatsgehad. 
De basale afzettingen zijn afgezet in een ondiepe 
mariene omgeving waarin meerdere veranderingen in 
de hydrodynamiek hebben plaatsgehad. Vervolgens is 
de omgeving zodanig geëvolueerd dat slik kon sedi-
menteren en bewaard blijven, althans gedeeltelijk. 
Volgens Murakoshi (1995) ontstaan grote concentra-
tie van sliklaminae tijdens doodtij in combinatie met 
geringe transport capaciteit voor zand, wat de hierboven 
beschreven interpretatie ondersteunt. Het meest recente 
Pleistocene facies is in een slikwad omgeving gevormd.

5.11. Spelleplekke (35E153; +8.9m)

5.11.1. Sedimentologische opbouw

De exacte dikte van de Pleistocene afzettingen is op 
anderhalve meter na niet te bepalen aangezien geen 
boorkernen voorhanden zijn tussen -20.1m en -18.6m. 
Op een diepte van maximale -20.1m bevindt zich het 
tertiaire substraat. De bemonsterde basisafzettingen 
bestaan uit ½ fijn zand met verschillende schelprijke 
niveaus. De afstand tussen deze niveaus neemt opwaarts 
toe. In het zandfacies is een diffuse gelaagdheid aan-
wezig die varieert van horizontaal tot schuin, de laat-
ste courant met een concave basis (trogvormige kris-
krasgelaagdheid?). De top van dit facies ligt op -16.1m 
(S1a). De rest van de Pleistocene sequentie bestaat uit 
een opeenvolging van meerdere zandige lagen gety-
peerd door enerzijds horizontale en schuine stratificatie 
en anderzijds kleinschalige ribbelgelaagdheden (S3a). 
De horizontaal tot licht schuin gelaagde delen vertonen 
meerdere vloeistructuren. De ondergrenzen van de ver-
schillende lagen zijn scherp, recht en erosief. 

5.11.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het onderste gerecupereerde deel van de Pleistocene 
sequentie is gevormd in een ondiepe mariene omgeving 
waarin een vermindering in de hydraulische fluctua-
ties naar boven toe is opgetekend. Het bovenste deel is 
gevormd in een tidale omgeving. De sedimentologische 
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kenmerken duiden evenwel op belangrijke veranderin-
gen in de hydrodynamiek. Zo is de horizontale gelaagd-
heid volgens Terwindt (1981) en Reineck & Singh 
(1980) eigen aan stormcondities in een intertidaal en 
subtidaal gebied. De kleinschalige gelaagdheid ont-
staat volgens dezelfde auteurs en vele anderen in ondiep 
water bij “matige snelheid”. De sedimentaire kenmer-
ken in acht nemend heeft zich bovenop de kustnabije 
afzettingen een bank ontwikkeld, waarop waarschijnlijk 
tijdens stormperiodes “upper flow” condities optraden. 
Volgens Dalrymple et al. (1990) ontstaan de kleinscha-
lige ribbels in het intertidale gedeelte van een bank 
gedurende laagtij. Dit type van deformaties zijn volgens 
Allen & Banks (1972) typerend voor snel uit het water 
rijzende elementen maar volgens Martinius & Van den 
Berg (2011) ontstaan ze door synsedimentaire liquifac-
tie ingevolge stroomspanning. 

5.12. Westhinder (35E154; +5.7m)

5.12.1. Sedimentologische opbouw

Westhinder is een moeilijk te interpreteren boring omdat 
meer dan de helft van de Pleistocene afzettingen ontbreekt, 
het gerecupereerde materiaal is minder dan 1.4m dik. Het 
tertiaire substraat is aanwezig op -20.3m (misschien iets 
ondieper). Het Holoceen vangt aan op -18.99m.

De boorkernen tonen samengestelde facies met intern 
gestratificeerd ½ fijne zandlaagjes en laagjes of laminae 
opgebouwd uit kleibrokken en schelpgruis. De helling 
van de lagen en laminae evolueert van horizontaal aan 
de basis naar schuin, met bovenaan een afname van de 
hellingsgraad (M-S1→M-S4).   

5.12.2. Reconstructie van de sedimentaire omgeving

De Pleistocene facies zijn afgezet in een geul met over-
blijfselen van laterale accretieproducten. Of deze geul 
ontstaan is in een wad of een onderdeel is van een geu-
lencomplex dat deel uit maakt van een estuarium is niet 
te bepalen. 

5.13. Notermanslaan (35E155; +6.7m)

5.13.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen hebben een dikte van een kleine 
12m (-20.13m  tot - 8.3m). Het onderste zandige lithofa-
cies is achtereenvolgens  effen horizontaal en  effen schuin 
gelaagd. Op het contact met de tertiaire afzettingen ligt een 
residu dat vooral uit schelpfragmenten bestaat (H1 + S3 
tot -19.5m). In het volgende facies vormen schelpresten de 
hoofdcomponent. Over de dikte van dit schelprijk facies is 
er weinig informatie beschikbaar omwille van de slechte 
monstername. Naast gruis en fragmenten zijn ook volle-
dige helften bewaard, meestal van juveniele exemplaren. 
Deze grove bestanddelen, waaronder ook enkele grindjes, 
zijn ingebed in een matrix van ½ fijn zand welk naar boven 

toe vergrooft tot medium zand (SH2). Vanaf -16.8m is de 
sequentie gedomineerd door ½ fijn zand. Behalve enkele 
discontinue laminae van schelpgruis is de stratificatie 
weinig duidelijk tot -14m (S1). Het grensvlak met bov-
enliggend facies is erosief en is geaccentueerd door een 
residu bestaande uit kleibrokken, enkele veenbrokken en 
schelpfragmenten, dit alles in een matrix van zand. Op 
het residu ligt een horizontaal gestratificeerde zandafzett-
ing die bovenaan verstoord is. Iets hogerop herhaald deze 
opeenvolging zich (2 x F1 tot -12.7m). De rest van de 
Pleistocene sequentie is ingenomen door een zandfacies 
getypeerd door afwisselend massieve, horizontale en soms 
schuine stratificatie, de laatste meestal benadrukt door 
kleirijke of vegetatierijke laminae. De top is structuurloos. 
Fysische en in beperkte mate organische deformaties zijn 
karakteristiek (S2).

5.13.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Deze boring toont een omgeving waarin meerdere 
erosiefazen zijn opgetreden. De sedimentaire ken-
merken van het onderste facies zijn gebonden aan een 
geulomgeving. Na een erosiefase kwam het gebied in 
een ondiepe mariene omgeving te liggen. De bovenste 
6m van de Pleistocene sequentie is afgezet in een tidale 
omgeving met onderaan een geul.

5.14. Kerkwijk (35E164 ; +3.3m)

5.14.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn gelegen tussen -26.85m 
en -11.3m. Het basale facies bestaat uit grof schelpgruis 
ingebed in een heterogene zandmatrix. Andere grove bes-
tanddelen zijn schelpfragmenten, grindjes en in mindere 
mate houtfragmenten en kleibrokken, de laatste nemen 
soms de volledige diameter van de boorkern in (H2 tot 
-26m). Deze grofkorrelige afzettingen zijn bedekt met ½ 
fijn zand waarin verspreid schelpgruis evenals, maar dan 
in veel mindere mate, schelpfragmenten en silexgrindjes 
voorkomen. Bovendien komen op meerdere niveaus 
concentraties van schelpresten voor, sommigen met een 
duidelijke erosieve ondergrens. De grofkorrelige inter-
calaties verminderen naar boven toe en zijn nagenoeg 
afwezig vanaf -23.7m (S1a). Boven deze grens bevat-
ten de ½ fijn zandige afzettingen continue en discon-
tinue kleiige/silteuze laminae met onduidelijke gren-
zen. Ze zijn zowel horizontaal als licht schuin afgezet, 
in het laatste geval vanuit verschillende richtingen ( 
S2 tot ± -18.9m). Superposerend ligt een 40cm dik iets 
fijner zandig facies, niet voorafgegaan door erosie, met 
een slikfractie en met veenstippen die over het geheel 
verspreid zijn. Opvallend is zijn compactheid en zijn 
massieve gelaagdheid (S4). Op een diepte van ongeveer 
-18.5m volgen meerdere kleine cycli van zand met talri-
jke laminae en lagen van schelpgruis, schelpfragmenten 
en grindjes gevolgd door zand al dan niet gestratificeerd 
met fijnere partikels en/of veenresten (meerdere F1 tot 
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± -15.7m). Na de accumulatie van een dun residu, waa-
rin meerdere kleibrokken, schelpfragmenten en enkele 
grindjes aanwezig zijn, is er fijn tot ½ fijn zand afgezet 
in bedsets getypeerd door flasers en effen horizontale sil-
teuze/kleiige laminae. Het topgedeelte van deze eenheid 
is gekenmerkt door verticaal georiënteerde fijne vegetat-
ieresten (H1 + S3a tot -12.0m). Het jongste Pleistocene 
facies bestaat uit fijn zand met kleiaanrijking en vegetat-
ierestjes. De contactzone met de Holocene afzettingen is 

voorzien van een aanrijkingshorizont afkomstig van het 
Holocene basisveen (S5 tot -11.3m). 

5.14.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Tot -23.7m zijn de afzettingen in een ondiep mariene 
omgeving afgezet. Vervolgens is het gebied geëvol-
ueerd naar een geulgedomineerde omgeving dat geken-
merkt werd door meerdere geulverleggingen.

Boring naam  
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies Sedimentaire omgeving

Langeleed  
(35E144 – 23 m)  -13 / -18.3

 -13 / -15.2 M2-M3-M1

Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

Tidaal (supratidaal)  
Tidal (supratidal)

Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

 -15.2 / -16 S2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -16 / -17 S1a Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

-17 / -18.3 SH2 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

Schoudervliet 
(35E145 – 23 m)  -16.7 / -18.1

-16.7 / -17.8 M-S2 Tidaal (intertidaal → supratidaal)  
Tidal (intertidal →supratidal)

 -17.8 / -18.1 F1 Kust – ondiep marien systeem   
Shore – shelf system 

Kwinte  
(35E146 – 28 m) -17.74 / -19.74 -17.74 / -19.74 S1a → S2a Kust – ondiep marien systeem  

Shore – shelf system 
Doornleed  

(35E147 – 23 m)
Geen PL,  

Tertiair op -18.4    

Noord Gasthuis 
(35E148 – 33 m) -13.7 / -27.1

-13.7 / -14.9 S1 Kust – ondiep marien systeem (barrière/rug) 
Shore – shelf system (barrier/ridge)

 -14.9 / -17.9 S1 Kust – ondiep marien systeem (barrière/rug) 
Shore – shelf system (barrier/ridge)

-17.9 / -19.9 S2a Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

-19.9/ -21.9 S2 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

 -21.9 / -27.1 SH2 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

Groendijk  
(35E149 – 29 m)  -19.3 / -20.8 -19.3 / -20.8 SH2 Kust – ondiep marien systeem  

Shore – shelf system

Duinenabdij  
(35E150 – 40 m) -12.92 / -26.95

-12.92 / -15.78 M-S1 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-15.78 / -16.28 H1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-16.28 / -18.8 S1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

-18.8 / -26.95 SH1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system
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Militair vliegveld 
(35E151 – 27 m)  -14.6 / -21.2

 -14.6 / -14.7 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined 

-14.7 / -15.8 S1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

 -15.8 / -21.2 SH2 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

Wulpen  
(35E152 – 34m)  -11.9 / -27.3

 -11.9 / -12.9 M1 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

 -12.9 / -15.9 ≠ F1 & F2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -15.9 / -17.9 ontbreekt ?

 -17.9 / -20.9 S2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -20.9 / -21.9 H2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -21.9 / -26.7 S1→S2 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-26.7 / -27.3 H2 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

Spelleplekke 
(35E153 – 30m)  -14.08 / -20.1

- 14.08 / -16.1 S3a Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

 -16.1 / -18.6 S1a Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

 -18.6 / -20.1 Ontbreekt ?

Westhinder  
(35E154 – 27m)  -18.99 / -20.34

-18.99 / 19.34 M-S1→M-S4 Tidaal (subtidaal)/ Kust – ondiep marien systeem  
Tidal (subtidal)/ Shore-shelf system

-19.34 / - 20.34 Ontbreekt ?

Notermanslaan 
(35E155 – 28m)  -8.3 / -20.13 

-8.3 / -12.7 S2 Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-12.7 / -14 2x F1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-14 / -16.8 S1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

 -16.8 / -19.5 SH2 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

- 19.5 / -20.13 H1 + S3 Tidaal (subtidaal)/ Kust – ondiep marien systeem  
Tidal (subtidal)/ Shore-shelf system

Kerkwijk  
(35E164 – 32.30m)  -11.3 / -26.85

 -11.3 / -12 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined

 -12 / -15.7 H1 + S3a Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -15.7 / -18.5 ≠ F1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-18.5 / -18.9 S4 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -18.9 / -23.7 S2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-23.7 / -26 S1a Kust – ondiep marien systeem (zeegat)  
Shore – shelf system (inlet)

 -26 / -26.85 H2 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system
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6. Kaartblad Nieuwpoort 36W 

6.1. Nieuwpoort 1 (36W144; +3.43m)

6.1.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen hebben een dikte van een 
kleine 10m en zijn tussen -18.39m en -8.57m gele-
gen. Het onderste facies bestaat uit ½ fijn zand met 
schelpfragmenten, grindjes en enkele verspreidde 
kleibrokken. In het overige deel van dit facies komen 
tot -17.57m laminae bestaande uit schelpgruis en klei 
voor. Vanaf -17.57m alterneren fijne kleibrokken en 
½ fijn tot medium zand. In het zand is ook een niveau 
rijk aan kleilaminae waargenomen. De oriëntatie van 
de sedimentatievlakken varieert voortdurend, daaren-
boven zijn meerdere reactivatieoppervlakken zicht-
baar (H2). Op -16.93m begint een nieuw facies, slechts 
ongeveer 20 cm dik, dat bestaat uit een alternatie van 
intern gelaagde klei- en zandlaagjes, de eerste afnemend 
in dikte naar boven toe (M-S1). Vervolgens is ½ fijn tot 
medium zand aanwezig met schelpgruis en schelpfrag-
menten. In het topgedeelte komt visgraatstructuur (her-
ringbone cross-stratification) voor. Een groot gedeelte 
van dit facies bevat sporen van bioturbatie (S3). Vanaf 
-15.57m zijn kleine cycli bepalend. Ze zijn opgebouwd 
uit zand onderaan, enkel de laatsten met schelpgruis, 
en afgedekt met een siltlaag waarvan de dikte varieert. 
Bioturbaties en stratificatie van het type ‘visgraat’ (her-
ringbone cross-stratification) zijn aanwezig (≠ F2 + F1). 
De begrenzing met bovenliggend facies is duidelijk 
maar wel niet-erosief. Vanaf -14.43m tot ongeveer 
-13.2m (de begrenzing loopt schuin) is silt dominant. 
Specifiek voor dit facies is vooral de opeenvolging van 
klimmende ribbels met een afnemende ribbelhoogte 
naar boven toe. Vanaf -13.4m komen eveneens hori-
zontale stratificeerde lagen voor. Ook deformatiestruc-
turen zijn waargenomen (M6b). Het laatste gedeelte 
van de Pleistocene sequentie bestaat uit een samen-
gesteld facies van gradueel begrensde, doorgaans intern 
gelaagde silt- en zandlagen. De dikte van de individu-
ele lagen loopt aan de top op tot meerdere decimeters. 
Het topgedeelte zelf vertoont sporen van vegetatiedoor-
groeiing (M – S5 en ≠F3).

6.1.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De basisafzettingen behoren tot een getijden gedomi-
neerde omgeving, waarschijnlijk geulafzettingen met 
duidelijke indicaties van vloed- en ebstromingen.

De klimmende ribbels die een onderdeel vormen van 
M6b zijn volgens Yokokawa et al., (1995) niet vreemd 
in getijde beïnvloedde geulen en lagunes. Aangezien de 
siltlaagjes, die een onderdeel vormen van het topfacies, 
gelamineerd zijn, zijn ze het resultaat van een sedimenta-
tieperiode langer dan een kenteringsfase. De sedimentatie 
werd waarschijnlijk cyclisch bepaald, eventueel een win-
ter/zomer cyclus of iets dergelijks maar waarbij dezelfde 

sedimentatieomstandigheden over een langere periode 
bleef bestaan om dan over te gaan maar andere sedimen-
tatieomstandigheden die weer een tijdje aanhielden; en 
dit opeenvolgend. De rest van de afzettingen zijn eve-
neens in een getijden beïnvloedde omgeving afgezet. 

6.2. Nieuwpoort 2 (36W145; +5.85m)

6.2.1. Sedimentologische opbouw

Het pleistoceen is gelegen tussen -20m en -13.75m. Het 
oudste Pleistocene facies is opgebouwd uit heterogeen 
zand met zeer schelprijke zones (zowel fragmenten als 
gruis). Andere grove bestanddelen zijn kleibrokken en 
grindjes. Het facies is structuurloos (SH2 tot -17.85m). 
Hoewel beperkt in dikte (amper een 20 cm) bestaat het 
volgend facies uit schuin gelaagd zand waarin schelpre-
sten ook volgens schuine laagjes werden gedeponeerd, 
met een toenemende hellingsgraad naar boven (S3). 
Op een discordante grens (-17.68m) ligt een zandfacies 
waarin ribbellaminatie, geaccentueerd door veendetritus 
dominant is (S3 tot -17.2m). Vervolgens primeert een 
reeks van dunne fining up cycli gedomineerd door silt-
lagen die gekenmerkt zijn door een opeenvolging van 
klimmende ribbels met verschillende oriëntatie. Het top-
gedeelte vertoont golvende deformatiestructuren (2 x F2). 
Van -16m tot -15.15m is de kleifractie dominant en bevat 
delen met siltribbels en deformatiestructuren (M5). Het 
Pleistocene topfacies is overwegend zandig en getypeerd 
door een kleinschalige ribbelgelaagdheid (S3). 

6.2.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De oudste bewaarde Pleistocene sedimenten zijn afgezet 
in een energierijke ondiepe mariene omgeving. Op een 
diepte van -17.68m werd de getijdenwerking bepalend. 
Naarmate de sedimentatie vorderde werd de omgeving 
ondieper. Het M5 facies staat voor een slikwad. De zan-
dige afzettingen die het topgedeelte van de Pleistocene 
sequentie uitmaken zijn gelet op de sedimentaire karak-
teristieken afgezet in een zandwadomgeving waarop de 
stroomcapaciteit verminderde naarmate de accumulatie 
vorderde. Waarschijnlijk heeft zich een terugwijkende 
verschuiving langsheen een geul voorgedaan (offlap/
progradational).

6.3. Nieuwpoort 3 (36W146; + 4.08m) 

6.3.1. Sedimentologische opbouw 

De Pleistocene afzettingen bevinden zich tussen -19m en 
-17.4m. Slechts 60cm van deze sequentie is gerecupereerd. 
Dit deel bestaat uit silt, dominant effen gelamineerd met 
intercalaties van klimmende ribbels en microkriskrasge-
laagdheid (de laatste volgens de definitie van Picard & 
High, 1973). De laminatie is vooral geaccentueerd door het 
aanwezige veendetritus. Dit gedeelte is gekenmerkt door 
meerdere reactivatieoppervlakken (M6b).
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6.3.2. Reconstructie van de sedimentaire omgeving

De interpretatie van de Pleistocene afzettingen is moei-
lijk te plaatsen omwille van de slechte bemonstering. 
De sedimentaire structuren in combinatie met de reac-
tivatieoppervlakken wijzen naar een omgeving met snel 
wisselende energetische toestanden, vermoedelijk de 
rand van een ondiepe geul (bench).

6.4. Ter Stelle (36W147; +3.81m) 

Het tertiaire substraat ligt op -22.6m. Er is een 
residu aanwezig maar of deze gevormd is tijdens het 
Pleistoceen of Holoceen is op basis van de huidige 
gegevens niet te achterhalen.

6.5. Pervijze 1 (36W148; +3.16m) 

6.5.1. Sedimentologische opbouw

In deze boring is het pleistoceen 11.79m dik en is gele-
gen tussen -15.76m en -3.97m. De begrenzing met het 
tertiaire substraat is erosief. De oudste Pleistocene afzett-
ing is een residuele afzetting samengesteld uit kleibrokken 
en silexgrindjes in een zandmatrix (H1 – tot -15.59m). 
Het tweede facies bestaat uit ½ fijn tot medium zand, 
effen horizontaal tot schuin gestratificeerd, de laatste met 
variërende hellingen. Kleilaminae, al dan niet met veende-
tritus, accentueren de stratificatie. Meerdere reactivatiev-
lakken zijn zichtbaar. Bioturbaties komen voor, evenwel 
meer in het basisgedeelte (S3a).Vanaf -13.84m betreft het 
kleine cycli met fijn zand aan de basis gevolgd door silt. 
In het basisgedeelte van dit facies zijn ook  kleibrokken 
aanwezig (≠ F2, F1 onderaan). Silt wordt op -13.23m 
overheersend met een typerende kleinschalige ribbelge-
laagdheid. Meerdere reactivatieoppervlakken (de strati-
ficatie wijst in 1 richting) evenals breuken en scheuren 
zijn kenmerkend (M6b tot -11.84m). De grens met boven-
liggend facies is niet gekend door monsterverlies. Dit bov-
enliggend facies is opgebouwd uit ½ fijn zand, horizontaal 
en schuin gelaagd, met sporen van discontinue laminae 
bestaande uit slik al dan niet met veendetritus (S3a). Vanaf 
ongeveer -10.5m is de zandaccumulatie op meerdere 
niveaus onderbroken door silteuze lagen die intern gestrat-
ificeerd zijn (M-S5). Het contact met bovenliggend facies 
ontbreekt opnieuw. Vanaf -8.84m is een gestratificeerd zan-
dfacies aanwezig met o.a. visgraatstructuur (herringbone 
cross-stratification). De stratificatie is soms geaccentueerd 
door vooral discontinue en continue klei/siltlaminae. Vanaf 
-7.5m domineert de kleinschalige ribbelgelaagdheid (met 
breukjes). In sommige delen is de stratificatie verstoord 
of massief ingevolge bioturbaties (S3). Tussen -6.63m en 
-6.1m bestaat dit deel van de Pleistocene sequentie uit het 
M6b facies. Superposerend komt silthoudend tot silteus 
fijn zand voor, diffuus gelaagd onder- en bovenaan, tuss-
enin effen gelamineerd, de laatste zonaal verstoord (S4). 
In het zandig topfacies ontbreekt de stratificatie ingevolge 
bodemvorming. Typerend is een niveau van silexsplinters 
evenals de aanwezigheid van humeuze zones (S5).

6.5.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De afzettingen in deze boringen getuigen van meer-
dere veranderingen in het sedimentatiemilieu. 
Fluviatiele met zonaal getijden invloed, getijden en 
opnieuw fluviatiele afzettingen komen achtereenvol-
gens voor. 

6.6. Pervijze 3 (36W149; +4m) 

Het tertiaire substraat ligt op -19.2m. Ook hier ligt op 
het tertiaire substraat een residueel facies, of dat tijdens 
het Holoceen of Pleistoceen werd afgezet is momenteel 
onbekend.

6.7. Pervijze 4 (36W150; +4.13m)

Het tertiaire substraat vangt aan op -6.54m, Pleistocene 
afzettingen ontbreken. 

6.8. Spermalie 1 (36W151; +3.02m)

Het tertiaire substraat bevindt zich op -8.54m. Er zijn 
geen Pleistocene sedimenten aanwezig.

6.9. Westende 2 (36W152; +2.73m)

6.9.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene sedimenten zijn beperkt tot 1.6m en 
bevindt zich tussen -15.7m en -14.08m. Het betreft een 
heterogeen facies gedomineerd door ½ fijn tot medium 
zand met zonaal grote concentraties van schelpres-
ten (fragmenten en gruis) en rolkeien. Volledig aan 
de basis zijn eveneens kleibrokken aanwezig (H2). 
Op enkele niveaus zijn gelamineerde sliklaagjes 
waargenomen.

6.9.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het betreft een omgeving waarin de stroomsterke vol-
doende hoog was om grof materiaal te transporteren. De 
slikintercalaties wijzen daarentegen op quasi stilstaand 
water gedurende een tijdseenheid die langer duurde 
dan een kentering. Dalrymple et al. (1990) hebben 
analoog facies aangetroffen in het kustgedeelte (defini-
eren het als zone 0) van een macrotidaal estuarium en 
beschouwd de grove sedimenten als lokaal herwerkte 
sedimenten. 

6.10. Westende 3 (36W153; +3.14m)

Het tertiaire substraat ligt op een diepte van -17.84m. 
Pleistocene sedimenten zijn niet bewaard gebleven. 
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6.11. Middelkerke 2 (36W154; +2.94m)

De interpretatie van deze boring ligt gecompliceerd omdat 
op grote dieptes baksteenfragmenten zijn aangetroffen, 
zowel aan de top als basis van de boorkernen. Ook de 
monstername is per boorkern in meerdere gevallen minder 
dan 50%. Hierdoor is het moeilijk in te schatten welke pak-
ketten rijk aan schelpresten in situ zijn boven -20m.

6.11.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen komen voor van -21.76m 
tot -10.29m. Het onderste facies is een herwerkings-
product en bestaat uit grindjes en kleibrokken onder-
aan, gevolgd door zand met nog wat grindjes (H1 tot 
-21.28m). Superposerend ligt een dominant kleiig facies 
met schuine discontinue laminae van zand onderaan, 
silt bovenaan. Vegetatieresten behoren tot de reguliere 
kenmerken en zijn zowel aangevoerd als in situ (M2 tot 
-19.52m). Bovenop ligt een M-S2 facies bestaande uit 
klei- en zandlagen dat over gans de dikte langs een helft 
verzakt is. Dit facies eindigt rond -19.1m, de exacte 
grens ontbreekt. Het volgend facies is opgebouwd uit 
½ fijn zand met zones rijk aan schelpresten, soms in 
combinatie met grindjes, en vertoont een diffuse strati-
ficatie (S1a tot -15.1m). Het bovenliggend facies heeft 
dezelfde korrelgrootteverdeling maar is gekenmerkt 
door het nagenoeg ontbreken van enige stratificatie, 
slechts enkele discontinue schuin gelegen kleilaminae 
zijn waargenomen in het topgedeelte (S1 tot ongeveer 
-11.5m). Het superposerend facies heeft een onregelma-
tige ondergrens. Het betreft een dun pakket (± 50 cm) 
van ½ fijn zand met vooral discontinue kleiige lami-
nae, al dan niet met veendetritus, en een stratificatie 
van klimmende ribbels type A aan de top. De onderste 
10cm van het facies is vervormd (S3a tot -10.95m). De 
Pleistocene sequentie is afgesloten met een dominant 
silteus facies (<1m). De gelaagdheid komt in repetitieve 
volgorde voor; diffuus licht schuin en effen subhorizon-
taal gelaagd (M6b tot -10.29m).

6.11.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Na een hoog energetische start (H1 facies) gebeurde 
de verdere sedimentatie in een vrij rustige fluviatiele 
omgeving, vegetatie kon zich in het gebied ontwikke-
len. Gelet op de schuine gelaagdheid had de sedimenta-
tie plaats langs de rand van een geul of op een oeverwal. 
Een wisselende hydrodynamiek was aanwezig tijdens 
de accumulatie van het facies M-S2 waardoor afglij-
dingen courant optraden. De bovenliggende sedimenten 
werden eerst afgezet in een ondiepe mariene omgeving 
die vervolgens evolueerde naar een subtidaal milieu. 
De sedimentologische karakteristieken van het silteuze 
topfacies wijzen op steeds weerkerende fluctuaties in 
de hydrodynamiek, fluctuaties die trouwens steeds een-
zelfde patroon volgden.

6.12. Westende 4 (36W155; +4.42m) 

6.12.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn een kleine 10m dik en 
zijn tussen -15.93m en -5.19m gelegen. Het basisgedeelte 
bestaat uit ½ fijn zand met schelprijke zones. In het zand 
zelf is veel schelpgruis aanwezig (S1a). Vanaf -13.6m is de 
hoeveelheid schelpgruis verminderd en is het zandfacies 
meestal structuurloos (S1). Superposerend ligt een domi-
nant zandige facies waarin enkele discontinue kleilaminae 
bewaard zijn samen met kleibrokjes die al dan niet venig 
zijn (H2). Vanaf ongeveer -9.2m tot -8.6m ligt een zandig 
facies waarin golvende en in mindere mate effen hori-
zontale tot licht schuine laminatie primeert. De golvende 
laminatie blijkt echter op verschillende niveaus het gevolg 
te zijn van deformaties (S3). Tot -7.6m (ongeveer 1m dik) 
is een sterk schuin gelaagde zandafzetting aanwezig met 
vele fijne klastische intercalaties die eveneens de schuine 
helling volgen (M-S4). Discordant ligt een dominant sil-
teus facies met enkele zandige intercalaties. Kenmerkend 
zijn de vervormde lagen (distorted bedding) en het humeus 
karakter bovenaan (M6a). Zonder duidelijke grens begint 
op -6.75m een overwegend zandige afzetting, diffuus gela-
mineerd aan de basis. Hogerop verdwijnt de stratificatie 
quasi volledig als gevolg van bodemvormingsprocessen. 
Sporen van verticaal georiënteerde vegetatieresten en fijn 
scheurtjes zijn kenmerkend (S4→S5).

6.12.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Onder voorbehoud dat de bemonsterde sedimenten in situ 
zijn, is het grootste gedeelte van de Pleistocene sequentie 
in een permanent onder water gelegen omgeving afgezet. 
Het betreft onderaan ondiepe mariene afzettingen. Vanaf 
-11.1m gebeurde de afzetting in een subtidale omgeving.  
Het M-S4 facies wijst duidelijk op de aanwezigheid van 
een kronkelwaard (binnenbocht van een geul) rond -8m, 
in de volgende sedimentatiefase werd een geul opge-
vuld. In het bovenste facies  fluctueerde de stroomsterkte 
voortdurend gelet op enerzijds de silt/zand opbouw. De 
algemene kenmerken wijzen naar een fluviatiele omge-
ving, mogelijks met tijdelijke getijdeninvloed.

6.13. Wolvennest (36W156; +3.0m)

6.13.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn op deze plaats beperkt tot 
0.95 m (van -12.73m tot -11.78m). Het contact met het 
tertiaire substraat is erosief, de afdekkende sedimenten 
zijn residuaire afzettingen opgebouwd uit medium zand 
met onderaan kleibrokken (afkomstig van het onder-
liggend substraat), enkele silexgrindjes en schelpgruis. 
Schelprijke zones doorspekken het volledige facies. Het 
geheel is zowel schuin (met wisselende oriëntatie) als 
horizontaal gelaagd, de laatste vooral geaccentueerd door 
kleiige laminae (H2). De aard van het contact met bov-
enliggend facies is niet gekend. Het desbetreffend facies 
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bestaat uit zandhoudend silt, is fijn gelamineerd met sets 
van kleinschalige ribbels en klimmende ribbels, beiden 
met steeds een verschillende oriëntatie (3 opeenvolgende 
bundels gevolgd door micro kriskrasgelaagdheid) (M6b 
van ongeveer -12 tot -11.78m).

6.13.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De volledige Pleistocene sequentie is onderdeel van een 
geul met getijdeninvloed.

6.14. Violon (36W157; + 3.29m)

6.14.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen in deze boring hebben een 
dikte van 8.19m en reiken van -18.46m tot -10.27m. 
Het onderste facies bestaat uit kleibrokken, schelpre-
sten en een beperkt aantal grindjes, alles ingebed in een 
zandmatrix. Sommige kleibrokken nemen de volledige 
diameter van de boorkern in (H2 tot -17m). Een onre-
gelmatige grens scheidt dit facies van het bovenliggende 
dat overwegend silteus is met onderaan zandlagen waar-
van sommigen intern gelaagd. Hogerop heeft het silt een 
zandige bijmenging en bevat het kleilaminae. Opvallend 
zijn de ingewikkelde vervormingsstructuren binnen 
dit facies, chaotisch aan de basis gevolgd door afglijd-
ingsstructuren  (M6c). Op -15.94m is dit facies erosief 
begrensd en toegedekt met medium zand. Het zand bevat 
kleikeitjes, grindjes en schelpgruis (H1 tot -15.7m). Door 
een slechte monstername ontbreekt het contact met het 
volgend facies. Het desbetreffende facies bestaat uit rit-
misch gelaagde zand- en siltlaagjes/laminae (M-S3 met 
variaties in dikte van de lagen/laminae). De accumulatie 
van volgend facies is door erosie voorafgegaan. Op een 
residu van medium zand met enkele grindjes en schelp-
fragmentjes ligt een ½ fijn zandige afzetting dat vooral 
kleinschalige ribbelgelamineerd is. Binnen dit facies 
verandert de oriëntaties van de foresets meerdere keren 
(H1 + S3 tot -13.92m). Hierop volgt een complex van 
zand- met siltlagen, beiden intern gestratificeerd, met 
naar boven toe een overheersing van de siltfractie. De 
stratificatie, dominant schuin, in mindere mate horizon-
taal, en is op meerdere niveaus gedeformeerd. Erosieve 
grenzen zijn courant waargenomen (M-S5 tot -10.27m).

6.14.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De volledige sequentie bestaat uit geulgebonden sedi-
menten die evenwel in verschillende milieus zijn ont-
staan. Het onderste deel bestaat uit beddingafzettingen 
die toegedekt zijn met oevermateriaal waarschijnlijk 
ingevolge de verplaatsing van een geul. Een geul is 
nadien in tegenovergestelde richting gemigreerd (na 
gedeeltelijke opvulling) waardoor een gedeelte van 
de geaccumuleerde oeverafzetting werd geërodeerd. 
Vervolgens is de geul opgevuld met ritmische getijde-
nafzettingen. De bovenste 5m zijn afgezet in een geul 

waarin seizoensgebonden veranderingen de faciesop-
bouw hebben bepaald (in een estuarium betekend dit het 
meer landinwaartse gedeelte).

6.15. Allaartshoeve (36W158; +3.33m)

6.15.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen bevinden zich tussen -18.2m 
en -11.34m. De gerecupereerde sedimenten tussen de 
basis en -16.67m is nihil. Op basis van de beperkte gege-
vens blijkt de basisafzetting te bestaan uit ½ fijn zand met 
een kleiige zone en wat schelpgruis. Dit facies is vooral 
gekenmerkt door niveaus met kleilaminae en laminae 
rijk aan schelpgruis die effen horizontaal en licht schuin 
gelegen zijn, de laatste met variërende oriëntatie. Minder 
frequent komen grote schelpfragmenten en grindjes voor. 
Bioturbaties zijn zichtbaar (S2 tot -15.64m). Tussen 
-15.59m en -15.64m ligt medium zand dat zeer rijk is 
aan schelpgruis (H1). Voorafgegaan door erosie volgt 
een samengesteld complex van zand- en kleilagen/lami-
nae. Het zand- en kleiaandeel is omgekeerd evenredig: 
zand is dominant in het basisgedeelte, klei bovenaan. 
Bioturbaties en deformaties zijn algemeen typerend, de 
eersten worden significanter naar boven toe. Bovendien 
zijn in dit facies meerdere humeuze horizonten zichtbaar 
(M-S2). Vanaf -12.93m primeert een kleifacies evenwel 
voorzien van silteuze zones en zandnestjes (M5). Een 
overwegend siltfacies begint op -12.23m gekarakteri-
seerd door een hoog humusgehalte en intense bioturbaties 
(M3). Het laatste Pleistocene facies (bovenste 43cm: van 
-11.77 tot -11.34m) bestaat uit humeus zand, door aanrij-
king van het Holocene basisveen, met vooral silexgrind-
jes aan de basis (S5). 

6.15.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het betreft een subtidale omgeving die op een diepte 
van ongeveer -15.6m overgaat in een wad dat verder 
evolueert naar een schorre. Een stormniveau (het H1 
facies) is bewaard gebleven. Voor de topgedeelte is 
de reconstructie van het milieu niet mogelijk gelet op 
bodemvormende processen waardoor de primaire sedi-
mentaire structuren vernietigd zijn.

6.16. Nieuwpoort strand (36W164; +4.75m)

De Pleistocene afzetting zijn niet bewaard. Het tertiaire 
substraat bevindt zich op -17.43m.  

6.17. Militair Kamp (36W165; +6.35m) 

6.17.1. Sedimentologische opbouw

Indien Pleistocene afzettingen aanwezig zijn, zijn ze 
beperkt tot een residu ( van -15.79 tot -16.15m). Het 
facies bestaat uit een heterogeen pakket van zand, klei-
brokken, schelpresten enz. (H1 tot -15.79m). 
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6.17.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het betreft een erosieproduct. Of dit facies dateert van 
het Pleistoceen of Holoceen is momenteel onduidelijk.

6.18. Schuddebeurze (36W166; +5.73m)

6.18.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn enkel aanwezig van 
-19.35m tot -17.56m. De basis van de Pleistocene 
sequentie bestaat uit kleibrokken samen met schelp-
fragmenten en grindjes ingebed in een matrix van zand 
(H1 tot -19.19m). Hierop rust ½ fijn tot medium zand 
doorspekt met kleilaagjes en –laminae, de laatste con-
tinu en discontinu. De klei-intercalaties vertonen spo-
ren van bioturbaties. In het bovenste deel van dit facies 
bevinden zich ook schelprestjes (S2 tot -18.63m). Het 
bovenste facies (-18.63m tot -17.56m) bestaat uit een 
complex van klei en zand, waarin klei dominant is. Het 
zand komt voor als continue en discontinue laminae 
en laagjes. Iedere kleiafzetting bestaat meestal uit een 
set van kleilaminae al dan niet gescheiden door flinter-
dunne zandlaminae. Vele sporen van bioturbatie, enkele 
instulpingen (load cast)s en scheuren karakteriseren 
verder het facies (M-S2).

6.18.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De onderste 2 facies zijn geaccumuleerd in een geul. 
Bovenop deze geul is vervolgens een wad (gemengd 
wad) opgebouwd.  

6.19. Toevlucht (36W167; +3.62m)

6.19.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene sedimenten liggen op een diepte tus-
sen -24.75m en -15.95m. Het contact met het tertiaire 
substraat is erosief. De basissedimenten (tot -24.4m) 
bestaan uit schelpfragmenten in een matrix die onder-
aan gecementeerd is (H1). Het contact met boven-
liggend facies is onbekend gelet op de onvolledige 
monstername. Het facies in kwestie bestaat uit ½ fijn 
zand, diffuus effen horizontaal en schuin gelaagd, 
met vooral een siltbijmenging aan de basis. Over het 
geheel komen sporadisch discontinue kleilaminae en 
kleilenzen voor, evenals fijne schelprestjes die soms 
geconcentreerd zijn in laminae. Deze eenheid eindigt 
met een alternerend complex (<20cm) van klei, silt en 
enkele continue zandlaminae en is bovenaan erosief 
begrensd (-19.24m, S1 +M2). Superposerend ligt er 
een 6cm dikke heterogene afzetting van kleibrokken 
en schelpgruis ingebed in ½ fijn zand (H1). ½ fijn tot 
medium diffuus schuin gestratificeerd zand volgt. De 
schuine gelaagdheid is op meerdere niveaus geaccen-
tueerd door schelpgruis en enkele discontinue kleila-
minae (S2 tot -18.1m). Volgend facies bestaat uit een 
complex van schelpresten, kleibrokken, silexgrindjes, 

de laatsten beperkt tot het basisgedeelte, en zandige 
zones met effen horizontale discontinue kleilaminae 
(tot -17m H2). Aangezien de daaropvolgende mon-
stername zeer slecht was, is de overgang met boven-
liggend facies niet gekend. Op ongeveer -17m ligt 
een zeer fijn klastisch pakket, onderaan verstoord met 
zandinstulpingen en zandlensjes. Het overige deel 
bestaat uit een licht humeus complex van klei en silt, 
met in de klei zandlaminae of dunne laagjes. De klei 
vertoont duidelijke scheurtjes (M2).

6.19.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De accumulatie van de Pleistocene afzettingen startte in 
een subtidale omgeving met eerst de ontwikkeling van 
een zandbank gevolgd door een geul, waarin ondergra-
vingen hebben plaatsgehad. De jongst bewaarde afzet-
tingen zijn ofwel op een wad gesedimenteerd of langs 
de rand van een geul. 

6.20. Rattevalle (36W168; +3.67m)

6.20.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen bevinden zich op een 
diepte tussen -17.07m en -10.30m. Het onderste deel 
van de sequentie bestaat uit schelpresten ingebed in 
een zandmatrix en zandige lagen licht schuin gelaagd 
met variërende oriëntaties (S1a/SH2 van -17.07m tot 
-13.33m). Bovenop ligt een diffuus gelaagd zandig 
facies met enkele weinig duidelijke discontinue kleiige 
laminae (S4 tot -12.33m). Op -12.33m komen 2 opeen-
volgend cycli voor, beiden vangen aan met een residu 
van schelpgruis en kleibrokken, de brokken nemen soms 
de volledige boorbreedte in, ingebed in een zandmatrix 
waarna een zandafzetting volgt die licht schuin gelaagd 
is. De dikte van de 2de cyclus is beduidend minder (2 x 
F1 tot -10.33m). 

6.20.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het betreft estuariene afzettingen waarvan de oudste 
sedimenten gevormd zijn in het buitendeel van een estu-
arium, de jongere in het meer landinwaartse deel van 
een estuarium s.s.. Deze boring werd onderzocht op aan-
wezige microfauna. De organische resten ondersteunen 
de vooropgestelde reconstructie van het milieu op basis 
van de sedimentologische eigenschappen (Bogemans & 
Baeteman, 2013).

6.21. Jokveld (36W169; +3,04m) 

Het tertiair substraat vangt aan op -12.36m en is afge-
dekt met een residu van kleibrokken en schelpresten 
in een matrix van zand (H1 tot -12m). Of dit facies 
gevormd is tijdens het Holoceen of Pleistoceen is 
momenteel niet gekend
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6.22. Rabbelaar (36W172; +3,05m)

6.22.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn aanwezig van -23.25m 
tot -9.45m. Op het contact met het tertiaire substraat 
ligt een 20cm dik schelpenconcentraat (H1). Een groot 
deel van de sequentie is gedomineerd door een ½ fijne 
zandafzettingen, soms met een lichte vergroving van de 
korrel. Tot -20.6m zijn deze zandafzettingen doorspekt 
met laminae opgebouwd uit schelpgruis. De laminae 
zijn doorgaans schuin gelegen, echter wel met verand-
erlijke hellingsgraad. Hogerop zijn een beperkt aantal 
kleilaminae aanwezig. Niet alleen stijgt de schelpreste-
nconcentraties naar boven toe maar stijgt eveneens het 
percentage van fijn klastisch materiaal zowel in de vorm 
van bijmenging als individuele laminae (laagjes aan de 
top) (S2 tot -15.8m). De grens met het volgend facies 
is geaccentueerd door een concentratie van fijne schelp-
fragmenten. Het facies zelf is opgebouwd uit ½ fijn tot 
medium zand met diffuse kleilaminae, waarvan som-
mige verstoord zijn, kleibrokjes en -lenzen. Vanaf -15m 
nemen de kleiïntercalaties toe, vooral brokken waarvan 
sommige bijna de volledige buisbreedte innemen (H2). 
Rond -14.5m domineert klei en komt zand nog slechts in 
de vorm van nestje voor. In het basisgedeelte van deze 

kleiafzetting is veendetritus een algemeen voorkomend 
element. Op een diepte tussen -14.2m en -13.9m is de 
klei humeus (begroeiingshorizont) (M1 →M3 →M1). 
Vanaf -13.6m bevat de klei discontinue zandlaminae 
(overblijfselen van ribbels) die een meter hoger quasi 
volledig verdwijnen (M2). Vanaf -12.3m is fijn zand 
afgezet met op het contact enkele kleine grindjes. 
Opvallend zijn de silteuze/kleiige zones en diffuse lami-
nae waarvan sommigen deformatiestructuren en kleine 
breukvlakjes vertonen. Enkele veenrestjes zijn in het 
topgedeelte aanwezig (S4). Vanaf -10.7m is silteus fijn 
zand aanwezig waarin enkele laminae met grovere kor-
rels voorkomen alsook enkele kleine silexgrindjes (S5).

6.22.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Op deze plaats was eerst een geul actief. De sedimen-
tologische kenmerken van de geulafzettingen wijzen 
enerzijds op hydraulische fluctuaties anderzijds op een 
voldoende hoge stroomsterkte waardoor de vorming 
van megaribbels mogelijk was. Vervolgens werd het 
gebied intertidaal. Het wad slibde voldoende op zodat 
beginnende begroeiing mogelijk was. Deze situatie was 
echter tijdelijk, een kleiwad heeft zich opnieuw geïn-
stalleerd, gevolgd door de vorming van een geul. 

Boring naam  
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies Sedimentaire omgeving

Nieuwpoort 1  
(36W144 – 23m) -8.57 / -18.39

-8.57 / -13.2 M-S5 + ≠F3 Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-13.2 / -14.43 M6b Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-14.43 / -15.57 ≠ F2 + F1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-15.57 / -16.73 S3 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-16.73 / -16.93 M-S1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-16.93/ -18.39 H2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

Nieuwpoort 2 
(36W145 – 28m) -13.75 / -20

-13.75 / -15.15 S3 Tidaal (intertidal)  
Tidal (intertidal)

 -15.15 / -16 M5 Tidaal (intertidal)  
Tidal (intertidal) 

-16 / -17.2 (2xF1) Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-17.2 / -17.85 S3 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -17.85 / -20 SH2 Kust – ondiep marien systeem (zeegat)  
Shore – shelf system (inlet)

Nieuwpoort 3 
(36W146 – 25m)

-17.4 / -17.22 
(-19.0) -17.4 / -17.92 M6b Niet-gedifferentieerd tidaal  

Undifferentiated tidal
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Ter Stelle  
(36W147 – 27m)

Geen PL,  
Tertiair op -22.6    

Pervijze 1  
(36W148 – 21m) -3.97 / -15.76

 -3.97 / -4.68 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined 

 -4.68 / -5.84  S4 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

-6.1 / -6.63 M6b Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

-6.63 / -8.84 S3 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

 -8.84 / -10.42 M-S5 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-10.42 / -11.84 S3a Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-11.84 / -13.23 M6b Fluviatiel (in geul – getijde beïnvloed deel) 
Fluvial (in channel – tide influenced part)   

-13.23 / -13.84 ≠ F2 Fluviatiel (in geul – getijde beïnvloed deel) 
Fluvial (in channel – tide influenced part)   

-13.84 / -15.59 S3a Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-15.59 / -15.76/ H1 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

Pervijze 3  
(36W149 – 26m)

Geen PL,  
Tertiair op -19.2    

Pervijze 4  
(36W150 – 16m)

Geen PL,  
Tertiair op – 6.54    

Spermalie 1  
(36W151 – 14m)

Geen PL,  
Tertiair op -8.54    

Westende 2  
(36W152 – 21m) -14.08 / -15.7 -14.08 / -15.7 H2 Kust – ondiep marien systeem (subtidaal2) 

Shore – shelf system (subtidal)

Westende 3  
(36W153 – 23m)

Geen PL,  
Tertiair op -17.84    

Middelkerke 2 
(36W154 – 25m) -10.29 / -21.76

-10.29 / -10.95 M6b Fluviatiel (in geul – getijde beïnvloed deel) ? 
Fluvial (in channel – tide influenced part)?   

-10.95 / -11.5 S3a Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -11.5 / -15.1 S1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

 -15.1 / -19.1 S1a Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

-19.1 / -19.52 M-S2 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

 -19.52 / -21.28 M2 Fluviatiel (buiten / in geul) 
Fluvial (overbank / in channel)

-21.28 / -21.76 H1 In geul  
In channel 

2 Definitie Dalrymple et al. (1990): zeewaartse zone van zandlichamen (sand bodies), meestal in het erosieve gedeelte
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Westende 4  
(36W155 – 22m) - 5.19 / -15.93

-5.19  -6.75 S4 → S5 Fluviatiel (in geul – getijde beïnvloed deel) 
Fluvial (in channel – tide influenced part)   

-6.75 / -7.6 M6a Fluviatiel (geulopvulling – getijde beïnvloed deel) 
Fluvial (channel fill – tide influenced part)   

-7.6 / -8.6 M-S4 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -8.6 / -9.2 S3 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

 -9.2 / - 11.1 H2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-11.1 / -13.6 S1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

-13.6 / -15.93 S1a Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

Wolvennest  
(36W156 – 17m) -11.78 / -12.73

-11.78 / -12 M6b Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-12 / -12.73 H2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

Violon  
(36W157 – 23m) -10.27 / -18.46

- 10.27 / 13.92 M-S5
Tidaal (gemengde estuariene zone)  

/ Fluviatiel (in geul)  
Tidal (mixed estuary zone) / Fluvial (in channel)

-13.92 / -15.03 H1 + S3
Tidaal (gemengde estuariene zone)  

/ Fluviatiel (in geul) 
Tidal (mixed estuary zone) / Fluvial (in channel)

-15.03 / -15.7 M-S3 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-15.7 / -15.9 H1 Fluviatiel (in geul)/Tidaal (subtidaal)  
Fluvial (in channel) /Tidal (subtidal)

-15.94 / -17 M6c Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-17 / -18.46 H2 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

Allaartshoeve 
(36W158 – 23m) -11.34 / -18.2

-11.34 / -11.77 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined 

-11.77 / -12.23 M3 Tidaal (supratidaal)  
Tidal (supratidal)

-12.23 / -12.93 M5 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-12.93 / -15.59 M-S2 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-15.59 / -15.64 H1 Tidaal (stormniveau)  
Tidal (storm level) 

-15.64 / -18.2  S2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

Nieuwpoort strand 
(36W164 – 24m)

Geen PL,  
Tertiair op -17.43    

Militair kamp 
(36W165 – 24m) -15.79 (?) / -16.15 -15.79 / -16.15 H1 Niet-gedefinieerd  

Undefined
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Schuddebeurze 
(36W166 – 26m) -17.56 / -19.35

-17.56 / -18.63 M-S2 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-18.63 / -19.19 S2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-19.19 / -19.35 H1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

Toevlucht 
 (36W167 – 30m) -15.95 / -24.75

-15.95 / -17 M2 Tidaal (subtidaal – oeverwand / intertidaal) 
Tidal (Subtidal - bench / intertidal)

-17 / -18.1 H2 Tidaal (subtidaal – ondergraving / afglijding) 
Tidal (subtidal - undercut / slump)

-18.1 / -19.24 H1 + S2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-19.24 / -24.4 S1 + M2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-24.4 / -24.75 H1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

Rattevalle  
(36W168 – 23m) -10.3 / -17.07

-10.3 / -12.33 2x F1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-12.33 / -13.33 S4 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-13.33 / -17.07 S1a /SH2

Tidaal (subtidaal) / Kust  
– ondiep marien systeem (estuarium mond)  

Tidal (subtidal) / Shore  
– shelf system (mouth estuarium)

Jokveld  
(36W169 – 17m)

Geen PL, Tertiair 
op -12.36 m    

Rabbelaar  
(36W172 – 28.30m) -9.45 / -23.25

-9.45 / -10.7 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined 

-10.7 / -12.3 S4 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-12.3 / -13.6 M2 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-13.6 / -13.9 M1 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-13.9 / -14.2 M3 Tidaal (supratidaal)  
Tidal (supratidal)

-14.2 / -14.5 M1 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-14.5 / -15.8 H2 Tidaal (subtidaal – ondergraving/afglijding) 
Tidal (subtidal – undercut/slump)

-15.8 / -23.05 S2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-23.05 / -23.25 H1 Residu 
Lag
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7. Kaartblad Leke 36E 

7.1. Pervijze 2 (36E120; +3.05m)

7.1.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen liggen ondiep en zijn daar-
enboven relatief dun (van -3.48m tot -0.55m). De basis 
is erosief en afgedekt met een dun residu bestaande uit 
enkele grindjes en een weinig schelpgruis (H1). Hierop 
volgt zandhoudend silt waarin zandnestjes aanwezig 
zijn. Enkele, vooral getransporteerde, organische restjes 
zijn aangetroffen hoewel in de basisgedeelte ook in situ 
vegetatieresten zijn waargenomen. Dit facies (M6a tot 
-2.75m ) is afgesneden en bedekt met fijn silteus zand 
waarin continue en discontinue laminae van fijn zand 
voorkomen. Onderaan zijn silexgrindjes en silexsplin-
ters langs de foresets afgezet. Het geheel is vooral effen 
horizontaal tot licht schuin gelamineerd, minder cou-
rant is de kleinschalige ribbel gelaagdheid (S3). Vanaf 
-1.61m is stratificatie quasi afwezig. In dit deel van de 
sequentie is een goed ontwikkelde podzol (met een uit-
logings- en aanrijkingshorizont) bepalend (S5). 

7.1.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De silteuze basisafzetting maakt deel uit van een over-
stromingsvlakte waarop in de beginfase in beperkte 
mate vegetatie aanwezig was. Zowel het erosief opper-
vlak, op -2.75m, als de sedimentaire kenmerken wijzen 
op een toename van de hydrodynamiek, wat resulteerde 
in de vorming van een geul. Wat de jongste Pleistocene 
afzettingen betreft is een interpretatie niet mogelijk ver-
mits bijna alle sedimentaire structuren vernietigd zijn 
door bodemontwikkeling.  

7.2. Spermalie 2 (36E121; +3.11m)  

7.2.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen hebben een dikte van 7.16m 
en zijn gelegen tussen -8.37m en -1.21m. De afzettin-
gen zijn dominant fijn klastisch gaande van fijn (soms 
½ fijn) zand tot silt. Het onderste facies bestaat uit zeer 
fijn zand afwisselend massief gelaagd en fijn gelamin-
eerd met silt. De stratificatie is verstoord door biotur-
baties. Op een diepte van -6.89m ligt een 10cm dikke 
veenlaag die bovenaan bedekt is met ½ fijn zand waarin 
de siltfractie toeneemt naar boven. Tussen - 6.53m en 
-6.42m is het facies compleet gebioturbeerd. De strati-
ficatie binnen het facies varieert van diffuus tot effen 
gelamineerd (P + S3). Vanaf -6.32m tot -3.36m primeert 
een siltafzetting waarin zowel gelamineerde als mass-
ieve delen voorkomen. De laminatie is het gevolg van 
vooral kleiaccumulatie, soms golvend afgezet (M6a & 
c). Bovenop ligt zand, eerst schuin vervolgens horizon-
taal effen gestratificeerd. De stratificatie is soms geac-
centueerd door kleilaminae. In het basisgedeelte van dit 
facies bestaan de laminae uit een aaneenschakeling van 

dunne kleilensjes soms in combinatie van schelpgruis 
(H1 + S3 tot -2.8m). De resterende Pleistocene afzett-
ingen bestaan uit diffuus gelamineerd ½ fijn zand met 
sporen van bioturbaties en restanten van gastropoden. 
Bodemvorming en begroeiingsrestanten typeren de top 
(type mollisol) (S4). 

7.2.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Tot -6.32m bestaat de sequentie uit tidale afzettingen 
die achtereenvolgens in een geul (onderaan), op een 
schorre en opnieuw in een geul zijn gesedimenteerd. De 
superposerende facies zijn gevormd in een estuariene 
omgeving met belangrijke fluviatiele invloed die zelfs 
bovenaan primerend wordt. De onderste siltrijke afzett-
ingen zijn gesedimenteerd in een omgeving gekenmerkt 
door veranderlijke hydraulische toestanden. Als gevolg 
van een toename in de hydrodynamiek zijn op -3.3m 
kleilensjes samen met schelprestjes getransporteerd als 
grind en afgezet langs de foresets van de ribbels. Deze 
toestand was slechts tijdelijk. De stroomsterkte nam 
af, was zelfs op bepaalde momenten nihil waardoor 
klei kon bezinken. Op meerdere niveaus was tijdelijke 
begroeiing mogelijk. 

7.3. Westende 1 (36E122; +3.15m) 

7.3.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen komen voor op een diepte 
tussen -16.00m en -2.77m. Het contact met het ter-
tiaire substraat ontbreekt. Het basale facies, dat reikt 
tot -9.65m, bestaat uit ½ fijn zand met enkele restanten 
van laminae die opgebouwd zijn uit schelpgruis (S1). 
Op -9.65m ligt een residu van kleikeien, silexgrindjes, 
schelpfragmenten en veel schelpgruis in een ½ fijn zan-
dige matrix (H1). Het daaropvolgende facies heeft een 
zandige textuur en bestaat uit twee sets. De onderste 
set vertoont duidelijke sporen van bioturbatie en heeft 
een erosieve bovengrens. De volgende set bestaat uit 
silteus fijn zand met in het basisgedeelte subhorizon-
tale lagen opgebouwd uit een aaneenschakeling van 
kleilenzen. Het overige deel is volledig verstoord. Er 
zijn fragmenten van gastropoden (waarvan 1 volledig 
exemplaar) aanwezig (H1 + S4a). Op -5.85m begint een 
nieuw facies (S4), discordant op voorgaand facies gele-
gen en opgebouwd uit ½ fijn zand diffuus effen schuin 
gelaagd uitgezonderd aan de top waar de subhorizon-
tale gelaagdheid primeert. Het topgedeelte van dit facies 
is gekenmerkt door bodemvorming en een humeus 
aanrijkingshorizont. 

7.3.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De eerste Pleistocene afzettingen zijn ontstaan in een 
ondiep mariene omgeving. Vanaf -9.65m is een tidale 
omgeving ontstaan die nog een restant van een storm 
draagt. 
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7.4. Mechelhof (36E123; +5.21m)

7.4.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene sequentie strekt zich uit van -16.19m tot 
-4.73m. Het contact met het tertiaire substraat is scherp 
en door bioturbaties verstoord. Medium zand met schel-
presten domineert de sequentie tot -11.3m, hogerop 
primeert ½ fijn zand waarin zones met schelpencon-
centraties zijn waargenomen alsook zones met een fij-
nere zandfractie. Typerend zijn de alom tegenwoordige 
willekeurig afgezette schelpfragmenten en schelpgruis, 
dikwijls in combinatie met enkele grindjes. Sporadisch 
zijn volledige kleppen geobserveerd, meestal afkom-
stig van juvenielen. Op sommige niveaus zijn de schel-
presten dominant, de begrenzing van deze niveaus is 
echter over het algemeen niet - erosief. Schelpgruis is 
ook afgezet onder de vorm van discontinue laminae. 
De oriëntatie ervan varieert van schuin tot horizontaal 
en wisselt daarenboven snel (S1a tot -8.8m). Tot -7.8m 
betreft het een zandfacies gekenmerkt door een schuine 
gelaagdheid met variërende hoek. De stratificatie is 
geaccentueerd door vooral discontinue laminae van zeer 
fijn schelpgruis (S3). Boven de -7.8m is een zandfacies 
aanwezig waarin zones met een siltbijmenging evenals 
met schelpfragmenten en schelpgruis voorkomen. In het 
desbetreffende facies is de stratificatie diffuus schuin, 
horizontaal en massief. Het belang van schelpresten 
stijgt naar boven toe (coarsing up S1→ S1a). 

7.4.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Deze plaats bevond zich eerst in een ondiepe mariene 
omgeving, vervolgens  in een subtidaal milieu.

7.5. Leeuwenhof (36E132; +3.63m)

7.5.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn gesitueerd tussen 
-10.13m en -3.37m. De basisafzetting bestaan vooral 
uit kleibrokken, resten van de Formatie van Kortrijk, 
ingebed in zand. Vanaf ongeveer -10m komt ook veend-
etritus, afgeplatte en gerolde veenbrokken en schel-
presten voor. Dominant zijn Cerastoderma en Mytilus, 
uitzonderlijk komt een volledig exemplaar voor (H2 tot 
-8.65m). Bovenop ligt een kleipakket met zowel mas-
sief gelaagde zones als zones met ‘lenticular bedding’ 
(M2 tot -6.37m). De top van M2 is duidelijk herwerkt 
en is afgedekt met een 15cm dik residu dat gevolgd is 
door een zandfacies waarin flasers, vooral in het basis-
gedeelte, voorkomen (H1 + S2). Op -4.91m wordt dit 
facies afgesneden door een klei/zand complex waarin 
ook schelpresten en veenbrokken aanwezig zijn. Het 
complex is schuin gelaagd in het basisgedeelte, hori-
zontaal in het overige deel en is daarenboven geken-
merkt door meerdere reactivatieoppervlakken (M-S4 
→M-S1).

7.5.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Bates (2011) onderzocht de foraminiferen en ostracoden 
in deze boring. Uit het onderzoek blijkt dat het geheel 
zich in een getijdenomgeving bevond met fluviatiele 
invloed (aanvoer van zoetwater). Van onder naar boven 
betrof het een geul-, gevolgd door een wad en opnieuw 
een geul, de laatste met de ontwikkeling van een kron-
kelwaard onderaan. In de wadomgeving zelf zijn wijzi-
gingen opgetreden; een kleiwad werd afgetopt waarna 
een zandwad/gemengd wad ontstond (zie figuur 2 van 
Dalrymple et al., 1990).

7.6. Spermalie (36E133; +3.75m) 

7.6.1. Sedimentologische opbouw

Het Pleistoceen is hier amper 1.5m dik (van -7.39m tot 
-5.92m). De basisafzettingen bestaan uit fijn zand met 
klei, gelamineerd onderaan gevolgd door ½ fijn zand 
met veel schelpgruis en schelpfragmenten. Door de 
onvolledige monstername is de begrenzing tussen beide 
facies niet gekend en ontbreekt ook een deel (geheel 
beslaat een 70cm: S2 + H1). Het volgend facies in de 
sequentie bestaat uit een complex van klei en silt. De 
basis en de top is zeer fijn gelamineerd, tussenin bevindt 
zich een zandige siltafzetting met enkele klei-intercalat-
ies. Met uitzondering van het topgedeelte, dat uitslui-
tend horizontaal gelamineerd is, varieert de stratificatie 
van horizontaal tot schuin, de laatste met meerdere snel 
veranderende oriëntaties (M5).

7.6.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De volledige Pleistocene sequentie is ontstaan in een 
wadomgeving waarin wel verschuivingen binnen de 
submilieus hebben plaatsgehad. Of H1 het gevolg is van 
een storm of de restant van een geul is ten gevolge van 
de slechte monstername niet te achterhalen.

7.7. Zwarte weg (36E134;  +2.75m) 

7.7.1. Sedimentologische opbouw

Op deze plaats ligt de top van de Pleistocene afzettingen 
enkel 1.5m onder het maaiveld (-14.5m tot +1.21). Het 
Tertiair/Pleistoceen contact is erosief en licht onregel-
matig. De oudste Pleistocene afzetting is opgebouwd 
uit heterogeen medium zand, schuin gelaagd met lami-
nae van schelpgruis en grove korrels (S3 tot -14.25m). 
Hierop volgt ½ fijn zand met enkele, meestal discon-
tinue, kleiige laminae die in het topgedeelte dominant 
zijn. De kleilaminae vertonen sporen van verstoring (S2 
tot -13.44m). Het volgend facies is qua korrelgrootte-
distributie analoog maar is verschillend door de aan-
wezige bioturbaties (brede graafgangen). In sommige 
zones is een diffuse gelaagdheid zichtbaar. Aan de top 
zijn schelpfragmenten aanwezig (S1). Vanaf -10.73m 
zijn de afzettingen fijn klastisch, silt en klei komen 
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alternerend voor, silt is dominant aan de basis en top, 
klei middenin. Laminae en delen van de bedsets zijn 
humeus. Bovenaan zijn o.a. vluchtsporen (escape struc-
tures) en deformatiestructuren, waaronder afglijdingen, 
aanwezig. Zonaal komen enkele schelpfragmenten voor 
(M5). Het contact met bovenliggende afzettingen ligt op 
-8.65m en is discordant. Het bovenliggend lithofacies is 
dominant zandig, doorgaans effen horizontaal gelam-
ineerd, uitgezonderd in het topgedeelte. Siltlaminae, 
al dan niet met veendetritus, zijn algemeen aanwezig. 
Deformaties ingevolge waterexpulsie zijn zichtbaar. De 
aanwezige schelpresten zijn geconcentreerd in laminae 
(S3). Vanaf ongeveer -8m komt een samengesteld facies 
voor waarin zand en silt zijn afgezet in lagen die intern 
gestratificeerd zijn. Op verschillende niveaus zijn defor-
maties zichtbaar gaande van inzakkingen, afglijdingen 
tot goed ontwikkelde wiggen (M-S5). Vanaf -4.84m is 
silt dominant, doorspekt met vooral horizontaal gele-
gen zandige en kleiige laminae. Ook enkele niveaus 
met klimmende ribbels en kleiige golvende laminae zijn 
waargenomen evenals de restant van een vegetatiedoor-
groeiing (M6b & c). Op -1.66m vangt een zandig facies 
aan met onderaan siltlaminae en enkele resten van veg-
etatiedoorgroeiingen. Gelijkaardige overblijfselen zijn 
ook op hogere niveaus aanwezig, meestal in combinatie 
met humeuze subhorizontaal gelegen laminae die zijn 
opgebouwd uit veendetritus. Dit facies is op een diepte 
van ongeveer -0.7m bedekt met een zandafzetting, rijk 
aan lamellen evenals scheurtjes in het basisgedeelte. 
Op het contact met de Holocene afzettingen is het 
B-horizont van een podzol bewaard (S5). 

7.7.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De oudst bewaarde Pleistocene facies (tot -12.88m) 
zijn afgezet in een kustnabije omgeving, mogelijks het 
buitenste deel van een estuarium. Vervolgens zijn op 
deze plaats wadden ontwikkeld. Vanaf -4.84m is de flu-
viatiele input duidelijk aanwezig. Boven -1.66m is een 
bench en/of oeverwal ontwikkeld. Op +0.7m tenslotte 
wijzen sommige structuren op koude klimaatstoestan-
den. De sedimentaire omgeving is naar alle waarschijn-
lijkheid eolisch.  

7.8. Rietbos (36E139bis; +2.24m)

7.8.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn aanwezig tussen 
-6.96m  en +0.17m. Het basisgedeelte bestaat uit zan-
dige sedimenten, medium van korrel op het contact 
met het tertiaire substraat, ½ fijn hogerop. In het zand 
zijn kleibrokken en fijn schelpgruis aanwezig, de con-
centratie ervan neemt af naar boven toe. Dit residu 
(H1) is op een diepte van ongeveer -6.80m erosief 
begrensd en afgedekt met een gelamineerd complex 
bestaande uit zandig silt en silteus zand (± 10cm – 
M-S5). Superposerend ligt een zandig facies, effen licht 

schuin gestratificeerd (geaccentueerd door iets gro-
ver zand, schelpgruis en fijne grindjes) met variërende 
helling en diverse oriëntaties, de laatste enkel aan de 
top. In dit facies zijn meerdere reactivatieoppervlak-
ken waargenomen (S3). Op een diepte van ongeveer 
-5.7m is een alternerend complex afgezet met zand 
als dominante fractie in het basisgedeelte en silt in het 
topgedeelte. In sommige laagjes zijn foresets bewaard. 
Gelijklopend verandert de verhouding laminae/laagjes 
(silt in de vorm van laminae aan de basis, als laagjes 
hogerop; het zand volgt de omgekeerde volgorde; 
M-S5). Vanaf -5.4m domineert een massief gelaagd silt-
facies waarin sporen van begroeiing zijn waargenomen 
(M6a tot -4.46m). Het volgend facies is  een totaal ver-
stoord complex van klastisch en venig materiaal waarin 
ook fijne scheuren aanwezig zijn (M6c tot -3.76m). De 
rest van de Pleistocene afzettingen is dominant zandig 
met laminae tot fine laagjes rijk aan veendetritus. De 
stratificatie varieert van effen continu naar effen discon-
tinu, soms licht golvend tot kleinschalige ribbelgelaagd. 
Een dunne kleilaag sluit deze eenheid af op een diepte 
van -0.52m (S3). Het jongste Pleistocene facies bestaat 
uit zandige sedimenten met aan de basis fijne grindjes 
en silexsplinters. Sporen van bodemvorming en vegeta-
tiedoorgroeiing zijn zichtbaar. 

7.8.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Deze boring bestaat in het basisgedeelte uit afzettin-
gen geaccumuleerd in een geul onder getijdeninvloed 
waarna een schorre/overstromingsvlakte is opgebouwd 
(-5.4m). Waarschijnlijk gebeurde de vorming van dit 
milieu reeds onder periodieke koude omstandigheden. 
De buurt werd boven -3.76m gedomineerd door flu-
viatiele processen waarbij voortdurende veranderin-
gen in zowel de waterdiepte, energetische toestand 
als het stroomregime optraden. Gelet op de ritmische 
gelaagdheid in sommige, weliswaar beperkte, delen van 
de sequentie, zijn er waarschijnlijk seizoensgebonden 
variaties in de sedimentatie opgetreden. 

7.9. Touring – Leffinge (36E142; +4.30m)

7.9.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn tussen -18.05m en 
-11.30m aanwezig. In het topgedeelte van het tertiaire 
substraat zijn bioturbaties zichtbaar. De Pleistocene 
sequentie vangt aan met ½ fijn zand waarin zonaal 
verspreide schelpresten voorkomen. In de schelpri-
jke zones zijn ook silexgrindjes aanwezig (H2). Vanaf 
-17.4m neemt de zonale verbreiding van de schelpresten 
sterk af en is het facies schuin gestratificeerd, steeds 
met een andere helling, minder met variërende oriënta-
tie (S3). Op een diepte van -13.55m is het facies erosief 
begrensd. Een reeks van fining up cycli begint. De aard 
van de stratificatie varieert. Zo zijn sommige zandaf-
zettingen duidelijke effen horizontaal tot schuin (met 
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wisselende hellingsgraad) gestratificeerd, in anderen 
zijn de aanwezige laminae intens vervormd (distorted 
bedding). Het Pleistocene topfacies is geërodeerd 
waardoor de bovenste cyclus onvolledig is (3 x F1 tot 
-11.30m). 

7.9.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De volledige Pleistocene sequentie maakt deel uit van 
een subtidale omgeving  waarin zowel veranderingen in 
de waterdiepte als in de stroomsterkte zijn opgetreden. 

Boring naam  
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies Sedimentaire omgeving

Pervijze 2  
(36E120 – 14m) -0.55 / -3.48

-0.55 / -1.61 S5 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

-1.61 / -2.75 S3 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-2.75 / -3.48 H1 + M6a Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

Spermalie 2  
(36E121 – 14m) -1.21 / -8.37

-1.21 / -2.8 S4 Niet-gedefinieerd  
Undefined 

-2.8 / -3.36 H1 + S3 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-3.36 / -6.32 M6a →M6c Fluviatiel – tidaal (buiten geul) 
Fluvial - tidal (overbank)

-6.42 / -8.37 S3 – P – S3 Tidaal (subtidaal – supratidaal – subtidaal) 
Tidal (subtidal – supratidal – subtidal)

Westende 1  
(36E122 – 20m ) -2.77 / -16

-2.77 / -5.85 S4 Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-5.85 / -9.65 ≠ H1 + S4a Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-9.65 / -16 S1 Kust – ondiep marien system 
Shore – shelf system

Mechelenhof 
(36E123 – 23m) -4.73 / -16.19

-4.73 / -7.8 S1 →S1a Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-7.8 / -8.8 S3 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-8.8 / -16.19 S1a Kust – ondiep marien systeem 
Shore – shelf system

Touring – Leffinge 
(36E142 – 24.50m) -11.3 / -18.05

-11.3 / -13.55 3 x F1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

13.55 / -17.4 S3 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-17.4 / -18.05 H2 Tidaal (subtidaal - residu) 
Tidal (subtidal - lag)

Leeuwenhof  
(36E132 – 16m) -3.37 / -10.3

-3.37 / -4.91 M-S4→ M-S1 Tidaal (subtidaal)/Fluviatiel (in geul) 
Tidal(subtidal)/Fluvial (in channel)

-4.91 / -6.37 H1 + S2 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-6.37 / -8.65 M2 Tidaal (intertidaal)/Fluviatiel (buiten geul)  
Tidal (intertidal) /Fluvial (overbank)

-8.65 / -10.3 H2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

Spermalie  
(36E133 -14m)  -5.92 / -7.39

-5.92 / -6.69 M5 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-6.69 / -7.39 S2 → H1 Tidaal (intertidaal met stormniveau)  
Tidal (intertidal with storm level)
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8. Kaartblad De Moeren 50W 

8.1. Grens (50W44; +3.31m)

In deze boring ontbreken Pleistocene afzettingen, 
misschien met uitzondering van het  basisresidu. De 
sedimentologische kenmerken geven geen uitsluitsel 
omtrent de ouderdom. Het tertiaire substraat ligt op 
-26.47m

8.2. Woestijn (50W45; +2.49m)

8.2.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen komen voor op een diepte 
tussen -24.91m en -15.2m en bestaan met uitzonde-
ring van het topfacies uit schelprijke afzettingen. Deze 

schelprijke afzettingen bevatten zones waarin zand de 
hoofdcomponent is met schelpresten als bijproduct 
(SH1→SH2). Het topfacies bestaat uit silteus tot klei-
houdend ½ fijn zand met schelpresten en grove compo-
nenten zoals silexsplinters en kleine grindjes. De laats-
ten komen vooral geconcentreerd voor tussen -15.88m 
en -15.80m. Sedimentaire structuren ontbreken (S1 van 
-15.9m tot -15.2m).

8.2.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De afzettingen zijn geaccumuleerd in een ondiepe 
mariene omgeving.

Zwarte weg  
(36E134 – 23m) 1.21 / -14.5

1.21 / -0.7 S5 Eolisch  
Aeolian

-0.7 / -1.66 S3
Niet-gedifferentieerd fluviatiel  

(oeverwand – oeverwal)  
Undifferentiated fluvial(bench – levee)

-1.65 / -4.84 M6b → M6c Fluviatiel-tidaal (buiten geul)  
Fluvial-tidal (overbank)

-4.84 / -8 M-S5 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-8 / -8.65 S3 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-8.65 / -10.88 M5 Tidaal (intertidaal)  
Tidal (intertidal)

-10.88 / -13.44 S1
Kust – ondiep marien systeem  
/ Niet -gedifferentieerd tidaal  

Shore – shelf system / undifferentiated tidal 

-13.44 / -14.25 S2 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

-14.25 / -14.5 S3 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

Rietbos  
(36E139 – 11m) 0.17 / -6.96

0.17 / -0.52 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined 

-0.52 / -3.76 S3 Niet-gedifferentieerd fluviatiel   
Undifferentiated fluvial

-3.76 / -4.46 M6c Fluviatiel-tidaal (buiten geul)  
Fluvial-tidal (overbank)

-4.46 / -5.4 M6a Fluviatiel-tidaal (buiten geul)  
Fluvial-tidal (overbank)

-5.4 /-5.7 M-S5 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-5.7 / -6.7 S3 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-6.7 / -6.8 M-S5 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-6.8 / -6.96 H1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)
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8.3. St. Antoon (50W46; +1.71m)

8.3.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn bewaard tussen -18.4m 
en -12.19m. Het grootste deel van de sequentie bestaat uit 
schelpgruis en schelpfragmenten ingebed in een hetero-
gene zandmatrix. Naast de schelpresten maken grindjes 
ook deel uit van de grove fractie. In enkele zones is het 
gehalte aan schelpresten minder (SH2). Vanaf -12.8m is 
de sequentie ingenomen door een heterogene zandafzet-
ting met kleibrokken en grindjes (H1 tot -12.43m). De 
begrenzing met onderliggend facies is erosief. Vermits 
holoceen basisveen de Pleistocene sequentie toedekt is 
het Pleistocene zandige topfacies humeus en kleihou-
dend. Het humusgehalte verminderend snel in de diepte, 
het kleigehalte daarentegen stijgt (aanrijkingshorizont). 
Dit facies bevat enkele silexsplinters maar toont geen 
sedimentaire structuren (S5). 

8.3.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Tot -12.8m maken de Pleistocene afzettingen deel uit 
van een ondiepe mariene omgeving. Wat de precieze 
genese is van de twee bovenste facies is niet duidelijk. 

8.4. St. Jozef (50W47; +0.79m)

8.4.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen bevinden zich op een 
diepte tussen -15.31m en -11.26m. Het grootste 
gedeelte is opgebouwd uit ½ fijn zand met zones 
van iets grover zand. Het is vooral massief en dif-
fuus subhorizontaal gelaagd (S1). In de bovenste 2m 
(vanaf -13.22m) komen discontinue kleiige laminae 
voor. Kleine schelpfragmenten zijn over gans het 
facies verspreid, uitgezonderd tussen -12.49m en 
-12.38m waar ze in één pakket zijn afgezet samen met 
grindjes. In dit facies is een diffuse visgraadstruc-
tuur (herringbone cross-stratification) waargenomen 
(facies S2).

8.4.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Op basis van de sedimentaire eigenschappen zijn 
deze afzettingen gevormd in een ondiepe mariene 
omgeving. 

Boring naam  
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies Sedimentaire omgeving

Grens  
(50W44 – 30m)

Geen PL,  
Tertiair op -26.47    

Woestijn  
(50W45 – 32m) -15.2 / -24.91

-15.2 / -15.9 S1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

-15.9 / -24.91 SH1→SH2 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

St. Antoon  
(50W46 – 22m) -12.19 / -18.4

-12.19 / -12.43 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined

-12.43 / -12.8 H1 Niet-gedefinieerd  
Undefined

-12.8 / -18.4 SH2 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system

St. Jozef  
(50W47 – 18m)  -11,25 / -15.31

-11.25 / -13.22 S2 Kust – ondiep marien systeem/ Tidaal (subtidaal)  
Shore – shelf system / Tidal (subtidal)

-13.22 / -15.31 S1 Kust – ondiep marien systeem  
Shore – shelf system
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9. Kaartblad Veurne 50E 

9.1. Moerhof (50E209; +3.20m)

9.1.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn beperkt tot een diepte 
tussen -12.87m en -11.11m. De basis bestaat uit een 
concentratie van schelpresten en herwerkte tertiaire 
kleiafzettingen (H1). Tot -11.65m domineert slikhou-
dend ½ fijn zand waarin zandlaminae voorkomen. Deze 
laminae zijn horizontaal gelegen, continu en discon-
tinu in het topgedeelte discontinu onderaan(restanten 
van ribbels). Sommigen komen voor in combinatie met 
schelpgruis en fijne schelpfragmentjes. Enkele lami-
nae zijn opgebouwd uit kleibrokjes (S3). Het bovenste 
deel van de Pleistocene sequentie bestaat uit een diffuus 
gestratificeerd zandfacies waarin sporen van grovere 
korrels, fijne grindjes en afgeronde kleilensjes aanwezig 
zijn (S4). 

Het Holoceen vangt aan met het basisveen waardoor 
bovenaan in de Pleistocene afzettingen een humeuze 
aanrijking voorkomt evenals tekenen van begroeiing. 

9.1.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Gans de sequentie is ontstaan in een tidale omgeving. 
Wat het bovenste facies betreft, is gelet op de post-sedi-
mentaire veranderingen, de definiëring van het submi-
lieu niet mogelijk. De sedimentaire kenmerken, zoals 
overgang ribbellaminatie naar effen laminatie, wijzen 
op een toename van de stroomsterkte binnen een geu-
lomgeving. Volgens Martinius & Van den Berg (2011) 
komt de effen horizontale laminatie enkel voor in een 
gebied waar naast getijdenstroming eveneens golfacti-
viteit aanwezig is, meer bepaald in ondiepe subtidale en 
intertidale omgevingen. 

9.2. Oosthoek (50E210; +3.31m)

Pleistocene afzettingen zijn afwezig, het tertiaire sub-
straat ligt op -23.14m.  

9.3. Pistel (50E211; +4.03m)

9.3.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene sequentie is beperkt tot minder dan 
0.5m (-5.67m tot -5.22 m). Bovenaan is het begrensd 
door het Holocene basisveen. De onderste 20cm bestaat 
uit herwerkte tertiaire sedimenten (H1). Vervolgens is 
silteus zand aanwezig dat ingevolge uitloging van het 
bovenliggend veen sterk humeus is aan de top. Geen 
enkele sedimentaire structuur is zichtbaar, onderaan 
zijn enkele kleine silexgrindjes en -splinters aanwezig 
(S5). 

9.3.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Gelet op het ontbreken van een kenmerkende sedimen-
taire structuur is de interpretatie van deze afzettingen 
voor wat betreft de afzettingsomgeving niet mogelijk. 

9.4. Steenkerke (50E212; +3.29m)

9.4.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene sequentie neemt minder dan een meter 
in (-7.2m tot -6.31m). Het contact met het tertiaire 
substraat getuigd van erosie en bestaat naast kleibrok-
ken ook uit enkele grindjes. De rest van de Pleistocene 
afzettingen is opgebouwd uit silteus ½ fijn zand, diffuus 
gestratificeerd met enkele duidelijke effen horizontaal 
gelegen kleiige laminae. Zeer fijn schelpgruis komt ver-
spreid voor (H1 + S4).

9.4.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De sedimentaire kenmerken duiden op een omgeving 
van stromend water, mogelijks een fluviatiele omgeving. 

9.5. Adinkerke (50E213; +4.44m)

Er zijn geen Pleistocene afzettingen aanwezig, het terti-
aire substraat ligt op -23.69m.

9.6. Zandemolen (50E216, +3.66m)

Er zijn geen Pleistocene afzettingen aanwezig. Het terti-
aire substraat vangt aan op een diepte van -6.34m. 

9.7. Steengracht (50E215, +4.03m)

Pleistocene afzettingen ontbreken. De top van het ter-
tiaire substraat is aanwezig op een diepte van -14.52m. 

9.8. Presende (50E218, +3.84m)

Pleistocene afzettingen ontbreken, het tertiaire substraat 
vangt aan op -3.36m. 

9.9. Bulskamp (50E219, +4.03m)

De top van het tertiaire substraat ligt op een diepte van 
-5.97m. Enkel Holocene afzettingen dekken het sub-
straat af.  

9.10. Callon (50E220; +4.30m)

9.10.1. Sedimentologische opbouw

Het zogenaamde Holocene basisveen dekt de 
Pleistocene afzettingen af op -5.27m. De Pleistocene 
afzettingen zijn beperkt in dikte, het tertiair substraat 
bevindt zich op -6.08m. In het basisgedeelte (tot -5.7m) 
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is silteus ½ fijn zand aanwezig, gelamineerd met effen 
horizontale, plaatselijk schuine zandlaminae (S3). Het 
zandig topgedeelte is massief gelaagd, een humeuze 
en kleiige aanrijking afkomstig van het bovenliggende 
basisveen zijn kenmerkend (S5). 

9.10.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het onderste facies is geaccumuleerd in stromend 
water, meer bepaald tijdens hoge energetische condities 
(“upper flow” regime - McKee et al., 1967). Het boven-
ste deel blijft ongedefinieerd gelet op het ontbreken 
van kenmerkende sedimentaire elementen ingevolge 
bodemvorming.

9.11. Veurne (50E221, + 3.01m)

9.11.1. Sedimentologische opbouw

Pleistocene afzettingen zijn aanwezig tussen -12.14m 
en -9.69m. De basis bestaat uit ½ fijn zand met 
schelpresten, kleilensjes, discontinue kleilaminae en 
een grote kleibrok die de volledige diameter van de 
buis inneemt (H1/H2 tot -11.35m). Horizontaal tot 

subhorizontaal effen gelamineerd ½ fijn zand dekt het 
vorige facies af. Schelpgruis is afgezet in laminae (S3 
tot -11m). Het volgend facies bestaat uit fijn zand waa-
rin wat schelpgruis voorkomt. Flasers, vooral opge-
bouwd uit veendetritus, zijn onderaan aanwezig. In het 
topgedeelte ontbreekt alle stratificatie (S2 tot -10.32m). 
Het Pleistocene topfacies bestaat uit silthoudend fijn 
zand, diffuus onregelmatig gelamineerd met discontinue 
zandlaminae en enkele fijne silexsplinters. Sporen van 
vegetatiedoorgroeiing zijn aanwezig (S4 tot -9.69m). 

9.11.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De Pleistocene sequentie start met een geulresidu-
afzetting. De stratificatie van het bovenliggend facies 
duidt op een hoog energetische toestand bij de aanvang 
(upper flow regime) gevolgd door fluctuerende stroom-
regimes waardoor ook veendetritus kon sedimenteren. 
De bovenste afzetting is ingevolge bodemvorming niet 
te definiëren. Alle bewaarde Pleistocene afzettingen 
hebben een tidale oorsprong, onder voorbehoud hoort 
het onderste facies toe aan een geul, het volgende tot 
een zandwad of een ondiepe geul.

Boring naam  
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies Sedimentaire omgeving

Moerhof  
(50E209 – 18m) -11.11 /-12.87

-11.11 / -11.65 S4 Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-11.65 / -12.87 H1 + S3 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

Oosthoek  
(50E210 – 28m)

Geen PL,  
Tertiair op -23.14m    

Pistel  
(50E211 – 11m) -5.22 / -5.67

-5.22 / -5.47 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined

-5.47 / -5.67 H1 Niet-gedefinieerd  
Undefined

Steenkerke  
(50E212 – 13m) -6.31 / -7.2 -6.31 / -7.2 H1 + S4 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  

Undifferentiated fluvial 
Adinkerke  

(50E213 – 30m)
Geen PL,  

Tertiair op -23.69    

Zandemolen 
(50E216 – 12m)

Geen PL,  
Tertiair op - 6.34    

Steengracht  
(50E215 – 20m)

Geen PL,  
Tertiair op -14.52    

Presende  
(50E218 – 9m)

Geen PL,  
Tertiair op -3.36    

Bulskamp  
(50E219 – 13m) 

Geen PL,  
Tertiair op -5.97    
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10. Kaartblad Lampernisse 51W

10.1. Avekapelle (51W132; +4.18m)

Op deze plaats ontbreken de Pleistocene afzettingen, 
het tertiaire substraat bevindt zich op een diepte van 
-14.36m. 

10.2. Kapelhof (51W133; +4.18m)   

Het tertiair vangt op een diepte van -14.82m aan; 
Pleistocene afzettingen zijn afwezig. 

10.3. Orthodoxe kerk (51W134; +3.62m) 

10.3.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn gelegen tussen -11.38m 
en -5.23m. Het onderste facies (tot -10.78m) bestaat uit 
fijn zand met kleibrokken. Hogerop komen kleilensjes 
geaccumuleerd in laagjes voor (H1). Superposerend ligt 
een samengesteld facies van doorgaans gestratificeerde 
zand- en -sliklaagjes. Bioturbaties en intense verstorin-
gen zijn algemeen evenals scheurtjes in de slikafzettin-
gen. Kenmerkend zijn ook de verticaal georiënteerde 
wortelresten, veendetritus is beperkt aanwezig (M-S1). 
In het topfacies zijn geen sedimentaire structuren zicht-
baar. De afzettingen bestaan uit fijn zand met kleiige 
zones (S5).

10.3.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De sequentie is ingenomen door geulafzettingen 
gevormd binnen het fluviatiel gedomineerd deel van een 
estuarium. Als gevolg van een regelmatig fluctuerend 
regime vertonen de afzettingen een cyclisch patroon. De 
sedimentaire structuren wijzen op een eerder beperkte 
stroomsterkte. Sommige sedimentologische kenmerken 
duiden op getijdeninvloeden. De genese van het topfa-
cies is niet te bepalen vermits bodemvormingsprocessen 
de initiële stratificatie hebben vernietigd. 

10.4. Oostkerke (51W135; +4.91m)

10.4.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn gelegen tussen -18.42m 
en -15.63m. Tot -17.19m komt een zandfacies voor, 
grotendeels medium van korrel met uitzondering van 
de top waar het fijn van korrel is. Kleikeitjes, kleine 
grindjes en kleine schelpfragmentjes komen op meer-
dere niveaus voor. Kenmerkend zijn de deformaties en 
de visgraatstructuur (herringbone cross- stratificatie) 
(S3). Het bovenliggend facies bestaat uit een gestratifi-
ceerd complex van zandige en kleiige laminae/laagjes. 
Volledig onderaan is de stratificatie horizontaal maar is 
vrij vlug vervangen door een schuine gelaagdheid, voor-
zien van een afglijdingsoppervlak aan de basis. Daarna 
neemt de hellingsgraad opnieuw af en heeft de sedimen-
tatie op een nagenoeg horizontaal oppervlak plaatsge-
had. Zachte kalkconcreties zijn veelvuldig aanwezig; 
broze gastropoden slechts sporadisch (M-S2 & M-S4). 

10.4.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Deze lithofacies staan voor geulafzettingen in een getij-
den omgeving. Het onderste deel van de sequentie is 
gesitueerd in het actieve deel van de geul, onderdeel 
van een estuarium waarin zowel eb als vloed stromin-
gen het sedimentatiepatroon bepaalden. De rest van de 
sequentie werd gevormd langs en kort bij de geulrand. 
Dit deel is gekenmerkt door een grote concentratie van 
kalkneerslag.

10.5. Kruisabele (51W136; +3.80m)

10.5.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn gelegen tussen -4.13m 
en -2.34m. Het onderste facies is aan de top erosief 
begrensd en bestaat uit kleihoudend ½ fijn zand, discon-
tinu gelamineerd met ½ fijn zand. Kleibrokjes zijn op 
meerdere niveaus langs de foresets afgezet. Helemaal 
onderaan nemen kleibrokken de volledig buisbreedte in 
of vormen dunne laagjes of dikke laminae. Tot zeer diep 

Callon 
(50E220 –14m )  -5.27 / -6.08

-5.27 / -5.7 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined

-5.7 / -6.08 S3 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial 

Veurne  
(50E221 – 17m)  -9.69 / -12.14

-9.69 / -10.32 S4 Niet-gedefinieerd  
Undefined

-10.32 / -11 S2 Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-11 / -11.35 S3 Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

-11.35 / -12.14 H1/H2 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)
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zijn er restanten van worteldoorgroeiing zichtbaar (S3 
tot -2.59m). Het Pleistocene topgedeelte bestaat uit een 
fining up sequentie. Onderaan medium zand overgaand 
naar ½ fijn zand, beiden met keitjes, gevolgd door ½ fijn 
zand met een stijgend siltgehalte en eindigend met een 
siltafzetting (F2). Stratificatie ontbreekt. Het bovenste 
deel is aangerijkt met uitlogingsmateriaal afkomstig van 
het Holocene basisveen. 

10.5.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Twee architecturale elementen zijn aanwezig die eigen 
zijn aan eenzelfde sedimentair milieu. Het betreft fluvi-
atiele afzettingen met eerst de vorming van een bank die 
bovenaan doorsneden is met een kleine geul.

10.6. Schaap (51W137; +3.30m)

10.6.1. Sedimentologische opbouw

In deze boring zijn de Pleistocene afzettingen beperkt 
tot een ½ meter (van -4.45m tot -3.95m). De opbouw 
van de Pleistocene afzettingen is identiek aan het onder-
ste facies van Kruisabele. Het betreft kleihoudend ½ fijn 
zand, gelamineerd met zand en kleibrokjes (S3). 

10.6.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het betreft restanten van een fluviatiele omgeving, meer 
bepaald van een bank. 

10.7. Lollege (51W138; +3.50m)

10.7.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn van het maaiveld ges-
cheiden door een 1m dikke Holocene kleilaag. Ze komen 
voor van -0.7m tot +2.4m. Silteuze klei komt onderaan 
de sequentie voor en bevat onregelmatige siltinsluitsels. 
Alhoewel niet in grote hoeveelheden aanwezig, zijn 
vegetatierestjes een elementair onderdeel van dit facies 
(M5 tot +1.05m). Het bovenliggend facies is dominant 
zandig, lokaal met kleiige laminae die zowel schuin als 
horizontaal gelegen zijn. Het contact met vorig facies is 
geaccentueerd door silexgrindjes en schelpfragmentjes. 
Op meerdere niveaus zijn beperkte concentraties van 
Cerastoderma resten en kleine grindjes aangetroffen. 
Mooi bewaarde graafgangen zijn kenmerkend voor het 
grootste deel van dit facies (S2). 

10.7.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De sedimentologische kenmerken van het onderste 
facies duiden op een overstromingsvlakte/ schorre 
omgeving. Het bovenste facies is eigen aan een tid-
ale omgeving, mogelijks een ondiepe geul die werd 
opgevuld waarna een wad ontstond. De sedimentolo-
gische interpretatie wordt bevestigd door de aanwezige 

forams en ostracoden (onderzoek door Bates  in 2011). 
De species zijn eigen aan een energetische getijde-
nomgeving gevolgd door species voorkomend in een 
wadomgeving.

10.8. Dijk (51W139; +3.27m)

10.8.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn aanwezig tussen 
-10.45m en -5.14m. De basis van de pleistoceen sequen-
tie bestaat uit een facies waarin zandig silt gradueel 
overgaat in klei met ertussen silteuze klei. Met uitzon-
dering van de bovenste kleiafzetting bevatten de andere 
delen kleilaminae (M4). Vanaf ongeveer -9m (exacte 
diepte is niet gekend vanwege de onvolledige monster-
name) domineren fijn zandige en silteuze lagen, respec-
tievelijk gelamineerd met silteuze en zandige laminae 
en gekenmerkt door erosie- en glijoppervlakken, de 
laatste zeer schuin gelegen (M-S5). Vanaf -6.33m pri-
meert silthoudend zand, met graduele verschuivingen 
tussen ½ fijn en fijn zand (meerdere F3’s tot -5.73). Het 
bovenste facies bestaat uit afwisselend silthoudend zand 
en zand. Bodemvormingsprocessen hebben een duideli-
jke impact gehad (S5).     

10.8.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het onderste facies getuigt van een geleidelijke afname 
van de stroomsterkte. Het betrof waarschijnlijk een over-
stromingsgebied dat steeds verder van de actieve stroom-
draad kwam te liggen. Vanaf -9m wijzen de sedimen-
tologische kenmerken op een afzetting langsheen de rand 
van een geul. De F3 facies zijn volgens Reineck & Singh 
(1980) gevormd in ondiep water. Het afsluitend facies is 
door bodemvormingsprocessen niet te definiëren.   

10.9. Jacobs (51W140; +3.29m)

10.9.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen bevinden zich tussen 
-11.31m en -3.43m. Het contact met het tertiaire sub-
straat is geaccentueerd door de aanwezigheid van enkele 
silexgrindjes. Het oudste Pleistocene lithofacies bestaat 
uit meerdere kleine cycli met achtereenvolgens zand-, 
silt- en kleilagen. Microstratificatie is zowel aanwezig 
in de zand- als de siltafzettingen (meerdere F2’s en F3). 
Vanaf -7.71m bestaat het lithofacies uit sets van zand en 
silt, beiden microkriskrasgelaagd en ribbelgelamineerd. 
Klei komt voor in de vorm van discontinue laminae met 
uitzondering van het topgedeelte waar de klei in lagen 
is afgezet. Op meerdere niveaus zijn erosievlakken als-
ook glijvlakken en bioturbaties zichtbaar. Restanten van 
vegetatiedoorgroeiing komen voor tot een diepte van 
-5.7m (M-S5). Met een erosief contact eindigt op -4.3m 
het Pleistocene topfacies dat is opgebouwd uit massief 
gelaagd kleihoudend fijn zand met vegetatieresten (S5).     
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10.9.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Met uitzondering van het topfacies zijn de afzettingen 
gevormd in een omgeving met beperkte stroomintensi-
teit. Nochtans kleine fluctuaties binnen het regime tra-
den frequent op De desbetreffende fluctuaties gebeurde 
doorgaans volgens een cyclisch patroon. Het topfacies 
is ingevolge de post-sedimentaire verstoringen niet te 
definiëren.  

10.10. Nieuwkapelle (51W141; +3.93m)

10.10.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene sequentie vangt aan met humeuze tot 
venige klei die vrij vlug overgaat in klei met zandin-
sluitsels. Deze zandinsluitsels komen aan de basis voor 
als laagjes en laminae, in het topgedeelte uitsluitend 
als discontinue laminae en lensjes. Sommige delen zijn 
sterk gedeformeerd en hebben een zeer grote hellings-
graad. Resten van vegetatie komen courant voor (P + 
M2 van -16.41m tot -13.67m).

10.10.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Gelet op de belangrijke dikte van het facies zijn de accu-
mulatieomstandigheden gedurende een lange periode 
nagenoeg ongewijzigd gebleven. De afzetting gebeurde 
waarschijnlijk, gelet op de sedimentaire karakteristie-
ken, in een contactzone tussen een overstromingsvlakte 
en de rand van een geul waar zich afglijdingen hebben 
voorgedaan. 

10.11. Zoutenaaie (51W142, +3.21m)

10.11.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen bevinden zich tussen 
-15.94m en -10.09m. Op een dunne restfractie volgt 
een diffuus onregelmatig gestratificeerd kleiige facies. 
Typerend zijn vooral de discontinue zand- en organo-
gene lamina, minder de aanwezigheid van silteuze 
zones (H1 + M2 tot -12.11m). Het superposerend facies 
bestaat uit zandige klei waarin een grote concentra-
tie van Corbicula en gerolde veenbrokken, de laatste 
enkel aan de basis, voorkomt. Vele Corbicula zijn nog 
tweekleppig (articulated), opvallend echter is hun dunne 
schelp en kleine afmeting (SH1). Op deze eenheid ligt 
een slikfacies, diffuus gelamineerd (M5 tot -11.62m). 
De Pleistocene sequentie is afgesloten met een fining up 
cyclus aanvangend met een residu en gevolgd door ½ 
fijn zand met enkele kleiige laminae en een kleiafzetting 
aan de top (F2).      

10.11.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het onderste facies vulde ofwel een verlaten geul op of 
is afgezet op een overstromingsvlakte. Of het een brak-
wateromgeving betrof kan enkel uitgemaakt worden 

door micropaleontologisch onderzoek. Vervolgens 
is op deze plaats een geul gevormd waarin Corbicula 
leefde. Het voorkomen van Corbicula wijst op warme 
klimaatsomstandigheden. Indien het Corbicula flumina-
lis zou betreffen, behoren deze volgens Meijer & Preece 
(2000) tot MIS 11, 9 of 7 en niet tot het Eemien zoals 
in het verleden steeds werd aangenomen3. De dunne en 
kleine exemplaren wijzen op een gestresseerde fauna. 
Mogelijke oorzaken kunnen o.a. de aanwezigheid van 
brakwater zijn, te lage temperaturen enz.. Indien de 
kleine vorm zou te wijten zijn aan de aanwezigheid van 
brakwater dan bevond de geul zich in het gemengde/
fluviatiele gedeelte van een estuarium, anders betrof 
het een fluviatiele geul. Deze geul werd vervolgens 
afgesneden en opgevuld met fijn materiaal. De jongst 
bewaarde Pleistocene afzettingen zijn ontstaan in een 
actieve fluviatiele geul. 

10.12. Spoorweg (51W143; +3.95m)

10.12.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn gelegen tussen -15.4m 
en -3.81m. Het basisgedeelte van de Pleistocene 
sequentie is opgebouwd uit een reeks van fining up 
cycli, het grofste materiaal binnen de cycli bestaat uit 
een concentratie van kleibrokjes, kleine grindjes en 
enkele schelpfragmenten, alles ingebed in een zand-
matrix. De topafzettingen bestaan uit zand. De schuine 
gelaagdheid primeert in alle cycli, evenwel met varië-
rende oriëntatie (2 x F1 tot -14.05m). Vanaf -14.05m is 
de opbouw van de cycli complexer, bovenop een zan-
dafzetting komt een dominant silteuze afzetting met 
kleinschalig ribbel en/of horizontaal laminatie voor (2 x 
F2 tot -12.05m). Het volgend facies bestaat uit een com-
plex van vooral silt en fijn zand, gekenmerkt door klein-
schalige ribbelgelaagdheid, horizontale en licht schuine 
laminatie. Reactivaties komen veelvuldig voor (M-S5 
tot -10.55m). Op dit facies ligt opnieuw een samenge-
steld facies, opgebouwd uit vooral horizontaal gelegen 
onregelmatige laagjes en laminae, met een korrelgrootte 
distributie variërend van fijn zand tot klei. Sommige 
laagjes zijn interne gestratificeerd met kleinschalige rib-
bellaminatie. Opmerkelijk zijn de bioturbate structuren 
die zelfs de grootte van meerdere decimeters bereiken. 
In dit lithofacies is ook een discordant glijvlak aanwezig 
en zijn in het topgedeelte resten van worteldoorgroeiin-
gen zichtbaar (M-S1 + M-S5). Vanaf -6.45m primeert 
slik, zand is beperkt tot enkele discontinue laminae. 
De gelaagdheid binnen deze fijne klastische sedimen-
ten is schuin. Bioturbaties, deformaties en restanten 
van vegetatiedoorgroeiingen zijn aanwezig (M5). Tot 
op een diepte van -5.28m is het M5 lithofacies geëro-
deerd en discordant begrensd door bovenliggend facies. 
Achtereenvolgens komt gelamineerd zand (met silt) en 
massief gelaagd zand voor (S3 + S5). Het topgedeelte 

3  Th. Backeljau identificeert momenteel de schelpen.
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vertoont sporen van bodemvormingsprocessen. 

10.12.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De Pleistocene afzettingen zijn onder diverse fysische 
condities gesedimenteerd. De afzettingen binnen de F 
lithofacies zijn het resultaat van snel wisselende regi-
mes, regimes waarin de stroomsnelheid voldoende hoog 
was om tijdens piekmomenten kleikeien te transporte-
ren en bij afnemende energie megaribbels te vormen. In 
F2 waren de veranderingen in de hydrodynamiek nog 
meer uitgesproken. De desbetreffende facies zijn geu-
lopvullings- en bankafzettingen maar geen kronkel-
waardafzettingen gelet op het karakter van de erosie-
vlakken in combinatie met de stratificatie. Belangrijk 
is het steeds terugkerend patroon. Het daaropvolgend 
M-S5 facies is gelinkt aan de migratie van ribbels bij 
verminderde stroomenergie. Zelfs in deze weinig ener-
getische omgeving bleef het regime veranderlijk. Het 
reguliere patroon is afwezig, wat volgens Dalrymple & 
Choi (2007) wijst op een fluviatiele dominantie; ook de 
dikte van de sliklagen wijzen volgens de auteurs op de 
sedimentatie in een fluviatiel gedomineerde omgeving 
(de dikke sliklagen zijn gestratificeerd, een kenmerk 
dat afwezig is in een afzetting van vloeibaar slik, eigen 
aan estuaria, delta’s, getijdengeulen). De sedimentaire 
karakteristieken van de M-S facies zijn een indicatie 
voor een omgeving die quasi permanent onder water 
lag. Waarschijnlijk betreft het een geul met traag stro-
mend water waarin tijdelijk hoge suspensieconcentra-
ties voorkwamen waardoor klimmende ribbels konden 
gevormd worden. Deze geul ondervond mogelijks tijde-
lijk getijdeninvloed gelet op de discontinue kleilaminae. 
Volgens McKee (1966) echter worden klimmende rib-
bels vooral gevormd op overstromingsvlaktes en min-
der in geulen waar het bewaringspotentiaal bovendien 
beduidend kleiner is. Hogerop in de sequentie zijn op 
meerdere niveaus restanten van afglijdingen zichtbaar, 
wat opnieuw wijst op het bestaan van een geul, meer 
bepaald zijn de sedimenten geaccumuleerd langs de 
rand van een quasi opgevulde geul. 

10.13. Eggewaarts (51W146; +3.42m)

In deze boring zijn geen Pleistocene afzettingen aange-
troffen, de basis van de Holocene afzettingen bevindt 
zich op -4.68m.

10.14. Cayenne (51W148; +3.65m)

10.14.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen komen voor tussen -6m 
en -2.28m. Het onderste facies is opgebouwd uit her-
werkte afzettingen, afkomstig van de Formatie van 
Kortrijk, ingebed in een matrix van zand (H1). Hierop 
volgt zand van het type S3. Specifiek betekent dit 

zandafzettingen met achtereenvolgens horizontaal 
effen stratificatie (onderaan), diffuse golvende strati-
ficatie, kleinschalige ribbellaminatie en tenslotte een 
totaal gedeformeerd deel (S3 tot -5.25m). Het vol-
gend facies is opgebouwd uit diffuus gelaagd zand 
met fijnkorrelige intercalaties waarvan het aantal stijgt 
naar boven toe. Kalkneerslag is aanwezig in de vorm 
van enkele discontinue laminae (S4 overgaand naar 
M-S2 tot -4.06m). Superposerend ligt kleiig silteus 
fijn zand met vooral in de tweede helft enkele kleiige 
intercalaties. Het zand is massief tot diffuus gelaagd. 
Kalkneerslag in de vorm van nestjes en discontinue 
laminae zijn aanwezig (S4 tot -3.3m). Het topfacies 
bestaat uit fijn zand met enkele kleilamellen en vege-
tatieresten, de laatste afkomstig van de Holocene 
begroeiing, de kleiige lamellen zijn het resultaat van 
een beginnende bodemvorming (S5).      

10.14.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De Pleistocene sequentie bestaat uit fluviatiele afzettin-
gen, meer bepaald geulopvullingsedimenten. Die delen 
met een diffuse gelaagdheid, uitgezonderd het gedeelte 
aan de top, zijn waarschijnlijk het gevolg van een grote 
sedimentlading die bij een lichte afname van de stroom-
sterkte werd gedumpt. 

10.15. Kaaskerke (51W149; +3.56m)

10.15.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn aanwezig tussen 
-11.12m en -3.35m. Er zijn geen boorkernen voor-
handen tussen -3.74 en -6.74m. Het onderste facies 
bestaat uit een opeenvolging van zandige lagen (bed-
sets) met resten van kleinschalige ribbellaminatie en 
discontinue laminae opgebouwd uit veendetritus en 
kleiige partikels. Een concentratie van kleilaminae is 
aanwezig aan de top (S3). Vanaf -7.64m domineert 
een kleiig pakket met zandige insluitsels die totaal 
vervormd zijn. De ondergrens van dit facies is ook 
gedeformeerd (M2). Het bovenste Pleistocene facies 
bestaat uit fijn zand, onregelmatig gelamineerd in 
het basisgedeelte en met aanrijkingsverschijnselen 
bovenaan. Een gebroken silex met botsfiguurtjes 
bevindt zich op -3.61m (S5). 

10.15.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De basisafzettingen werden waarschijnlijk gevormd 
in een geul. Hogerop is deze plaats geëvolueerd naar 
een overstromingsgebied (Miall’s (1996) overbank 
environment – incluis verlaten geulen). De waterex-
pulsies, die aan de basis liggen van de deformaties in 
facies M2 zijn waarschijnlijk het gevolg van snel ver-
anderlijke waterniveaus. De bovenste afzettingen zijn 
gelet op de aanwezige bodemvormingskenmerken niet 
te interpreteren. 
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10.16. Reiger (51W150; +3.35m)

10.16.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen komen voor tussen -13.36m 
en -4.56m. De sequentie start met een alternerend 
complex van fijn zand, silt en silteuze klei, de laatste 
twee al dan niet voorzien van veendetritus. Onder- en 
bovenaan zijn kleinschalige ribbellaminaties zichtbaar, 
het centrale deel is horizontale gelaagd. In dit facies is 
onderaan een fijn verticaal georiënteerd doorgroeiings-
relict aanwezig (M-S1 tot -12.95m). Het volgend litho-
facies bestaat uit een fining up sequentie met aan de top 
een gelamineerde silteuze kleiafzetting (F2 tot -11.63). 
Superposerend ligt een complex van klei, silt (boven-
aan) en fijn zand. De typerende stratificatie bestaat 
uit kleinschalige ribbellaminatie, horizontale en licht 
schuine laminatie (M-S1 tot -9.95m). Bovenliggend 
facies is opnieuw opgebouwd uit een alternerend com-
plex van fijne en grovere klastische sedimenten met 
dit verschil dat klei veruit dominant is en de individu-
ele lagen dikker zijn. De kleiaccumulatie bestaat niet 
alleen uit suspensiemateriaal maar ook uit bodemlast. 
In het eerste kleiafzettingen zijn soms zandnestjes aan-
wezig (M-S1 tot -9m). Vervolgens is opnieuw een alter-
nerend complex geaccumuleerd, evenwel met silt als 
dominante fractie. De siltafzettingen zijn zowel massief 
als kleinschalig gelaagd en vertonen verstoorde zones 
evenals erosievlakken. Resten van zoetwaterschelpen 
zijn aanwezig (M-S1 tot -7.45). Een erosieve grens 
scheidt dit facies van het volgende, dat is opgebouwd 
uit slik met onderaan een grote concentratie van soms 
venige zandinsluitsels. De stratificatie varieert van 
massief tot fijn gelamineerd (M2 →M4 van -7.45m tot 
-5.61m). Het geheel is afgesloten met fijn zand geken-
merkt door de aanwezigheid van enkele silexsplinters  
en het ontbreken van enige stratificatie als gevolg van 
bodemvorming (S5).  

10.16.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het oudst bewaarde facies is gevormd in een omgeving 
getypeerd door opeenvolgende en weerkerende veran-
deringen in de hydrodynamiek. Gelet op de stratificatie, 
het aanwezige veendetritus en de vegetatieve bioturba-
ties betreft het oeverafzettingen. Vervolgens komen ver-
schillende types van geulafzettingen voor. Geleidelijk 
evoluerende de omgeving naar een gebied waar de sedi-
mentatie van suspensiemateriaal primeerde. Aangezien 
het bovenste deel totaal verstoord is door bodemvor-
ming is een reconstructie van de sedimentaire omgeving 
voor dit deel niet mogelijk. 

10.17. A-Vaart (51W151; +3.04m) 

Deze boring is zeer slecht uitgevoerd waardoor grote 
delen ontbreken. Het verlies van boormonsters ener-
zijds en de verstoring van de sedimenten door het boren 
anderzijds maken de beschrijving en interpretatie van 

de Pleistocene afzettingen moeilijk.

10.17.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen bevinden zich tussen -7.66m 
en -4.79m. De oudste Pleistocene afzetting bestaat uit 
gelamineerd silt waarvan minder dan 20cm gerecupe-
reerd is (M6b tot -7.49m). Het tweede facies verfijnt 
naar boven toe, gaande van kleihoudend zand naar zan-
dige klei (F2 van -7.16m tot -6.81m). Vervolgens is over 
een dikte van 13cm medium zand, schuin gelamineerd 
met discontinue kleilaminae, aanwezig (S3 van -6.03 tot 
-5.9m). Het laatste facies (vanaf -5.9m) bestaat uit een 
zandig complex, diffuus gestratificeerd, met zonaal fij-
nere en grovere textuur (S4).

10.17.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Onder voorbehoud, omwille van de slechte monster-
name,  behoren de afzettingen tot een fluviatiele omge-
ving. Binnen deze omgeving hebben er wel verschuivin-
gen plaatsgehad. In het basisgedeelte zijn de afzettingen 
het resultaat van traag stromend water waarschijnlijk 
met een hoge suspensielading. De volgende afzettingen 
getuigen van een grotere stroomsterkte, hoewel fluctua-
ties optraden waarbij de accumulatie van fijn klastisch 
materiaal mogelijk was.

10.18. Hanebrug (51W152; +3.38m)

10.18.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen komen voor tussen -13.02m 
en -10.22m. Het basisgedeelte bestaat uit herwerkt 
materiaal, afkomstig van het onderliggende tertiaire 
substraat, en is ingebed in een zandmatrix zonaal voor-
zien van schelpfragmentjes en grindjes. Dit residu (H1) 
is aanwezig tot -11.43m. Vervolgens zijn de afzettin-
gen dominant zandig en geaccumuleerd in 2 cycli. Per 
cyclus verschuift de korrelgrootte van ½ fijn naar fijn 
zand en stijgt de siltfractie naar boven toe. Gelamineerd 
slik, zowel klei als silt, zijn steeds in het topgedeelte van 
een cyclus aanwezig (2 x F2). Enkele schelpfragmentjes 
alsook een klein grindje zijn waargenomen.

10.18.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het onderste facies maakt deel uit van een geul waarin 
het residu sterk ontwikkeld is. De sedimentaire kenmer-
ken van de hoger gelegen geulafzettingen wijzen op 
voortdurende veranderingen in de stroomintensiteit die 
zowel geleidelijk als zeer snel verlopen. 

10.19. Eendekot (51W153; +4.00m)

In deze boring zijn geen Pleistocene sedimenten aange-
troffen. Het tertiaire substraat bevindt zich op -4.15m.    
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Boring naam  
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies Sedimentaire omgeving

Avekapelle  
(51W132 - 20m)

Geen PL,  
Tertiair op -14.36    

Kapelhof  
(51W133 – 20m)

Geen PL,  
Tertiair op -14.82    

Orthodoxe kerk 
(51W134 – 16m) -5.23 / -11.38

-5.23 / -5.87 S5 Niet-gedefinieerd Undefined

-5.87 -10.78 M-S1 Fluviatiel (in geul, fluviatiel deel estuarium) 
Fluvial (in channel, fluvial part of estuary) 

-10.78 / -11.38 H1 Niet-gedifferentieerd (in geul)  
Undifferentiated (in channel)

Oostkerke  
(51W135 – 24m) -15.63 / -18.42

-15.63 / -17.19 M-S2 & M-S4

Tidaal (gemengde estuariene zone) / Fluviatiel 
(in geul – fluviatiel deel estuarium)  

Tidal (mixed estuary zone) / Fluvial (in channel 
- fluvial part of estuary)

-17.19 / -18.42 S3 Tidaal (gemengde estuariene zone)  
Tidal (mixed estuary zone)

Kruisabele  
(51W136 – 10m) -2.34 / -4.13 

-2.34 / -2.59 F2 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-2.59 / -4.13 S3 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

Schaap  
(51E137 – 11m) -3.95 / -4.45 -3.95 / -4.45 S3 Fluviatiel (in geul)  

Fluvial (in channel)

Lollege  
(51W138 – 8m)  2.4 / -0.7

2.4 / 1.05 S2 Tidaal (subtidaal/intertidal)  
Tidal (subtidal/intertidal)

1.5 / -0.7 M5 Fluviatiel (buiten geul)/Tidaal (supratidaal) 
Fluvial (overbank)/Tidal (supratidal)

Dijk  
(51W139 – 15m) -5.14 / -10.45

-5.14 / -5.73 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined 

-5.73 / -6.33 ≠F3 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

-6.33 / -9 M-S5 Fluviatiel (in geul – oeverwand) 
Fluvial (in channel - bench)

-9 / -10.45 M4 Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

Jacobs  
(51W140 – 16m) -3.43 / -11.31

-3.43 / -4.3 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined

-4.3 / -7.71 M-S5 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-7.71 / -11.31 ≠F2+ F3 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

Nieuwkapelle 
(51W141 – 22m) -13.67 / -16.41 -13.67 / -16.41 P + M2 Fluviatiel (buiten geul)/ Fluviatiel (in geul) 

Fluvial (overbank)/ Fluvial (in channel) 

Zoutenaaie  
(51W142 – 21m)

 

 

 

-10.09 / -15.9

-10.09 / -11.62 F2 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-11.62 / -11.94 M5 Fluviatiel (buiten geul) /Tidaal (intertidaal) 
Fluvial(overbank)/Tidal (intertidal)

-11.94 / -12.11 SH1 Fluviatiel (in geul – wig brak water)?  
Fluvial (in channel - wedge of brackish water)?

-12.11 / -15.94 H1 + M2 Fluviatiel (in geul)/Tidaal (supratidaal)  
Fluvial (overbank)/  Tidal (supratidal) 
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Spoorweg  
(51W143 – 21m) -3.81 / -15.4

-3.81 / -5.28 S3→S5 Niet-gedefinieerd fluviatiel/ Undifferentiated 
fluvial

-5.28 / -6.45 M5 Fluviatiel (in geul - oeverwand)  
Fluvial (in channel- bench)

-6.45 / -10.55 
M-S1 + 

M-S5
Fluviatiel (in geul, fluviatiel deel estuarium)?  
Fluvial (in channel, fluvial part of estuary)?

-10.55 / -12.05 Fluviatiel (in geul, fluviatiel deel estuarium)  
Fluvial (in channel, fluvial part of estuary)M-S5

-12.05 / -14.05 ≠F2 Fluviatiel (in geul, fluviatiel deel estuarium)  
Fluvial (in channel, fluvial part of estuary)

-14.05 / -15.4 ≠F1 Fluviatiel (in geul, fluviatiel deel estuarium)  
Fluvial (in channel, fluvial part of estuary)

Eggewaarts  
(51W146 – 11m)

Geen PL,  
Tertiair op -4.68    

Cayenne  
(51W148 – 11.30m) -2.28 / -6

-2.28 / -3.3 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined

-3.3 / -4.06 S4 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-4.06 / -5.25 S4→M-S2 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-5.25 / -6 H1 + S3 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

Kaaskerke  
(51W149 – 16.30m) -3.35 / -11.2

-3.35 / -3.74 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined 

-3.74 / -6.74 Ontbreekt   

-6.74 / -7.64 M2 Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

-7.64 / -11.12 S3 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

Reiger  
(51W150 – 18.30m) -4.56 / -13.36

-4.56 / -5.61 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined

-5.61 / -7.45 M2→M4 Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

-7.45 / -9 M-S1 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial 

-9 / -9.95 M-S1 Fluviatiel (in geul, fluviatiel deel estuarium)  
Fluvial (in channel, fluvial part of estuary)

-9.95 / -11.63 M-S1 Fluviatiel (in geul, fluviatiel deel estuarium)  
Fluvial (in channel, fluvial part of estuary)

-11.63 / -12.95 F2 Niet-gedifferentieerd (in geul)  
Undifferentiated (in channel)

-12.95 / -13.36 M-S1 Fluviatiel (in geul- oeverwand)  
Fluvial (in channel- bench)

A-vaart  
(51W151 – 12.30m) -4.79 / -7.66

-4.79 / -5.9 S4 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

-5.9 / -6.03 S3 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-6.81 / -7.16 F2 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

-7.49 / -7.66 M6b Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial
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11. Kaartblad Diksmuide 51E

11.1. Oude Stuif (51E156 ; +3.88)

Er zijn geen Pleistocene afzettingen op deze plaats aan-
wezig, het tertiaire substraat vangt aan op een diepte 
van -5.67m. 

11.2. Devisch (51E158; +4.67m)

Het tertiaire substraat begint op -9.7m, Pleistocene sedi-
menten zijn afwezig.

11.3. Burcht (51E159; + 3.99m)

Pleistocene afzettingen komen in deze boring niet voor. 
Het tertiaire substraat bevindt zich op een diepte van 
-6.58m.

11.4. Atheneum (51E160; +4.11m)

In deze boring liggen Holocene afzettingen recht-
streeks op het tertiaire substraat en dit op een diepte 
van -7.96m.

11.5. Esen (51E161; +3.85m)

11.5.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn tussen -6.84m en 
-2.88m gelegen en zijn bovenaan begrensd door het 
Holocene basisveen. De Pleistocene sequentie vangt 
aan met een heterogeen complex van slik en zand 
(H1tot -6.25m). Superposerend ligt een samengesteld 
facies opgebouwd uit slik- en zandlagen, beiden zijn 
intern gestratificeerd. Laminae met veendetritus zijn 
vooral aanwezig in het basisgedeelte. Gans het litho-
facies is gekenmerkt door meerdere reactivatieop-
pervlakken en scheuren (M-S1). Vanaf -4.73m is slik 
dominant met onder- en bovenaan zandige insluitsels. 
Opvallend zijn de aanwezige kleibrokken, beperkt in 
aantal weliswaar. De begrenzing met bovenliggend 
facies is erosief (M2 tot -3.39m). De sequentie is afge-
sloten met een zandig facies, fijn van korrel en humeus 
aan de top ingevolge aanrijkingsmateriaal afkomstig 
uit het basisveen. Een hoekige silex is aan de basis van 
dit facies aangetroffen (S5).

11.5.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Vermits het H1 facies een afglijdingsproduct is, was 
op deze plaats de rand van een geul gelokaliseerd. 
Tijdens de verdere evolutie werd deze randzone verder 
opgebouwd waardoor het gebied evolueerde naar een 
overstromingsvlakte. 

11.6. Woumen (51E162; +3.22m)

11.6.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen vangen aan op een diepte 
van -8.73m en eindigen ondiep onder het maaiveld 
(+1.02m). Het Holocene basisveen dekt het geheel 
af. De onderste eenheid strekt zich uit van -8.73m tot 
-6.91m en bestaat uit een alternerend complex van 
slik (klei en silt) en zand, met respectievelijk zandige 
en kleiige/silteuze intercalaties (M-S1). De stratifica-
tie is licht onregelmatig horizontaal tot matig schuin. 
Kleine bioturbaties zijn op meerdere niveaus zichtbaar 
evenals deformatiestructuren ingevolge afglijdingen. 
Vanaf -6.91m primeert fijn klastische materiaal met 
slechts enkele zandige intercalaties. Opvallend zijn 
de vele kalkconcreties tussen -6.3m en -4.6m (M6b 
tot -4.18m). Vanaf -4.18m komt achtereenvolgens 
humeus zand, hout, venige klei (gyttja) en kleiig veen 
voor. De top van dit facies bevindt zich op -2.93m 
(P). Superposerend ligt een alternerend complex in de 
vorm van lagen en laminae. Het complex is onderaan 
opgebouwd uit klei en zandig silt, naar boven toe uit 
een combinatie van klei en silteus zand. In sommige 
dikkere zandlagen komt klimmende ribbellaminatie 
en/of micro kriskrasgelaagdheid voor. Kleine biotur-
baties zijn op meerdere niveaus aanwezig. Dit facies 
is bovenaan erosief begrensd (M5→M-S1 tot -1.15m). 
Het bovenliggend facies is fijn zandig, voorzien van 
meerdere reactivatieoppervlakken. Fragmenten van 
zoetwaterschelpen, veendetritus en enkele silex- en 
kleikeitjes zijn typerend (S3a tot -0.78m). Hierop volgt 
een siltafzetting horizontaal gelamineerd met fijn zand 
waarvan de dikte naar boven toe stijgt. Kleine grindjes 
(silex en getransporteerde kalkconcreties) zijn aan-
wezig (M6c tot -0m). Het laatste facies is zandig en 
bevat vooral aan de basis kleilenzen, fijne schelpfrag-
mentjes en grindjes. Het geheel is diffuus horizontaal 
tot licht schuin gelamineerd (F1). 

Hanebrug (51W152 
– 18.30m) -10.22 / -13.02

-10.22 / -11.43 2 X F2
Niet-gedifferentieerd fluviatiel (fluviatiel deel 
estuarium)? Undifferentiated fluvial (fluvial 

part estuary) ?
-11.43 / -13.02 H1 Niet-gedefinieerd Undefined

Eendekot (51W153 
– 12.30m)

Geen PL,  
Tertiair op -4.15    
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11.6.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De Pleistocene sequentie getuigtvan een sterk verand-
erlijke omgeving. De onderste facies situeerden zich in 
een geul. Een overstromingsvlakte/slikwad vormt de 
overgang naar een zeer drassig gebied waarin ook veen 
sedentatie plaatshad. De toevoer van klastische sedi-
menten is tijdens de veenvorming echter niet gestopt. 

Vanaf een diepte van -2.93m kwam deze plaats onder 
getijdeninvloed te liggen en werd er een wad en schorre 
gevormd. Op -1.15m is een fluviatiele omgeving geïn-
stalleerd. Volgens de pollenanalytische studie van Roe 
(1999) dateert het veen van de E3b tot E4a pollenzones 
binnen het Eemien. De onderliggende facies plaats ze 
in een Pre-Eemien interglaciaal gelet op de intertidale 
forams en de aanwezige Chenopodiaceae pollen. 

Boring naam  
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies Sedimentaire omgeving

Oude Stuif  
(51E156 – 12m)

Geen PL,  
Tertiair op -5.67    

Devisch  
(51E158 – 16m)

Geen PL,  
Tertiair op -9.7    

Burcht  
(51E159 – 12m)

Geen PL,  
Tertiair op -6.58    

Atheneum  
(51E160 – 13m)

Geen PL,  
Tertiair op -7.96    

Esen  
(51E161 – 13m) -2.88/ -6.84

-2.88 / -3.39 S5 Niet-gedefinieerd  
Undefined

-3.39 / -4.73 M2 Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

-4.73 / -6.25 M-S1
Niet-gedifferentieerd fluviatiel  

(oeverwand – oeverwal)?  
Undifferentiated fluvial (bench or levee)?

-6.25 / -6.84 H1 Fluviatiel (in geul)?  
Fluvial (in channel)?

Woumen  
(51E162 – 13m) +1.02 / -8.73

+1.02 / 0 F1 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

0 / -0.78 M6c Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

-0.78 / -1.15 S3a Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-1.15 / -2.93 M5→M-S1 Tidaal (supra- en intertidaal)  
Tidal (supra- and intertidal)

-2.93 / -4.18 P Kust- of zoetwaterveenland  
Coastal or freshwater peatland

-4.18 / -6.91 M6b

Fluviatiel (buiten geul met getijdeninvloed) 
/ Tidaal (intertidaal)  

Fluvial (overbank with tidal influences) 
/ Tidal (intertidal)

-6.91 -8.73 M-S1 Fluviatiel (in geul met getijdeninvloeden) 
Fluvial (in channel with tidal influences)
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12. Kaartblad Lo 66 W 

12.1. Knokkebrug (66W110; + 4.57m)

12.1.1. Sedimentologische opbouw

De top van de Pleistocene afzettingen ligt ondiep onder 
het maaiveld (-6.06m tot +1.77m) en is bovenaan beg-
rensd door het Holocene basisveen. Op het contact met 
het tertiaire substraat ligt een dun zandig laagje (4cm), 
½ fijn van korrel, diffuus gestratificeerd en als dusdanig 
verschillend van de bovenliggende Pleistocene afzettin-
gen (S4). Het eerstvolgend facies bestaat vooral uit klei 
en silt, met een overwicht van laatstgenoemde korrelg-
rootteklasse. De siltafzetting is getypeerd door klein-
schalige ribbellaminatie met een dominantie van schuine 
laminatie gevolgd door klimmende ribbel- en horizontale 
laminatie. Kleilaagjes, zowel massief gelaagd als opge-
bouwd uit brokjes, zijn op meerdere niveaus aanwezig. 
Erosieoppervlakken behoren tot de algemene kenmerken. 
Vanaf ongeveer -4.6m komen eveneens enkele ½ fijn 
zandige laagjes voor waarvan sommige doorspekt zijn 
met discontinue kleiige laminae (M5 tot -4.12m). Dit 
facies is erosief afgetopt en wordt gevolgd door medium 
zand waarin klei-intercalaties onder verschillende vor-
men voorkomen. Het betreft zonaal geconcentreerde 
discontinue kleilaminae en lagen samengesteld uit 
kleibrokjes. Dit facies eindigt op -3.11m (H2). Het vol-
gend lithofacies is dominant silteus met aan de basis ver-
schillende klei-intercalaties. Een beperkt aantal massief 
gelaagde niveaus zijn aanwezig in een overigens klein-
schalig gestratificeerd geheel. Bioturbaties evenals defor-
matiestructuren zijn prominent aanwezig in het bovenste 
deel (M6b tot +0.47m). Het voorlaatste facies bestaat 
opnieuw uit een samengesteld lithofacies waarin de con-
trasterende lithologieën graduele onder- en bovengrenzen 
vertonen. Kenmerkend zijn de vele kleine kalkconcre-
ties die meestal geconcentreerd voorkomen als laminae 
maar ook als spots (M-S2 tot +1.32m). Een duidelijk 
verschillend lithofacies sluit de Pleistocene sequentie 
af. Kalkconcreties zijn volledig verdwenen, kleiige sedi-
menten gaan gradueel over in silt, stratificatie ontbreekt 
(M1).

12.1.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Niettegenstaande de vrij uniforme opbouw van de 
sequentie wijzen de sedimentaire structuren, de reac-
tivatieoppervlakken en de lichte verschuivingen bin-
nen de korrelgroottedistributies toch op voortdurende 
fluctuaties binnen het fluviatiele regime. Op een diepte 
van ongeveer -4m is een verhoogde energetische toe-
stand geconstateerd. Vrij vlug nam de stroomsterkte 
opnieuw af, de verminderde hydrodynamiek resulteerde 
in de vorming van een zogenaamd “undivided topstra-
tum” (Allen, 1965). Door bodemvormingsprocessen is 
de reconstructie van het bovenste facies moeilijk, de 
gevrijwaarde sedimentaire structuren wijzen eveneens 
in de richting van een fluviatiele omgeving. 

12.2. Wolleboom (66W111; +3.90m)

12.2.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen bevinden zich tussen -8.75m 
en -3.13m. Het onderste lithofacies bestaat uit een 
complex van silteuze, fijn zandige en kleiige strata, de 
eerste twee onderaan intern gestratificeerd met vooral 
klimmende ribbellaminatie en kleinschalige kriskras-
gelaagdheid. De zandlagen hebben steeds een erosieve 
ondergrens. Zones met deformatiestructuren en enkele 
bioturbaties zijn aanwezig. Vanaf -6.4m zijn de strata 
horizontaal gelegen en bestaan ze hoofdzakelijk uit 
zandige en silteuze lagen, beiden met en zonder interne 
stratificatie, met zowel graduele als scherpe grenzen 
binnen 1 couplet. Bioturbate verschijnselen zijn aan-
wezig (M-S5 tot -5.2m). Het volgende facies is domi-
nant silteus, gelaagdheid ontbreekt grotendeels (M6a tot 
-3.75m). Het bovenste facies bestaat uit slik met enkele 
zandinsluitsels in de vorm van laminae of nestjes. De 
gelaagdheid is dominant massief onderaan, horizontaal 
gelamineerd aan de top. Kalkconcreties en broze schel-
presten zijn aanwezig (M2). 

12.2.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Deze sequentie werd in een fluviatiele omgeving 
gevormd. Gelet op de sedimentaire karakteristieken 
bevatte het rivierwater een grote concentratie aan sus-
pensielading dat door veranderingen in de hydrodyna-
miek sedimenteerde. Het type van laminatie is bepaald 
door de aanwezige hoeveelheid suspensiemateriaal 
(Miall 1996; Plint, 1983). Of deze sedimentatie nu 
plaatsvond in de geul of aan de rand ervan is niet duide-
lijk. Wel staat vast dat het overige deel van de sequentie 
is gevormd in een overstromingsgebied.

12.3. Fintele (66W113; +3.98m) 

12.3.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn aanwezig tussen -3.82m 
en +2.49m. Op het erosieve contact met het tertiaire 
substraat ligt een residu dat bestaat uit kleibrokken en 
schelpfragmenten van o.a. Cerastoderma, ingebed in 
een zandmatrix waarin ook fijne klastische laminae 
voorkomen. Dit residu maakt deel uit van een fining 
up cyclus dat verder is opgebouwd uit een zandlaag en 
vervolgens een silteuze afzetting waarin de kleinscha-
lige ribbellaminatie primeert maar waarin ook laminae 
van zand en klei voorkomen. Meerdere fining up cycli 
volgen, het belang van de residuafzetting neemt af. 
Opvallend is de bidirectionele stratificatie in de zan-
dafzettingen (meerdere F1 tot -2.12m). Superposerend 
ligt een heterogene afzetting samengesteld uit kleibrok-
ken en schelpfragmenten die gevolgd wordt door zand 
met schuine en vervolgens effen horizontaal gelegen 
sliklaminae. Een algemene verfijning van de zandfrac-
tie treedt op vanaf -1.12m, de dominante stratificatie 
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is de kleinschalige ribbelgelaagdheid. Fragmenten van 
Cerastoderma zijn courant, Corbicula fragmentjes 
samen met grindjes zijn minder frequent aanwezig (H1 
+ S3 tot -0.49m). Vanaf -0.49m primeert de siltfractie, 
de stratificatie is eveneens kleinschalig. Het facies bevat 
zowel enkele zandige als kleiige intercalaties (M6b tot 
+0.8m). Gescheiden door een erosieve grens volgt een 
in dikte beperkt complex van zand- en sliklaminae en/of 
laagjes. Bovenaan is een duidelijk humus aanrijkings-
horizont aanwezig (M-S2 tot +1.03). Het laatste facies 
bestaat uit een fining up sequentie opgebouwd uit een 
kleihoudende gestratificeerde zandafzetting onderaan 
gevolgd door een kleiige siltafzetting waarin geen sedi-
mentaire structuren voorkomen. Sporen van een bodem-
vormingsproces en verticaal georiënteerde vegetatieres-
ten zijn aanwezig. 

12.3.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Op deze plaats zijn restanten van een fluviatiel sys-
teem aanwezig, een systeem gekenmerkt door meerdere 
geulverleggingen. Onderaan getuigen de sedimentaire 
structuren van getijdeninvloed.  De Cerastoderma res-
ten, die over grote delen van de sequentie voorkomen, 
zijn waarschijnlijk erosieproducten van de Midden-
Pleistocene mariene en getijdenafzettingen (Formatie 
van Herzeele, Somme et al., 1978) die door de IJzer op 
Frans grondgebied zijn geërodeerd. 

12.4. 3 Grachten (66W114; +3.96m)

In deze boring zijn geen Pleistocene afzettingen aanwe-
zig. Het tertiaire substraat is op een diepte van -8.35m 
aanwezig. 

12.5. Waterhoek (66W115; +3.52m)

Op basis van pollenanalysen blijkt dat alle afzettingen 
tot het Holoceen behoren. Het tertiaire substraat komt 
op een diepte van -14.32m voor.

12.6. Noordschote (66W116; +4.09m)

12.6.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn gelegen tussen -8.63m 
en -6.13m. De begrenzing met het bovenliggend holo-
ceen facies is scherp. Het oudste Pleistocene facies 
bestaat uit een heterogene zandige basisafzetting en een 
silteuze topafzetting. De zandige afzetting is discontinu 
effen en schuin gelaagd. Enkele grindjes, grove kwarts-
korrels, kleibrokjes en een weinig schelpgruis zijn in het 
basisgedeelte waargenomen. De silteuze afzetting bevat 
kleiige en zandige zones maar is vooral getypeerd door 
kleinschalige ribbelgelaagdheid. Hierop volgen nog 2 
cycli, af toch delen ervan, die wel beduidend minder dik 
zijn. De begrenzing met bovenliggend facies is erosief 
(F2’s tot -7.65m). De rest van de Pleistocene sequentie 

bestaat uit een complex van vooral silteus materiaal, 
met wisselende zand- en sporadisch klei-intercalaties 
of bijmengingen. Algemeen specifiek is zowel de klein-
schalige ribbellaminatie als de horizontale tot licht 
schuine laminatie. Onderaan zijn vele gastropoden o.a. 
van Bithynia aanwezig (M-S5 tot -6.13m). 

12.6.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De Pleistocene afzettingen zijn fluviatiele afzettingen 
met onderaan geulafzettingen. De sedimentatieomge-
ving van de siltafzettingen binnen het fluviatiele milieu 
is minder duidelijk. Sommige sedimentaire kenmerken 
wijzen op het massaal dumpen ingevolge de hoge sedi-
mentconcentratie of plotse afname van de stroomsterkte 
en andere kenmerken zoals de ribbellaminatie vereisen 
traag stromend water. Wel staat vast dat enkele kortston-
dige fazen van stilstaand water voorkwamen (gelet op 
de beperkte dikte van de klei-intercalaties). 

12.7. ’t Vosje (66W122; + 3.80m)

12.7.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen hebben slechts een beperkte 
dikte en liggen ondiep onder het maaiveld (van -1.69m 
tot +2.55m). Het onderste lithofacies, dat vooral uit 
fijne klastische partikels bestaat, is gekarakteriseerd 
door de zeer schuine gelaagdheid, met uitzonde-
ring van het basisgedeelte waar ze subhorizontaal is. 
Meerdere glijvlakken zijn aanwezig (M-S4 tot -0.28m). 
Superposerend ligt een fijn zandig lithofacies, diffuus 
gelaagd met slechts uitzonderlijk een kleilensje (S1). 
De overgang naar het volgend facies gebeurt gradueel 
(grens op ongeveer +1.2m). Het desbetreffende lithofa-
cies heeft dezelfde korrelgrootteverdeling maar bevat 
horizontaal gelegen laminae opgebouwd uit veendetri-
tus en klei. Sommige van de kleilaminae zijn gebroken 
(S3 tot +1.9m). De Pleistocene sequentie is afgesloten 
met een zandfacies gekenmerkt door diffuse stratificatie 
(S4 tot +2.55m). 

12.7.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Gans de sequentie maakt deel uit van een geulopvulling. 
Of deze nu uitsluitend behoort tot een estuarium s.s. of 
behoort het fluviatiele deel van het estuarium is op basis 
van deze gegevens niet duidelijk

12.8. Kellen (66W135; + 4.14m)

12.8.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn gelegen tussen -7.61m 
en + 0.67m en bestaan slechts uit 2 facies. De contact-
zone met het tertiaire substraat bestaat uit kleibrokken 
en schelpgruis. Hogerop ligt een concentraat van schel-
presten die daarenboven minder fijn zijn. Opvallend zijn 
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de aanwezige veenbrokken op een niveau rond -6.9m, 
de resten van vele Nucella lapillus en het sterk geoxi-
deerd karakter van deze afzettingen de bovenste 1.5m. 
Het geheel is diffuus horizontaal tot licht schuin gelaagd 
(SH2 tot -5.26m). Het tweede facies reikt tot + 0.67m en 
bestaat uit een samengesteld complex met voortdurende 
verschuivingen van de textuurklassen. Zand domineert 
aan de basis, klei middenin enz. De strata zijn nagenoeg 
horizontaal gelegen, fysische deformaties en bioturba-
ties hebben de primaire sedimentaire structuren sterk 
verstoord (M-S2). 

12.8.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Op deze plaats zijn de oudst bewaarde Pleistocene 
afzettingen fluviatiele geulafzettingen. De roestkleur 
in de bovenste 1.5m toont aan dat een gedeelte van 
deze afzetting gedurende een langere periode boven 
de grondwatertafel lag. Hierop is een wad ontwikkeld 
waarin lichte verschuivingen t.o.v. waterlijn hebben 
plaatsgehad (soms meer slik, soms meer zand). 

12.9. IJzer (66 W136; + 4.58m)

Er zijn geen Pleistocene afzettingen aangetroffen in 
deze boring, het tertiaire substraat is aanwezig vanaf 
-3.72m. 

12.10. Zavelhoek (66W137; +4.1m)

Het tertiaire substraat bevindt zich op -2.78m, 
Pleistocene afzettingen ontbreken  

12.11. Reningebrug (66W138m; +3.33m)

12.11.1. Sedimentologische opbouw

Deze boring is onvolledig en daarenboven van slechte 
kwaliteit waardoor de grens Pleistoceen/Holoceen niet 
met zekerheid is vast te stellen. Vanaf ongeveer 0m is 
het Pleistoceen zeker aanwezig, de afzettingen eindigen 
op -2.97m. De Pleistocene sequentie vangt aan met 2 
kleine ‘fining up’ cycli, de grofste fractie bestaat uit fijn 
zand waarin klei- en siltlaminae uitgesproken aanwe-
zig zijn. De topgedeelten van de cycli bestaan uit klei-
ige sedimenten met veendetritus, het laatste afgezet in 
laminae of als insluitsels (2 x F2 tot -2.6m). Het tweede 
facies is dominant fijn zandig, horizontaal en schuin 
gelaagd en voorzien van meerdere erosieoppervlakken. 
Enkele slikintercalaties in de vorm van lagen, brok-
ken en laminae zijn waargenomen. Fijne grindjes en 
schelpfragmenten komen over het gans het facies voor, 
evenwel in beperkte hoeveelheden (S3 tot -0.74m). Het 
topfacies is aan de basis opgebouwd uit zand, vervol-
gens silt evenwel met zandintercalaties onderaan (F2 tot 
ongeveer 0m).

12.11.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De afzettingen zijn eigen aan een fluviatiele omgeving 
waar ondiepe geulen die zich voortdurend verlegden. 

12.12. Rattekot (66W139; +4.29m)

12.12.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen bevinden zich tussen 
-11.91m en 0m en zijn bedekt met het Holocene basis-
veen dat ondiep onder het maaiveld ligt. Het contact 
met het tertiaire substraat is geaccentueerd door een 
residu van enkele silexgrindjes en kleibrokken in een 
matrix van kleihoudend tot kleiige zand (H1 is ± 18 cm 
dik). Vervolgens komt een complex lithofacies voor dat 
bestaat uit slik, waarin klei dominant is, en zeer fijn tot 
fijn zand, het laatste afgezet in lagen en laminae met 
variërende oriëntatie. Sommige van de lagen zijn ges-
tratificeerd. Zonaal is de zandaccumulatie beperkt tot 
nestjes. Deformatiestructuren zoals ‘ball-and-pillow’ en 
inzakkingstructuren, reactivatieoppervlakken en schelp-
fragmenten zijn niet vreemd in deze eenheid, de laatste 
twee zijn evenwel beperkt in aantal. Naar boven toe sti-
jgt het belang van de zandfractie en wordt ze zelfs dom-
inant. Deze facies (M-S2/M-S1) strekken zich uit tot 
-6.29m. Superposerend ligt een siltpakket met klei en 
zand als bijmenging of in de vorm van nestjes, laminae 
of laagjes. Het zandaandeel neemt opwaarts toe. Fijne 
schelpfragmenten, volledige gastropoden en kalkcon-
creties komen over het geheel voor evenals deforma-
tiestructuren en enkele bioturbaties (M6c tot -1.07m). 
Het afdekkend Pleistocene facies is dominant zandig, ½ 
fijn van korrel, met een silteuze bijmenging. Het is dif-
fuus gelamineerd en bevat meerdere reactivatieopperv-
lakken (S4 tot 0m).  

12.12.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

In deze boring is een verschuiving van de afzettingsmi-
lieus geregistreerd. Het residu buiten beschouwing 
latend, zijn de basissedimenten afgezet in een deels ver-
laten geul waar de bezinking van fijn materiaal meer-
maals werd onderbroken. Op sommige niveaus zijn er 
signaturen van getijdenwerking. Waarschijnlijk was er 
afhankelijk van de verschuiving van de getijdengrens op 
sommige momenten toch getijdeninvloed in het gebied. 
Vanaf -6.29m wordt op deze plaats een overstromingsv-
lakte incluis een oeverwal tussen -3.78 en -3.17m opge-
bouwd. Het jongste Pleistocene facies is gevormd in een 
fluviatiele omgeving, meer bepaald in het geulgedeelte. 
Meerdere stroomverleggingen hebben plaatsgehad.  

12.13. Westbroek (66W140; +4.28m)

De boring is van slechte kwaliteit, er is een groot mon-
sterverlies en vele buizen zijn verstoord.
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12.13.1. Sedimentologische opbouw

De grens tussen de Holocene en Pleistocene afzettingen 
kan niet met zekerheid geplaatst worden omdat enerzi-
jds een boorkern ontbreekt (tussen 1.3 tot 2.3m diepte) 
en anderzijds de volgende boorkern slechts 20cm brui-
kbaar sediment bevat. De Pleistocene sequentie eindigt, 
onder voorbehoud, met een silteuze afzetting op +1.78m 
en begint op -9.17m. Het onderste facies bestaat uit een 
complex van kleiige, silteuze en zandige strata, onregel-
matig opeenvolgend, de dikkere lagen zijn intern ges-
tratificeerd en vertonen bioturbaties en fijne breukjes. 
Deformaties zijn aanwezig op meerdere niveaus. 
Enkele grindjes en fijne schelprestjes zijn waargenomen 
(M-S1). Vervolgens komen de facies M2, H2 en M-S2 
voor (tot -1.12m). Binnen M-S2 is er een verschuiving 
in de dominante korrelgrootteverdeling waargenomen; 
slik primeert onderaan zand bovenaan. Het bovenste 
facies is dominant silteus voorzien van kleinschalige 
ribbellaminatie en doorspekt met enkele klei- en in min-
dere mate zandlaminae (M6b en M6c). 

12.13.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Gelet op de slechte monstername is de reconstructie van 
de sedimentaire omgeving met het nodige voorbehoud 
gebeurd. De sedimentaire opbouw onderaan vertoont de 
kenmerken van een getijdenomgeving. Vervolgens zijn 
de sedimenten afgezet in een fluviatiele omgeving waar 
belangrijke fluctuaties in de hydrodynamiek optraden. 
De verticale opbouw van een overstromingsvlakte is 
meerdere keren onderbroken door doorbraken. Erosie 
en sedimentatie volgden mekaar op. De topafzett-
ing op deze plaats is geaccumuleerd in een omgeving 
waar traag stromend water primeerde. Deze toestand 
is geleidelijk opgetreden gelet op de aanwezige zand 
intercalaties onderaan. 

12.14. Pereboom (66W141; +3.85m) 

Deze boring is eveneens van slechte kwaliteit; niet 
alleen zijn sommige boorkernen verstoord maar ontbre-
ken er ook grote delen van de facies.

12.14.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen bevinden zich op een diepte 
tussen -12.55m en -2.4m. De oudste Pleistocene afzet-
tingen bestaan uit ½ fijn zand voorzien van dunne klei-
laminae. Hogerop zijn de kleilaminae geconcentreerd 
in lagen die voortdurend van oriëntatie veranderen. 

Deze “lagen” blijken brokken te zijn gelet op het feit 
dat geen enkele laag over zijn volledige dikte contact 
heeft met de buiswand (H2). Vanaf -10.45m komen 
meerdere fining up cycli voor bestaande uit zand en slik. 
De zandafzettingen zijn gekarakteriseerd door enerzijds 
klei afgezet langs de foresets of op ribbeltroggenen/of 
-toppen en anderzijds door zones met kleinschalige rib-
belgelaagdheid. Binnen 1 cyclus verandert de oriënta-
tie van de gelaagdheid. De rest van de cycli zijn kleiner 
en vertonen een verfijnende trend naar boven toe. In 
de grovere delen zijn soms keien met een diameter tot 
5cm aanwezig (3 x F2 tot -7.45m). Superposerend ligt 
een siltfacies met vooral kleilaminae die continue zijn 
in het basisgedeelte, discontinu hogerop. Het siltfacies 
is humeus aan de basis waar ook een aantal reactivatie-
oppervlakken zijn waargenomen (M5 tot – 3.6m). Het 
topfacies van de Pleistocene sequentie bestaat uit fijn tot 
½ fijn zand met discontinue siltlaminae en enkele kleila-
minae in het topgedeelte (S5 tot -2.4m). 

12.14.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

De oudste Pleistocene afzettingen zijn op deze plaats 
afgezet in een fluviatiele geul, mogelijks met beperkte 
getijdeninvloed. Gelet op de aanwezige kleibrokken 
was de erosieve werking binnen het systeem significant. 
De sedimentologische eigenschappen van het superpo-
serend facies wijzen op verminderde fluviatiele activi-
teit. De veranderlijke oriëntatie van de gelaagdheid is 
het gevolg van de aanwezigheid van 2 architecturale 
elementen; een oeverwal of bench (oriëntatie naar de 
geul toe) doorbroken door een crevasse (oriëntatie van 
de geul weg, richting overstromingsvlakte). 

12.15. Brouwerie (66W142; + 4.64m) 

12.15.1. Sedimentologische opbouw

De quartaire sequentie is beperkt tot een diepte van 
+3.15m tot +3.79m. Het betreft 1 facies dat aan de top 
aangerijkt is met kleipartikels afkomstig uit de boven-
liggende Holocene afzettingen. De rest van het facies 
bestaat uit silteus ½ fijn zand waarin enkele zandla-
minae voorkomen. Dit facies vertoont restanten van 
begroeiing (S5). 

12.15.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Het zandig pakket dat het contact vormt met het tertiaire 
substraat is door de werking van wind gevormd in een 
nog vochtige omgeving. 
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Boring naam  
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies Sedimentaire omgeving

Knokkebrug 
(66W110 – 15m) +1.77 / -6.06

+1.77 / +1.32 M1 Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

+1.32 / +0.47 M-S2 Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

+0.47 / -3.11 M6b Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

-3.11 / -4.12 H2 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-4.12 / -6.02/ M5 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

-6.02 / -6.06 S4 Niet-gedefinieerd  
Undefined

Wolleboom  
(66W111 – 15m) -3.13 / -8.75

-3.13 / -3.75 M2 Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

-3.75 / -5.2 M6a Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

-5.2 / -8.75 M-S5 Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

Fintele  
(66W113 - 9m) +2.49 ./ -3.82

+2.49 / +1.15 F2 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

+1.15 /+ 0.8 M-S2 (soil for-
mation at the top)

Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

+0.8 /-0.49 M6b Niet-gedifferentieerd fluviatiel  
Undifferentiated fluvial

-0.49 / -2.12 H1 + S3 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-2.12 / -3.82 ≠F1 Tidaal (subtidaal) 
Tidal (Subtidal)

3 Grachten  
(66W114 – 14m)

Geen PL,  
Tertiair op -8.35    

Waterhoek  
(66W115 -19m)

Geen PL,  
Tertiair op -14.32    

Noordschote 
(66W116 – 14m) -6.13 / -8.6

-6.13 / -7.65 M-S5 Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial

-7.65 / -8.6 ≠F2 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

‘t Vosje  
(66W122 -7m) +2.55 / -1.69

+2.55 / +1.9 S4 Niet-gedefinieerd  
Undefined

+1.9 / +1.2 S3 Niet-gedefinieerd  
Undefined

+1.2 / -0.28 S1 Tidaal (subtidaal)  
Tidal (subtidal)

-0.28 / -1.69 M-S4 Tidaal (subtidaal) / Fluviatiel (in geul)  
Tidal (subtidal) / Fluvial (in channel)

Kellen  
(66W135 -12.30m) +0.67 / -7.61

+0.67 / -5.26 M-S2 Tidaal (intertidal)  
Tidal (intertidal)

-5.26 / -7.61 SH2 Fluviatiel (in geul) 
Fluvial (in channel)
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IJzer  
(66W136 – 11.30m )

Geen PL,  
Tertiair op -3.72    

Zavelhoek  
(66W137 – 13.30m)

Geen PL,  
Tertiair op -2.78    

Reningebrug 
(66W138 -13.30m) +0 / -2.97

+0 / -0.74 F2 Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial

-0.74 / -2.6 S3 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-2.6 / -2.97 2 x F2 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

Rattekot  
(66W139 – 17.30m) 0 / -11.91

0 / -1.07 S4 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-1.07 / -6.29 M6c Fluviatiel (buiten geul  
Fluvial (overbank)

-6.29 / -11.73 M-S1/M-S2 Fluviatiel (in geul met getijdeninvloeden) 
Fluvial (in channel with tidal influences)

-11.73 / -11.91 H1 Fluviatiel (in geul met getijdeninvloeden) 
Fluvial (in channel with tidal influences)

Westbroek  
(66W140 – 15.30m) +1.78 / -9.17

+1.78 / -1.12 M6c + M6b Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial

-1.12 / -3.32 M-S2 Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial 

-3.32 / -5.2 M-S2 Fluviatiel (buiten geul)  
Fluvial (overbank)

-5.2 / -6.17 H2 Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial 

-6.17 / -8.02? M2 Tidaal (supratidaal)/ Fluviatiel (buiten geul) 
Tidal (supratidal)/ Fluvial (overbank) 

-8.02 / -9.17 M-S1 Niet-gedifferentieerd tidaal  
Undifferentiated tidal

Pereboom 
(66W141- 18.30m) -2.4 / -12.55

-10.45 / -12.55 H2 Fluviatiel (in geul met getijdeninvloeden) 
Fluvial (in channel with tidal influences)

-8.65 / -10.45 ≠F2 Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial

-7.45 / -8.65 ≠F2 Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial

3.6 / -7.45 M6c Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial

-2.4 / -3.6 ? ? 
Brouwerie  

(66W142 -7.30m) +3.44 / +2.75 +3.79 / +3.15 S5 Eolisch  
Aeolian
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13. Kaartblad Langemark 66E

13.1. Merkem (66E92; +3.74m)

13.1.1. Sedimentologische opbouw

De Pleistocene afzettingen zijn aanwezig tussen -5.49m 
en +2.54m. De sequentie onderaan bestaat uit een 
complex van heterogeen zand met grindjes, klei- en/of 
veenbrokken en zand al dan niet doorspekt met klei- en 
sliklaminae. De kleilaminae zijn opgebouwd uit een 
aaneenschakeling van kleibrokjes. De oriëntatie van 
de laminae verandert meermaals. Erosievlakken zijn 
courant aanwezig. Opvallend zijn de grote houtfrag-
menten die op meerdere niveaus zijn ingebed (H2 tot 
-2.56m). Een dun diffuus horizontaal gelaagd zandfa-
cies is aanwezig tot -2.11m (S4). Een siltfacies volgt, 
eerst horizontaal gelamineerd vervolgens gekenmerkt 
door kleinschalige ribbellaminatie (M6b tot -1.3m). 
Hierop volgen een reeks van kleine fining up cycli 
opgebouwd uit zand onderaan, al dan niet voorafgegaan 
door een residu, en overgaand naar ofwel fijn zand of 
silt. De horizontale gelaagdheid en de kleinschalige 
ribbelgelaagdheid primeren in de fijnere delen van de 
cycli, de schuine en massieve gelaagdheid in de grovere 

afzettingen (meerdere F1 & F2 tot +0.87m). Een zandig 
facies dat afwisselend ribbel en horizontale gelamineerd 
(S3) is en een diffuus subhorizontaal gelaagd facies (S4) 
vormen de topfacies.

13.1.2. Reconstructie van de sedimentaire omgevingen

Onderaan zijn fluviatiele geulafzettingen aangeboord 
die getuigen van een sterk veranderlijk regime. De aan-
wezige kleibrokjes zijn waarschijnlijk afkomstig van 
uitgedroogde kleilagen die door het vloedwater opgeno-
men en afgezet zijn als “grind”. Vanaf een diepte van 
iets minder dan -3m zijn de piekdebieten afgezwakt 
en zelfs nihil vanaf -2.11m. Vanaf dan is de fluviatiele 
omgeving gedomineerd door een suspensierijke rivier. 
De afzettingen hogerop (vanaf -1.3m) getuigen ech-
ter van een nieuwe verandering in de hydrodynamiek. 
Opnieuw traden belangrijke fluctuaties in het stroomre-
gime op, dewelke meerdere keren zijn herhaald. Erosie 
en sedimentatie volgde mekaar op. Gelet op de beperkte 
dikte van de afzettingen betrof het een ondiep fluviatiel 
systeem. Aan deze sterk fluctuerende condities komt 
een einde rond +0.87m. 

Boring naam  
(BGD nummer – 

totale diepte boring)

Diepte Pleistocene 
afzettingen  
(m TAW)

Diepte  
lithofacies  
(m TAW)

Lithofacies Sedimentaire omgeving

Merkem  
(66E92 -12m) +2.54 / -5.49

+2.54 / +1.76 S4 Fluviatiel (in geul – tijdelijke rivier)?  
Fluvial (in channel - ephemeral)?

+1.76 /+ 0.87 S3 Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial

+0.87 / -1.33 ≠ F1 & F2 Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial

-1.3 / -2.11 M6b Niet-gedifferentieerd fluviatiel 
Undifferentiated fluvial

-2.11 / -2.56 S4 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)

-2.56 / -5.49 H2 Fluviatiel (in geul)  
Fluvial (in channel)
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Appendix 1. Coordinaten van beschreven boringen

Boornummer Coördinaten 
X

Lambert 72 
Y

Hoogte 
(m TAW)

021E0221 45210 210491  3.26
021E0222 43084 209528 3.24
021E0223 43486 208566 3.05
021E0224 46566 209179 3.83
035W0164 23924 199658 5.88
035E0144 32419 200667 3.99
035E0145 33209 199207 3.24
035E0146 30572 199537 4.26
035E0147 31880 198450 4.11
035E0148 26550 198615 4.08
035E0149 33800 202715 6.30
035E0150 28141 201419 11.16
035E0151 28790 198785 4.22
035E0152 32745 199915 4.08
035E0153 32112 203351 8.86
035E0154 31050 201632 5.66
035E0155 33432 204740 6.68
035E0164 33212 200185 3.31
036W0144 35660 202490 3.43
036W0145 34860 203430 5.85
036W0146 35425 204385 4.08
036W0147 40245 202570 3.81
036W0148 39815 199535 3.16
036W0149 40485 201290 4.00
036W0150 36970 189940 4.13
036W0151 42000 202140 3.02
036W0152 39750 206305 2.73
036W0153 41880 207960 3.14
036W0154 40170 207650 2.94
036W0155 38804 207325 4.42
036W0156 38606 201252 3.00
036W0157 38128 200030 3.29
036W0158 34976 200180 3.33
036W0164 34634 205926 4.75
036W0165 36491 206337 6.35
036W0166 38164 205438 5.73
036W0167 37843 203153 3.62
036W0168 40700 204556 3.66
036W0169 36911 200498 3.04
036W0172 34288 200617 3.05
036E0120 42130 199430 3.05
036E0121 44000 203120 3.11
036E0122 43370 206890 3.15
036E0123 46024 207246 5.21
036E0132 43165 203040 3.63

Boornummer Coördinaten 
X

Lambert 72 
Y

Hoogte 
(m TAW)

036E0133 42960 201705 3.75
036E0134 47993 205867 2.76

036E0139A 47229 204037 2.24
036E0142 45848 207776 4.30
050W0044 23940 197430 3.31
050W0045 24648 196202 2.49
050W0046 23800 195010 1.71
050W0047 25728 195564 0.79
050E0209 27265 196200 3.20
050E0210 28390 197422 3.31
050E0211 30208 195308 4.03
050E0212 33037 195820 3.29
050E0213 26096 197250 4.44
050E0215 33935 196660 4.03
050E0216 33735 194170 3.66
050E0218 32152 193876 3.84
050E0219 29192 193785 4.03
050E0220 29388 195177 4.30
050E0221 29775 196349 3.01
051W0132 35218 196257 4.19
051W0133 37170 196277 4.18
051W0134 39590 195162 3.62
051W0135 39285 194000 4.91
051W0136 35770 193600 3.80
051W0137 36505 192240 3.30
051W0138 36567 189394 3.50
051W0139 39996 191148 3.27
051W0140 41805 191712 3.29
051W0141 39772 189500 3.93
051W0142 35960 194835 3.21
051W0143 40043 197139 3.95
051W0146 34420 194744 3.42
051W0148 39349 192293 3.65
051W0149 41569 193419 3.56
051W0150 40772 196080 3.35
051W0151 37960 194484 3.04
051W0152 34766 198030 3.38
051W0153 37831 190852 4.00
051E0156 42277 195435 3.88
051E0158 42197 190196 4.67
051E0159 42378 194304 3.98
051E0160 43487 192543 4.11
051E0161 47484 192789 3.85
051E0162 42460 188255 3.22
066W0110 40685 186900 4.56
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Boornummer Coördinaten 
X

Lambert 72 
Y

Hoogte 
(m TAW)

066W0111 39120 186570 3.90
066W0113 35632 184343 3.98
066W0114 41415 184468 3.96
066W0115 39255 183745 3.52
066W0116 40315 185037 4.09
066W0112 37431 180030 3.80
066W0135 35804 185940 4.14
066W0136 35065 184150 4.58
066W0137 35279 187566 4.15
066W0138 38497 184490 3.33
066W0139 39200 184554 4.29
066W0140 37792 183578 4.28
066W0141 39491 185802 3.85
066W0142 41340 183113 4.64
066E0092 43036 183399 3.74

Appendix 2. Definiëring van lithofacies

Facies classification of mud dominated deposits

Code Description
M1 Massive mud consisting of clay, possible enriched with silt. Vegetation fragments are observed, some of 

them in situ. Patches of sand sized sediments are possible. 
M2 Mud with intercalations of coarser sediments. These intercalations are present as discontinuous and con-

tinuous laminae, deposited along horizontal and oblique surfaces. The so called lenticular bedding is 
included. Deformation structures, calcium carbonate precipitation as well as bioturbations may occur. 

M3 Mud deposits rich in vegetation remains, whatever their degree in decomposition. One or several humic 
horizons may be present. Minor intercalations of coarser sediments may be present as well as scattered 
bioturbations. 

M4 Mud deposits, with variable clay and silt content, composed of stratified and/or unstratified zones. 
Concentration of calcium carbonate may be important.

M5 Silt and clay deposits respectively intercalated with clay and silt laminae/layers. Organic matter, whether 
or not deposited as laminae, may be present as well as bioturbations, deformation structures and some 
shell remains. Minor fine sand intercalations are observed. 

M6a 

M6b 
 
 

M6c

Mainly massive or vague stratified silt. Secondary components are shells as well as plant remains. 
Deformation structures may be present. 

Silt deposits characterized by small ripple bedding (ripple cross-stratification, climbing ripples) and/or 
horizontal to low angle stratification. Part of the lithofacies may have no stratification. The presence of 
reactivation surfaces is common. Some section of the facies may contain organic matter and/or laminae or 
small beds of clay and sand. Deformation structures and bioturbations may be observed. 

Silt with intercalations of clay and/or sand. Stratification within the silt deposits is restricted. Deformation 
structures may be present as well as reactivation surfaces. Secondary components are shells, calcium pre-
cipitations as well as plant remains.  
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Facies classification of composite sets

Code Description
M-S1 Alternated complex of contrasting lithologies (ranging from sand to clay) of which the interlayered bed-

ding is not regularly spaced. All components or parts of the alternating complex are internally stratified. 
Bioturbations and deformations may occur. The existence of shell grit is not uncommon, deposited as 
laminae or scattered in the facies. 

M-S2 Alternated complex of different lithologies, which have irregular thicknesses and irregular intervals. Shell 
debris may be present, just as bioturbations, calcium carbonate concentrations and deformations.

M-S3 Rhythmic even bedded/laminated mud and sand deposits, bioturbations and deformations may occur. 
M-S4 Inclined heterolithic deposits. Thick beds are often internally stratified. Mud deposits may be composed of 

clasts and lenses.  
M-S5 Complex of silt and fine sand, less common clay. Small ripple bedding (sensu Singh, 1972), low angle 

cross stratification, horizontal stratification and even massive bedding are characteristic. Successive beds 
may have similar composition. One grain size class is often prevailing, although within one facies a shift 
of the dominant grain size class may occur. Very often the stratification is accentuated by the deposition of 
finer grained particles and/or peat detritus. Reactivation surfaces are common.

Facies classification of sand deposits

Code Description
S1 
 
 

S1a

Fine to medium sand complex composed of massive, less stratified zones.. Within the stratified parts the 
horizontal to low angle stratification is prevailing and is sometimes accentuated by very fine shell grid. 
Reactivations surfaces may be present. Shell remains are common. Deformation structures are ordinary; 
signs of bioturbations are observed (fauna & flora). 

Analogue characteristics as S1 except that beside the scattered shell remains also concentrations of the 
shell remains are accumulated in well-developed layers (rather thick layers - >10cm) wherein the presence 
of  clastic gravel is not exceptional, less common are mud clasts. 

S2 
 
 
 

S2a

Stratified and partly massive fine to medium sand, the medium fraction is less frequently observed. Mud 
laminae, most often discontinuous and scattered, and/or mud clasts are present. Exceptional, laminae with 
peat detritus are seen. Mollusc remains may be present in low concentration spread within the facies or 
accumulated in laminae or small beds. In some parts bioturbations are visible. Reactivation surfaces and/
or erosional bedding planes may occur. 

Analogue characteristics as S2 except that beside the scattered shell remains also concentrations of the 
shell remains are accumulated in well-developed layers (rather thick layers - >10cm). If only one layer is 
present, its presence is not indicated.  

S3 
 
 
 
 

S3a

Stratified fine to medium sand although small massive layered parts are not exceptional. The stratification 
includes cross- stratification, horizontal bedding,  small ripple bedding, flasers and to a minor extent wavy 
bedded intercalations. Peat detritus, shell grid or fine clastic sediments may be accumulated along the 
foresets or on top of the ripple surface. Deformation structures as well as bioturbations are observed. Shell 
debris, although not in large quantities, occur also in a random position.  Clay pebbles and clay layers are 
observed occasionally.

Succession of small depositional units consisting of different types of stratification sometimes in combina-
tion with a differentiation in the grain size distribution. Boundary between the units may be erosional and/
or depositional.

S4

 
 

S4a

This lithofacies is typified by rather vague sedimentary structures also in the mud intercalations, if present. 
Fine shell debris and /or very small gravel are sometimes observed in a scattered position. Most often de 
vertical extension of this facies is limited.

Most sedimentary structures are missing because of intense bioturbations or physical deformations.
S5 Fine to medium fine sand, mostly stratified at the base - although it may be vague - and evolving upwards 

into a massive structured facies mainly because of soil forming processes. Patches, mostly vague bounded, 
of finer and coarser grains may be present as well as flint splinters and parts. The upper section may con-
tain rootlet casts belonging to the Holocene vegetation.
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Facies classification of gravel deposits

Code Description
SH1 Matrix supported skeletal remain deposits (predominant mollusc remains) consisting of fragments and 

grit, gravel sized clastic sediments may be included as well as (sedimentary) mud clasts. Sporadically 
mud is present in the form of thin layers. If stratification is visible, low angle and avalanche front cross-
stratification predominate. 

SH2 Facies composed of matrix supported shell remains (fragments and grit) with zones of predominant clastic 
sediments (sand). Gravel sized clastic sediments may be deposited as well as mud clasts. If stratification is 
visible, low angle and avalanche front cross-stratification predominate in the shelly deposits. 

Facies classification of small scale cyclic deposits, organic and heterogeneous  deposits 

Code Description
F1 One or several small cycles of sedimentation with an upward decrease in grain size. A cycle consists of 

a lag deposit (may contain clay balls or lumps, gravel, shell fragments) superimposed by a sand deposit. 
Different type of stratification may be present. 

F2 One or several small cycles of sedimentation with an upwards decrease in grain size. A cycle may consist 
of a succession of sand and mud or is dominant sandy with a variation in the grain size distribution. Coarse 
particles may form a lag. Bounding surfaces are present between the layers. Different type of stratification 
may be present. 

F3 Graded bedding is a special entity. The bedding may grade normally or reverse. 
H1 Heterogenic deposit, may be composed of sand, gravel sized material but also mud. Shell remains may 

occur as well as deformation structures. Erosive bedding planes are common.
H2 Succession of layers, stratified and massive, of various compositions (gravel to mud). May include plant 

and shell remains. Erosive bedding planes are common.
P Mainly organic matter of vegetable origin, unrelated to the degree of decomposition, with a varying con-

tent of clastic sediments. 
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