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LA.AT KWARTAIRE GESCHIEDENIS VAN DE BODEM VAN DE
NOORDELIJKE NOORDZEE

SAMENVATTING

Het proefschrift beschrijft de Laat Kwartaire geschiedenis van het gedeelte
van de Noordzee dat ten noorden van de Doggersbank gelegen is, met
uitzondering van de Noorse Geul, en bestaat uit twee artikelen die twee
fasen vertegenwoordigen waarin het onderzoek zich heeft afgespeeld.
Tijdens de eerste fase werd met behulp van een penetrerend echolood een
inventarisatie gemaakt van de ruimtelijke verspreiding van ondiepe sedi-
menten in het gebied en hun akoestische eigens':happen, waarbij
verscheidene afzettingen werden onderscheiden. Een hypothese werd opge-
steld van de wijze waarop en de periode waarin deze werden gevormd. Het
tweede artikel beschrijft de resultaten van sedimentologisch en paieontolo-
gisch onderzoek aan foraminiferen, mollusken en pollen van een aantal
kernen uit de betreffende afzettingen, die de geschiedenis van de sedimen-
ten zoals die werd opgesteld in het eerste artikel grotendeels bleken te
bevestigen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de gegevens en een
beknopte beschrijving van de gebeurtenissen in de noordelijke Noordzee
die eruit zijn afgeleid.

Het oudste verschijnsel waarover het onderzoek bruikbare informatie
verschaftis een serie glaciale ruggen die liggen in het noordelijke gedeelte van
het werkgebied (ten noorden van 57"30'NBr) op een waterdiepte van ca
130 meter, en die dateren van voor het laatste glaciale maximum. Zoals
blijkt uit de fossielinhoud, komen in deze ruggen afzettingen voor die
gedurende een periode met een gematigd klimaat ontstaan zijn, gezien de
latere opeenvolging van gebeurtenissen vermoedelijk tijdens het Eemien.
Hierna werden o.a. afzettingen gevormd met een polleninhoud die op een
interstadiale of interglaciale periode wijst, en minstens van Vroeg-Weich-
selien ouderdom zijn. Uit die tijd ongeveer stamt ook de eerste insnijding
van een aantal geulen in het zuidelijk werkgebied (ten zuiden van 57o30'
NBr), waar de zee tegenwoordig ca 90 meter diep is. De echoloodprofielen
tonen in het totaal drie fasen van insnijding gevolgd door opvulling met
sedimenten.

De opvulling na de tweede insnijding valt gedeeltelijk samen met de sedi-
mentatie van de Hills Afzettingen in het noordelijke gebied, die een
grootste dikte hebben van25 meter. Op grond van de profielen zijn ze inge-
deeld in een gelaagde glaciomariene afzetting met zwerfkeien uit drijfijs
afkomstig, de Proglaciale Hills Afzettingen, en de ernaastgelegen Hills
Morene Afzettingen. De kernen van deze laatste afzettingen weerspiegelen
inderdaad het meest glaciale milieu. Ze bevatten het hoogste gehalte aan
grind en stenen, en de foraminiferen-, mollusken- en polleninhoud wijzen
op strenge arctische condities, waarbij het onderste gedeelte van de afzet-
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ting een niet-mariene keileem bevat. De Hills Afzettingen zijn dan ook
waarschijnlijk ontstaan tijdens het laatste glaciale maximum van het Laat
Weichselien, ca 18.000 jaar V(oor) H(eden). Een zone met diepe
subglaciale tunneldalen markeert de verste uitbreiding van het landijs in de
Noordzee uit die periode.

Na de Hills Afzettingen werden in het noordelijke deel de Fladen Afzet-
tingen gevormd, volgens de profielen een gelaagde afzetting van mÍximaal
15 meter dikte, die onderin keien bevat, en geïnterpreteerd werd als een
glaciomariene afzetting. De kernen bestaan uit kleien die soms fijn gelaagd
zijn. De korrelgrootteverdeling en ook de fossielensamenstelling wijzen op
glaciale sedimentatie in een arctisch marien milieu, zij het minder streng
dan tijdens de Hills periode. De zeespiegel stond toen 3C tot 100 meter lager
dan nu.

De laagste zeespiegelstand werd vastgelegd in een gebied dat tegenwoor-
dig op I l0 meter beneden het huidige zeeoppervlak ligt, in de overgang van
de Fladen Afzettingen naar de erbovengelegen Witch Afzettingen. Omdat
deze kustlijn in de Witch Gronden ontstond nadat de koudste tijd achter de
rug was, wordt ze toegeschreven aan een tweede lage zeespiegelstand van
ca 15.000 jaar VH, en niet zoals aanvankelijk gedacht werd 18.000 jaar
VH. Dit verschil moet veroorzaakt zijn door regionale isostatische bodem-
bewegingen.

De bovenste eenheid van de echoloodopnames wordt gevormd door de
akoestisch transparante Witch Afzettingen van ten hoogste l5 meter dikte.
Deze Witch Afzettingen zijn gekorreleerd met de sedimentopvulling na de
derde en laatste insnijding van het geulensysteem in het zuidelijke werk-
gebied. In de Witch en Fladen Afzettingen komen een groot aantal ronde
en ovale depressies voor van gemiddeld circa 60 m doorsnede en een aantal
meters diepte. Van deze zogenaamde pockmarks is inmiddels bekend dat ze
het gevolg zijn van ontsnappingen van gas uit dieper liggende sedimenten,
of van gas dat gevormd werd bij de afbraak van organisch materiaal in de
Witch en Fladen Afzettingen zelf.

Uit de kernen blijkt dat de Witch Afzettingen bestaan uit de Onderste
Witch Afzetting, fijnzandige kleien, die geleidelijk overgaat in de
Bovenste Witch Afzetting, fijne zanden van 5 tot 30 cm dikte. De eerste is
een fijn horizontaal gelamineerde mariene afzetting met een foraminiferen-
en molluskensamenstelling die onderin nog een belangrijke arctische kom-
ponent vertoont. Een opkomst van planktonische foraminiferen duidt op
een geleidelijk verbeterde verbinding met de open oceaan tijdens de post-
glaciale zeespiegelrijzing, en het pollenspectrum geeft aan dat de overgang
naar de Bovenste Witch Afzetting plaats vond tijdens het Vroeg Holoceen,
en wel na 8700 VH.

De fossielinhoud van de Bovenste Witch Afzetting is vergelijkbaar met
de huidige fauna's van de noordelijke Noordzee, en de watertemperatuur
en -diepte verschilden niet veel meer van die van tegenwoordig. Het pollen-
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Verschijnselen ontstaan tijdens de Vroeg Holocene periode.

onderzoek geeft een vroeg Boreale ouderdom aan van 8700 tot 84O0 VH.
Naar het zuiden toe gaat de Bovenste Witch Afzetting over in de East Bank
Afzetting, een tot 10 meter dikke zandafzetting ten noordwesten van de
Doggersbank, en een serie hiermee verbonden getijderuggen. Vergelijking
van deze ruggen met o.a. getijderuggen in de zuidelijke Noordzee leidt tot
de veronderstelling dat ze een 40 tot 45 meter lager gelegen zeeniveau uit ca
9000 VH vertegen\iloordigen. Ongeveer terzelfder tijd vond de overstro-
ming van een groot gedeelte van het zuidelijke Noordzeegebied plaats,
waardoor ander organisch en anorganisch materiaal naar de noordelijke
Noordzee werd getransporteerd. Deze nieuwe sedimentbron wordt waar-
schijnlijk weerspiegeld in de koolstof/stikstof verhouding van het orga-
nisch materiaal bovenin de Onderste Witch Afzetting, en in de korrel-
grootteverdeling van de Bovenste Witch Afzetting. Uit de ouderdom van
de Bovenste Witch Afzetting en de East Bank Afzetting blijkt dat tegen-
woordig in de centrale en noordwestelijke Noordzee sedimentatie van enig
belang niet meer plaats vindt.
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