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Van voorland naar bergen…
De overgang van het voorland naar de bergen is vaak een opmerkelijke fenomeen 

voor een kijker, die zijn blik gericht heeft  op het oprijzende gebergte, terwijl hij staat 
op een heuveltop van het lichtglooiend landschap van het voorland. Dit is mogelijk ook 
het gezichtpunt geweest van de dichter wiens pelgrimslied begon met: “Ik sla mijn ogen 
op naar de bergen; vanwaar zal mijn hulp komen?”. Het oprijzende gebergte vormt een 
indrukwekkend landschap, een veilig basti on om je te verschuilen, maar ook een conti -
nentale barrière voor de vroege mensheid en latere ontdekkingsreizigers.

Dit opmerkelijke morfologisch fenomeen is niet simpelweg een plotselinge overgang 
in hoogte en ruwheid van het landschap. In feite, zoals deze studie ook laat zien, is de 
opheffi  ng van de aardlagen, zichtbaar in het gebergte, niet alleen beperkt tot het geberg-
te zelf, maar is ook het ervoor liggende land (voorland) erdoor beïnvloed. De ondergrond 
van deze overgang in het landschap bevat een geologie die wordt gekenmerkt door een 
overgang van horizontaal gelaagd gesteente (strata) naar sterk geplooid en verbroken 
strata. Wanneer bovendien wordt afgedaald naar grotere diepte en wordt uitgezoomed 
vallen mogelijke verschillen op in temperatuur en in sterkte in de buitenste schil van de 
aarde, die van de korst en lithosfeer. 

Bergen (orogenen) worden gekenmerkt door sterk vervormde (gedeformeerde) strata 
en ontstaan uit de botsing van lithosfeerplaten (beter bekend als plaatt ektoniek). Een 
orogeen bevat een buitenste kreukelzone waarin verkorti ng plaatsvindt door breuken 
(faults) en plooiing (folds) van het gesteente. ‘Thrusts’ zijn (speciaal type) breuken in 
strata die gekenmerkt worden door de kleine hoek van de breuk met de strata. Een thrust 
verplaatst het overliggende pakket gesteente (een sheet) over grote afstand en realiseerd 
daarmee de verkorti ng die in het gebergte wordt gerealiseerd. Dit voorgebergte van een 
orogeen, wordt daarom vaak een Voorland ‘Fold-en-Thrust’ Gebergte genoemd (ook wel 
Voorlandgebergte). Voorlandgebergtes zijn doorgaans opgebouwd uit aaneenschakelin-
gen van deze ‘thrust sheets’ en bevatt en strata, die geplooid en opgestuwd, dan wel die-
per begraven zijn, wanneer zij worden overschoven door een bovenliggende thrust sheet. 
De voorwaarts kinemati sch ontwikkeling beschrijft  de verplaatsingsgeschiedenis van deze 
aaneenschakeling van thrust sheet, die samen het Voorlandgebergte vormen.

Verder, het Voorlandgebergte verkort niet alleen, zij verplaatst zich ook voorwaarts, 
in de richti ng van voorland. Dit voorland is niet alleen een topografi sche laag, maar te-
vens een dalend gebied ten gevolge van fl exurele doorbuiging onder de belasti ng van het 
gebergte. Hiermee is dit voorland als bekken de plek waar sedimenten zich verzamelen 
als erosieprodukten van het orogeen, waardoor de onderliggende strata dieper worden 
begraven. Vervolgens worden deze strata ingelijfd in het gebergte, ten gevolge van de 
voorwaartse verplaatsing van het Voorlandgebergte. Daarmee wordt de begravingges-
chiedenis van het gesteente in het Voorlandgebergte bepaald door de interacti e tussen 
sedimentati e in het initi ële Voorlandbekken en vervolgens door structurele opeenstape-
ling van ‘thrust sheets’. 

Van begraving tot voorspellingen van de temperatuur geschiedenis...
Deze studie concentreert zich op het ontrafelen van de kinemati sche en thermische 

geschiedenis van een sterk gedeformeerd en geërodeerd Voorland ‘Fold-and-Thrust’ 
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gebergte. De rol van sedimentaire begraving en verplaatsing van thrust sheets voor de 
eerste-orde begravinggeschiedenis wordt bestudeerd. De studie richt zich hierbij op de 
oostelijke grens van de Canadese Cordillera, dat een geschikt en goed bestudeerd voor-
beeld vormt. Het gebergte bevat een noordoostwaarts verdunnende verkorti ngswig van 
thrust sheets, als resultaat van een laat Krijt tot Paleocene fase van de Laramide oro-
genese (gebergtevorming). De vorming van de Canadese Cordillera (de naam van het 
gebergte als geheel) begon in het laat Jura, doordat vulkanische eilandbogen en stukken 
korst  tegen de westelijke rand van het Noord Amerikaanse Conti nent aanschoven. De 
orogenese eindigde na de vorming van de Voorland Fold-and-Thrust Gebergte aan het 
eind van het Paleoceen.

De Lewis thrust sheet is de belangrijkste structuur in het Canadese Voorlandgebergte. 
De sheet vormt de langste thrust sheet in het gebergte en zijn verplaatsing draagt voor de 
helft  bij aan de totale verkorti ng van het zuidelijke Canadese Voorlandgebergte. De Lewis 
thrust verplaatst de bovenliggende sheet oostwaarts over grote afstand, waardoor Mid-
denproterozoische eenheden bovenop strata worden geplaatst, die onderdeel waren van 
het Krijt-Voorland-Bekken. Het voetblok van de Lewis thrust bevat daarmee een initi ële 
sedimentaire begraving en wordt, na de verplaatsing van de Lewis thrust sheet, gevolgd 
door een tektonische belasti ng.

Het zuidelijke Canadese Voorlandgebergte is een sleutelgebied, niet alleen omdat er 
veel structureel geologisch werk is verricht, maar ook door de beschikbaarheid van een 
grote hoeveelheid gepubliceerde organische maturati egegevens. De maturati e van or-
ganisch materiaal in gesteente wordt bepaald door de begravinggeschiedenis. Dit komt, 
omdat de chemische reacti es van maturati e worden bepaald door temperatuur, die op 
haar beurt toeneemt met een grotere begravingdiepte. Het begrijpen van de begraving- 
en temperatuurgeschiedenis van gesteente in een Voorland Fold-and-Thrust Gebergte 
wordt gemoti veerd door de wens tot voorspelling van de maturati e van kolen en het 
moedergesteente van olie en gas (een petroleum systeem). Samples van zulke organis-
chrijke lagen kunnen worden geanalyseerd om het organische maturiteitsniveau te bepa-
len. In dit onderzoek worden computermodellen van de voorwaartse begravinggeschie-
denis ontwikkeld, die ook temperatuurgeschiedenissen uitrekenen, waaruit organische 
maturiteitsvoorspellingen worden gedaan. Deze voorspellingen worden vervolgens ver-
geleken met gemeten waarden uit de literatuur en nieuw geanalyseerde samples.

Deze studie gebruikt een multi -disciplinary work-fl ow die bestaat uit de combinati e 
van data-analyse en verschillende computer–modellering-benaderingen. Het analyti sche 
gedeelte bevat de beschrijving van eerste-orde-structuren en patronen in de organische 
maturati egegevens. Vervolgens verschaff en 1-D en 2-D voorwaarts kinemati sche compu-
termodellen scenario van de begravinggeschiedenis, waarin maximale begraving en tem-
peraturen worden gerealiseerd  onder een gecombineerde sedimentaire en tektonische 
belasti ng ti jdens de Paleocene verkorti ng van het gebergte.  Terwijl de onderliggende 
thrust sheets op deze wijze diep worden begraven, worden overliggende sheets afgeëro-
deerd (exhumati e). Als gevolg hiervan vindt ti jdens de gebergtevorming exhumati e van 
4 - 6 km plaats op de korte golfl engte van individuele thrust sheets. De exhumati e gaat 
echter ook na de orogenese door (in het Eoceen) over een veel grotere afstand, inclusief 
het niet gedeformeerde Canadese Voorland bekken.

Van kreuzelzone in de korst tot temperatuurstap aan basis van de lithosfeer... 
Het Voorland ‘Fold-and-Thrust’ Gebergte markeert niet alleen een overgang als bui-
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 tenste kreukelzone van een gebergte. Ook de diepere ondergrond bevat een disconti -
nuïteit, die wordt gekenmerkt door verhoogde warmtestroom in het interne gebergte 
tegenover een lage warmtestroming voor de ondergrond van het voorland. Terwijl de 
eerste vier hoofdstukken gaan over de begraving- en temperatuurgeschiedenis in de bo-
venkorst van het Voorlandgebergte, gaan de laatste twee hoofdstukken in op  de groots-
chalige temperatuur , rheologische en geodynamische factoren van de lithosfeer-asthe-
nosfeer.

Het patroon in oppervlakte-warmtestroom geeft , samen met andere geofysische ob-
servati es, zoals refracti eseismiek, sterke aanwijzingen voor een contrast in de dikte van 
de thermische litosfeer van 80 km dikte onder de Canadese Cordillera naar meer dan 160 
km onder het Noord Amerikaanse conti nent. Deze studie gaat in op de mechanische en 
geodynamische implicati es van zo’n disconti nuïteit in de bovenmantel-lithosfeer tussen 
de Cordillera en het conti nent.

De rheologische modellering die in deze studie aan bod komt, laat zien hoe de zuid-
westelijke Canadese lithosfeer een substanti ële mechanische disconti nuïteit bevat ten 
gevolge van de laterale temperatuurovergang. Deze mechanische disconti nuïteit wordt 
weergegeven in kaarten van de geïntegreerde sterkte- en dikteverdelingen, door een 
verschil van 0.5-2.0·103 GPa·m tegenover 10.0-50.0·103 GPa·m tussen de litosfeer van 
respecti evelijk de Cordillera tegenover het conti nent. Deze thermische en rheologische 
disconti nuïteit is mogelijk gevormd samen met de grootschalige plaatreorganisati e in 
het Eoceen, waarbij een oceanische plaat onder de westelijke rand van het Amerikaanse 
conti nent schoof (een subduceerde plaat). In de diepe ondergrond leidde dit to stroming 
in het gesteente wat resulteerde in postorogene verdunning van de lithosfeer. De laterale 
disconti nuïteit in de mantellithosfeer beïnvloedt mogelijk ook de astenosfeer-lithosfeer 
geodynamica met implicati es voor warmtestroming en verti cale bewegingen aan het op-
pervlak.

Grootschalige disconti nuïteiten in de temperatuurverdeling van de bovenmantel kun-
nen mantelstromingen beïnvloeden en randgedreven mantelcirculati es op gang brengen. 
Zulke mantelconvecti es rond een disconti nuïteit aan de basis van de lithosfeer kunnen 
een topografi sch eff ect hebben op de bovenliggende lithosfeer. De computerberekingen 
in deze studie tonen dat de invloed van randgedreven convecti e, langs de boven mantel 
temperatuur disconti nuïteit, groot genoeg  is  voor een waarneembare response van de 
lithosfeer. Dit is vooral het geval, wanneer de temperatuurdisconti nuïteit samenvalt met 
een compositi onele overgang ten gevolge van de hoeveelheid water in het gesteente 
of ten gevolge van de mate van chemische depleti e in het gesteente. De randgedreven 
convecti e beïnvloedt ook de deformati e in de korst, en warmtestroming en verti cale 
bewegingen aan het oppervlak, hoewel deze sterk wordt bepaald door de rheologische 
structuur van de mantel-lithosfeer.

Conclusie…
Geïntegreerde benaderingen, bestaande uit analyti sche methoden in combinati e 

met verschillende modelleertechnieken, zijn cruciaal voor het goed verstaan van pro-
cessen die een rol spelen rond en onder een gebergtefront. Deze benaderingen betref-
fen integrati e van begraving- en temperatuurindicatoren met voorwaards kinemati sche 
modellen van thrust sheets en dynamische modellen van de lti hospheer temperatuur en 
rheologische structuren.


