
NOORDWEST-DUITSLAND 

Veel ontleend aan Hinsch, 1977.  

OLIGOCEEN 

De afzettingen uit het Neochattien (24-23 Ma) liggen op de grens van het Paleogeen en het Neogeen. 

Deze grens is in het stratotypegebied (Middellandse Zee) onduidelijk vanweg de graduele overgang in 

de moluskenfauna.  

De Boven-Doberg Formatie is in deze tijd afgezet.  

In het centrum van de Noordzee is er een overgang van de septarienhoudende kleien (Boomse Klei) 

naar meer siltige afzettingen in het Eochattien (Formatie van Veldhoven).  

In Noordwest Duitsland bevatten de silten mergelige kleilagen. Hiernaast komen ook veen/humus 

afzettingen voor en glimmers hetgeen wijst op kustnabije afzettingen. 

Er worden 6 typen lithofacies van deze leeftijd onderscheiden, deze kunnen van gelijke ouderdom zijn:  

 

Littoraal mergelig zand Doberg Formatie  

Glauconietsilten en -zanden Grafenberg Formatie  

Glimmer zanden Ratzeburg Member Laat-Neochattien 

Glimmer silten  Vroeg-Neochattien 

Glimmer Klei Onder Klintinghoved Formatie en Cilleborg Klei   

Cyclamina-houdende kleien en silten   

   

 

De fijnere afzettingen vertonen tekenen van grotere waterdiepten. De grens van het Paleogeen en het 

Neogeen wordt hier gelegd op de overgang van het Neochattien en het Vierlandien, daar waar de 

Ratzeburg member overgaat in de Elmshorn Formatie. Nabij Schönberg (Luneburg) ligt deze grens op 

393 meter onder maaiveld. Opvallend is het fors afnemen van kalkhoudend nannoplankton.  
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MIOCEEN 

Vierlandien (Aquitanien) 

Hierin valt het middelste deel van NN1. De afzettingen uit deze tijd (23-21 Ma) liggen bij Schönberg 

tussen de 345 en 395 [m-mv]. De benthonische foraminifeerfauna is nog vrijwel gelijk aan de Chattien 

fauna, uit de ostracodenzonering is weinig tijdsbepalende informatie te halen. Opvallend is de 

versnelde daling die in deze tijd optreedt. Hierdoor treedt er een transgressie op die het eerst 

zichtbaar is in het oosten (Klintinghoved Formatie, Neochattien) en naar het westen toe jonger wordt 

(Vierlandien en Vroeg Hemmoorien).  

Het Vroeg-Mioceen (Kowing, 1956) komt alleen voor in het noordelijke deel van Nedersachsen. 

In het oosten van Schleswig-Holstein en Nedersachsen wordt het Vroeg-Vierlandien 

vertegenwoordigd door de glimmerhoudende kleien van de Elmshorn- of Boven- Klintinghoved 

Formatie.  

In het Laat-Vierlandien komen de "Holstein Gestein" en de Wanderup member voor, beide een meer 

zandige tot siltige afzetting.Verder naar het westen worden de afzettingen glauconietrijke kleien 

zonder fossielen en een datering op 22,5 Ma. Meer naar het westen is onderin de Formatie van Breda 

(waarschijnlijk Veldhoven) NN1/NN2 aangetroffen, wat dit plaatst in het Vroeg-Mioceen, Vierlandien. 

Hemmoorien (Behrendorfien, Oxlundien, Aquitanien?) 

De leeftijd is radiometrisch bepaald op 20-19 Ma op de glauconiethorizont tussen de Behrendorf- en 

de Oxlund member. Hierin ligt de overgang van het Vroeg- naar het Midden- Mioceen. Het gehele 

Hemmoorien duurde van 21-17 Ma. Hierin vallen de late NN1, NN2, NN3 en NN4, de rijkste 

nannoplanktonafzettingen in het Neogeen in deze regio. Het vroegste Hemmoorien is op basis van 

foraminiferen te correleren met de Belgische Edegem-afzettingen. 

Waarschijnlijk vertegenwoordigt dit tijdvak ook de rijkste moluskenfauna van het Neogeen. Het is 

jammer dat het Mioceen in East-Anglia verdwenen is en dat de Formatie van Breda zo weinig 

fossielen kent in Zuid-Nederland en Belgie. Is hier soms sprake van zoetwaterinvloed of is dit deel van 

de Formatie van Breda net zoals in East-Anglia soms verdwenen?  

De maximale dikte van het Oxlundien is 42 meter, van het Behrendorfien 98 meter. Tijdens het 

Hemmoorien begint mogelijk een opheffing van Scandinavie waardoor er een grotere toestroom is van 

fluviatiel sediment. Lokaal worden lignieten afgezet. Een deel van de glimmerhoudende kleien van de 

Elmshorn Formatie behoort in het westen tot het Hemmoorien. Onderin kan glauconiet voorkomen.  

In het oosten komen de meer siltige en zandige afzettingen voor van de Arnum Formatie, 

waarin/waaronder een minder zoute member, de Frörup member voorkomt. Nog verder naar het 

oosten zijn er fluviatiele afzettingen met bruinkoolzanden. Deze zijn jonger dan de oudste 

bruinkoolzanden in de Nederrijnbocht.  
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Daar worden al bruinkoolzanden in de Kölnafzettingen gevonden vanaf het Onder-Oligoceen. 

In Schleswig en Jutland scheidt de Frörup member de fluviatiele Ribe Formatie (onder) van de 

Odderup Formatie (boven). Hiernaast wordt in Holstein en Nedersaksen de Elmshorn Formatie 

(onder) gescheiden van de Trittau Formatie door de Hamburg kleien. Sommige van de voornoemde 

Formaties kunnen overlappen. Een stratigrafische opeenvolging van de "bruinkoolzanden" is: 

 
Trittau Formatie 

Hamburg member 

Odderup Formatie 

Frörup Formatie 

Ribe Formatie.  

 

De Elmshorn Formatie is voor een (oostelijk) deel ouder dan de Ribe Formatie en voor een (zeer 

westelijk) deel tijdsequivalent met de Hamburg member. In het westelijk deel van de Noordzee zijn er 

eenheden in het Nederijngebied bekend met een Hemmoorien ouderdom: Hoerstgen member en 

Ticheloven member. 

Volgens Kowing bestaat het onderste deel van het Hemmoorien (Mid-Mioceen) uit glauconiet en is ze 

kalkvrij. Wel zijn er walvisbotten, haaientanden en fosforietknollen in gevonden. Fosforiet is ook 

bekend (als laag) uit Zeeland, waar ze lokaal uraniumhoudend is. 

Hierboven ligt bij Bremen een kalkarme, siltige klei.  

Hierboven liggen de "echte" Hemmoor afzettingen met kleiige glauconietzanden. Deze verdikken van 

zuid naar noord (5 tot >30 meter). Het middelste deel is extreem fossielrijk, met meer dan 150 soorten 

megafossielen en meer dan 1000 soorten microfossielen.  

De glauconietzanden bevatten weinig pyriet. De reeks wordt bovenin afgesloten door glauconiet-

kalkzandsteen concreties, o.a. bij Doberg. Meer naar het zuiden gaan deze afzettingen over in de 

Bruinkoolzanden. Deze zanden gaan door tot in het onderste deel van het Reinbekien.  
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Reinbekien (Burdigallien/Serravalien) 

De leeftijd hiervan ligt tussen de 17-14 Ma en heeft als kenmerkende nannoplankton het NN5. In deze 

tijd komt er een sterke (relatieve) daling voor in deze regio hetgeen mogelijk zoutdiapirisme triggerde. 

Bovenin het Reinbekien is de daling het sterkst en vertoont de Tostedt Member anoxische kenmerken. 

In de faunainhoud komt vooral de LAD van warm-water soorten goed tot uitdrukking. 

De onderzijde van het Reinbekien (glimmerkleien) heeft in de omgeving van Bremen (Kowing, 1956) een 

diep zwarte, kenmerkende kleur. Deze kleur is het gevolg van de tegenwoordige blootstelling aan 

zuurstof waarop de organische lagen geoxydeerd zijn. Onderin komen donkere glimmerkleien voor en 

bovenin fossielrijke glimmerzanden. Lokaal zijn er mergellige tussenlagen. Pyriet en/of Markasiet kan 

in lagen veel voorkomen.  

Members kunnen zeer goed isochroon zijn en alleen een faciesverschil duiden. Er zijn diverse 

eenheden bekend: de Reinbek member, een kalkrijk zand en de Katzheide member, meer siltige tot 

zandige afzettingen. Hiernaast is in Denemarken de Hodde Formatie afgezet (glimmerrijke klei) en ten 

zuiden van de Elbe de Twistringen Formatie, ook glimmerrijke klei. In het toenmalige estuarium van de 

Elbe is de Tostedt member afgezet, een glimmerrijke klei met zeer weinig fossielen (jonger dan 

Hodde?). In het westelijk deel van de Noordzee zijn uit deze tijd de Bislich member (basale zand = 

bovenste deel van de Dingden zand member) en de Dingden Formatie (de kleimember) bekend.  
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Langenfeldien (Serravalien, Tortonien) 

Dit tijdvak ligt tussen de 14-10 Ma, NN6 tot vroege NN10. Het vroegste deel is het Lüneburgien, het 

jongere deel het Langenfeldien s.s. Tijdens de laatste verdwijnen diep water aanduidende soorten 

fossielen uit het Noordzee-bekken. In deze tijd is de Eidelstedt Formatie afgezet, een tot 124 meter 

dikke glimmerrijke klei die bovenin overgaat in de Pinneberg member, fossielrijke glimmerhoudende 

zanden. Onderin kan ze verweven met de Tostedt member. Bovenin is er een overgang naar minder 

zoute glimmerhoudende kleien van de Wursterheide Formatie. Er kan glauconiet inzitten. Er zijn nogal 

wat Walvis-, Dolfijn- (zie 6c, Hambach in de NRB) en schildpadresten gevonden in deze afzettingen. 

Hoewel de afzettingen wijzen op zeer rustige sedimentatie in deze regio is op het midden van de 

Noordzee een 500 meter dikke sequentie van glimmerrijke kleien bekend van Langenfeldien 

ouderdom (????) Van Oost-Friesland tot aan Flensburg is er uit het Langenfeldien een transgressie 

bekend. In Jutland is er Langenfeldien gevonden in het onderste deel van de Gramm Formatie. 

Ook bij Bremen zijn deze afzettingen naar alle waarschijnlijkheid aangetroffen. Hier is ze wat 

fossielarmer dan het Reinbekien (hetgeen op haar beurt fossielarmer is dan het Hemmoorien).  

De afgebeelde foto van het Morssumklif geeft een beeld van een gestuwd pakket. De hier 

voorkomende Glimmertone (ca. Langenfeldien) worden gecapt door een limonietzandsteen. Dit kan 

wel eens overeen komen met de verharde lagen in de IV-RIJ. Staesche legt de grens tussen Mioceen 

en Plioceen tussen de Glimmerton en de Limonietzandsteen. Boven in de Glimmerton is te Sylt een 

tand van het paard (continentaal!!) Hipparion gracile gevondend die op Pontien ( MN13-MN14) is 

gedateerd (Staesche, 1930). 
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Datering van de afzettingen 

De Miocene afzettingen zijn in Noord-Duitsland recentelijk (Köthe, 2005) gedateerd met behulp van de in 

de afzettingen voorkomende dinocysten. Met deze correlaties is het mogelijk om een vergelijk te 

maken tussen de zones die Munsteman (2004) in het nederlandse Mioceen onderscheidt (met daarin 

de typelocaliteit van de Breda afzettingen, Groote Heide) en de zones die Louwye (1999, 2000, 2004, 

2007) in Noord-Belgie in het Mio/Plioceen onderscheidt. Hiernaast kon een connectie worden gemaakt 

met de afzettingen in de Noordelijke Noordzee (Utsira zanden) volgens Piasecki (2002) en de Diestien 

afzettingen. Op de volgende pagina is een overzicht gemaakt van deze zones gecombineerd met de 

trajecten in de boringen. Met name het voorkomen van glauconiet blijkt een bindende factor, met deze 

kon een tentaieve koppeling worden gemaakt met de bevindingen van Hinsch  (1987) van een 

detailboring nabij Hamburg (Eidelstedt-1) en de daarin voorkomende gamma pieken (relatief 

weergegeven met groene balkjes).  

In dit schema konden voorts de Belgische miocene afzettingen en de Nederrijnbocht miocene 

afzettingen worden ingepast.
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Groote Heide Kleur CaCO3 58F-64 Ratekau Vaale Wulksfelde Wursterheide Eidelstedt 
Typelocaliteit Breda Glauconiet Hamburg Köthe Hamburg

[m-NAP] Nieder-Ochtenhausen Hinsch 
-52
-54
-56
-58 14 DN9
-60
-62
-64 o
-66 ψ Diest Inden
-68 ψ

-70 ψ 13
-72 ψ

-74 ψ

-76 ψ

-78 ψ

-80 ψ

-82 ψ

-84 ψ DN8
-86 ψ

-88 ψ 12
-90 ψ

-92 ψ

-94 ψ

-96 ψ

-98 ψ

-100 ψ

-102 ψ Langenfeldian
-104 ψ Garzweiler Serrvalian
-106 ψ 6e DN7
-108 ψ

-110 ψ

-112 ψ

-114 ψ 11
-116 ψ

-118 ψ

-120 ψ

-122 ψ

-124 ψ

-126 ψ

-128 o ψ

-130 ψ

-132 ψ

-134 ψ

-136 ψ

-138 ψ

-140 ψ

-142 ψ MOL D
-144 ψ

-146 ψ

-148 ψ

-150 ψ

-152 ψ

-154 10 ? 12,8 ψ DN-7
-156 9 ψ ψ

-158 DN6 ψ ψ DN-5
-160 8 ψ ψ

-162 ψ Neurath ψ ψ

-164 ψ 6d DN5 ψ ψ MOL E
-166 ψ ψ ψ

-168 ψ Antwerpen ψ ψ

-170 ψ ψ ψ

-172 ψ

-174 ψ 13,3 Luneburgian
-176 ψ

-178 ψ MOL F
-180 ψ

-182 ψ

-184 ψ 7 Frimmersdorf
-186 ψ 6c
-188 ψ

-190 ψ

-192 ψ

-194 ψ

-196 ψ

-198 ψ

-200 ψ

-202 ψ

-204 14,2
-206
-208 6 Heksenberg
-210 6b
-212
-214
-216
-218
-220
-222 ψ 14,6
-224
-226 Morken
-228 6a
-230
-232
-234
-236 5 DN4
-238
-240
-242
-244
-246
-248 ψ ψ ψ

-250 ψ ψ ψ o

-252 ψ ψ ψ o

-254 ψ ψ ψ o

-256 ψ ψ o

-258 ψ ψ

-260 ψ 4 ψ DN-5
-262 ψ ψ ψ

-264 ψ ψ ψ

-266 ψ ψ ψ DN-4 Levensauian
-268 ψ ψ ψ

-270 ψ ψ ψ

-272 ψ ψ ψ

-274 ψ 15,1 ψ ψ DN-4
-276 ψ ψ ψ DN-3 Reinbekian
-278 ψ 2b DN3 ψ DN-3
-280 ψ 3 = ψ

-282 ψ DN2b ψ

-284 ψ ψ

-286 ψ ψ

-288 ψ

-290 ψ

-292 ψ

-294 ψ

-296 ψ

-298 ψ

-300 ψ

-302 ψ

-304 ψ

-306 ψ

-308 ψ

-310 ψ

-312 ψ

-314 ψ

-316 ψ

-318 ψ

-320 ψ

-322 ψ

-324 ψ

-326 ψ

-328 ψ

-330 ψ

-332 ψ

-334 ψ

-336 ψ

-338 ψ Katzheide 
-340 ψ member
-342 ψ ψ DN-2b
-344 ψ ψ

-346 ψ ψ Itzstedt
-348 ψ Kiel ψ member eq.
-350 ψ ψ

-352 ψ ψ DN-2a
-354 ψ DN2 ψ

-356 ψ = ψ

-358 ψ DN2a Hemmoorian
-360 ψ

-362 ψ Edegem
-364 ψ 2a
-366 ψ 2
-368 ψ

-370 ψ

-372 ψ

-374 ψ

-376 ψ

-378 ψ

-380 ψ

-382 ψ

-384 ψ

-386 ψ

-388 ψ

-390 ψ

-392 ψ

-394 ψ

-396 ψ

-398 ψ Hamburg 
-400 ψ member
-402 ψ DN1
-404 ψ 1
-406 ψ

-408 ψ

-410
-412
-414
-416
-418
-420
-422
-424
-426
-428
-430
-432
-434
-436
-438
-440
-442
-444
-446 ψ D15
-448 ψ D14na
-450 ψ

-452 ψ

-454 ψ

-456 ψ D14na
-458 ψ

-460 ψ Rupelien
-462 ψ

-464 ψ

-466 ψ D13
-468 ψ

-470 ψ

-472 ψ

-474 ψ D10
-476 ψ

-478 ψ

-480 ψ

-482 ψ

-484 ψ

-486 ψ

-488 ψ

-490 ψ

-492 ψ

-494 ψ

-496 ψ

-498 ψ

-500 ψ

-502 ψ D9
-504 ψ

-506 ψ

-508 ψ

-510 ψ

-512 ψ

-514 ψ

-516 ψ

-518 ψ

-520 ψ

-522 ψ

-524 ψ

-526 ψ

-528
-530

B6

B5

B4

B3

B2

B1

NTO

MMU

MPB
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PLIOCEEN 

Grammien (Brunssumien) 

Dit tijdvak ligt tussen late NN10 tot vroege NN 11. Hierin komen boreale typen foraminiferen voor het 

eerst in grote hoeveelheden voor. Dit kan de leeftijd stellen op post-GDB (2,78 Ma). 

Ze vertegenwoordigt een grote regressieve fase in het uiterste oosten, waar ze aan het eind van het 

Grammien overgaat in de Kaolienzanden van de Oldesloe Formatie, maar over het algemeen 

vertegenwoordigt ze een transgressieve fase en wordt ze gecorreleerd met de zanden van Deurne 

en/of de Lenham beds. Ze bestaat voornamelijk uit glimmerrijke klei en meer naar het oosten 

glimmerrijke zanden van de Pinneberg Formatie. Nog verder oostwaarts komen minder zoute 

afzettingen voor: de zandige Winnert member (met Lingula), gelegen onder de Oldesloe Formatie.  

Syltien (Brunssumien, Reuverien?) 

Dit tijdvak heeft de late NN11. Ze ligt voornamelijk in het westen van de regio en bestaat uit maximaal 

20 meter dikke niet fossielhoudende glimmerrijke zanden van een licht trangresieve mariene 

oorsprong, de Morsum member, waarschijnlijk Plioceen. Meer naar het oosten wordt nog steeds de 

Oldesloe Formatie afgezet (tot eind Tiglien). 

Morsumien 

In dit tijdvak komen afzettingen voor die gedateerd zijn tussen de 5 en 1,8 Ma. Ze beslaan hiermee 

het gehele Plioceen en het vroegste deel van de Pleistoceen. De Oldesloe Formatie is overheersend. 

Dit staat ook bekend als de Kaolienzanden, een voor de latere Harderwijkformatie in Nederland een 

belangrijke leverancier van tertiaire pollen. 

Ze is gedefinieerd op de type-localiteit Morsum-klif o.a. aan de hand van schelpschaduwen: zie de 

Scheemda-afzettingen en de aan het Diestien verwante Formatie van Kasterlee.  
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