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the processes that are 
occurring in the 

present are the same 
processes that 

occurred in the past





European Caenozoic Rift System
en

European Caenozoic Vulcanic Province 



North Sea Rift 
System –
wat is de relatie met 
de ECRIS

Tot hoever loopt het systeem 
Is het een uitloper naar het noorden of andersom
Kun je het vergelijken met het Afrikaans rift systeem



Rifting bij voorkeur 
langs oude cratons



The Geological and Tectonic 

Framework of Europe



Hoe passen de  
riftsystemen hierin?
Waar liggen de 
cratons?



East Europeen Craton (EEC)
TTZ is zuidelijke grenszone

De rest van Europa is plakwerk van 
terranes en microcontinenten



Het plakwerk van 
Europa gaat in tijd 
van noord naar zuid

We volgen de 
westrand



De orogenen 
van Baltica >>
Fennoscandian 
shield



Kola-Karelian orogen 1.9 ga

arc/back arc island
setting, 
greenstone,turbidiet,pillow
lavas

Terranes:
Sor-varanger : 2.5 ga
Inari: 2.7-2.5 ga
Belmorian: 3.5-3.1 ga
Karelian: 3.5-2.6 ga



Svecofennian orogen
1,9-1,8 ga

In suture zone (Lulea Kuopio)= 
shearzone : Archaean
turbiditen en Proterozoic
detritus
Accretion of post Archaean
arcs, rifts lava’s, (2.0-1.8 ga) 
metavulcanics, subductions > 
plutonen, batholiths etc.
Rapakivi graniet  
In ZW Trans Scandinavian
Batholiet 
(TIB, blauw 1,8 ga) is 
oostwaartse subductiezone van 
1500 km. >>
Jotnian sandstone (1,5 ga)



Gothian orogen 1.7-1.5 ga: > op Kongsberg en Bornholm (Rapaviki

graniet) na verdwenen

Sveco-Norwegian orogen 1140-920 ma

Gneiss province

twee hoofdfases:
accretie/shearfase
1140-1080 ma
Mesoproterozoic centrum--
Telemark/Idefjorden collision, 
accretie eilandboog, sluiten ocean
verwerking van Gothian orogeny

cordilleran : collision fase
between Fennoscandia and, 
(possibly) Amazonia 
(Grenville, 1050-980 ma) 





In ZW is ook sprake 
van Grenville Orogen 
in Noorwegen



-- collision/subduction orogene fase 
1050-980 ma

(In Oostelijk segment (Paleoprotozoic)
twee metamorfoses (1050 en 980 ma)

970 ma grav. collapse
Het fennoscandinavion schild is af
>>>> Baltica
De Tornquist-Teisseyre-Zone TTZ
vormt voorlopig de grens van 
Europa.

Subductie langs TIB 
zou verkeerd 
geinterpreteerd zijn



Cadomian Orogen 650-550 Ma

Neoproterozoic subductie/accretie 
gebeurtenis aan rand van Gondwana
Moeder gesteenten zijn uit Paleoproterozoicum in Bretagne 2000-1700 ma

Langs deze 
subductie 
ligt de rest 
van Europa





Sluiting van een arc/back-arc basin (actief vanaf 
700-650ma) door botsing op het continent 570-

542 ma onder vorming van een foreland basin
(retro-arc)

Aanname: 
de Prototethis/Theic ocean 
veroorzaakte de subductie

Het continent (EEC) draait daarna 
naar noorden: 

Tot de opening van de Rheic ocean 
blijven de 
Cadomians achter.





Caledonien Orogen 500-420 ma > 

Laurrussia
Old Red Sandstone Continent
Opening van Rheic oceaan t.k.v.
Sluiting van Iapetus en Tornquist Oceaan 
(490 ma)
transport van het (micro)continent East 
Avalon door opening van de Rheic oceaan 
in Ordovicium



Uit 
Holmes



Twee Caledoniden:

- a.g.v. sluiten Iapetus:
subductie en strike-slip
langs Laurentia: 
Noors-Schotse Z-W 
lopende orogene belt
collapse Siluur/Devoon 
(420 ma)

Laurasia ontstaat



Midden Europese Caledonide
sluiten van Tornquist oceaan >> Tornquist-Teisseyre
zone  
door shear van oostelijke rand van Avalonia : N-
Duitsland en Polen



Benoorden de Iapetus suture 
manifesteert zich de “North 
Atlantic Megashear”
- Pull-apart Orcadian basin met
‘old red sandstone’ (390 ma) 

- onstaan Midland Valley en
North Thumberland graben 

(suture)



Ondertussen zijn de Cadomian
(Armorican-Saxo-Thuringian) 
terranes ook onderweg 
geweest; zij sluiten 
de Rheic ocean
360 ma ???

Hun aankomst creeert de
Variscan orogeny 
(Dev.Carb-Perm)
Onderdeel vorming van 
Pangea



Overkoepelende processen 
door druk:
Verkorting van korst-
overthrusting
Wrench/shear breuken –
transtension TT en 
transpression TP



Basin
inversion
Uplift



Vijf verspreide terranes 
verdeeld over zones met eigen 

oceanen en sutuurlijnen.

Twee botsing fases:
Grens Devoon-Carboon 360 ma
Eind Carboon 305 ma >Pangea

Variscan plakwerk
(Devoon-Carboon 420-300 ma)



Rhenohercynian
Vroeg Devoon: periode van rek; er ontstaat een back-arc 
extension basin met rifting > oceaan in Lizard-Giessen-Harz
sediment (Caledonian) deposities op shelf strekken zich uit 
van west Ierland – Slowakije 2500 km gordel benoorden de 
Rheic suture; 
de Rheno-Hercynian thrust belt (met Caledonian massieven: 
Ardennen, Rheinish massief, Harz)
Is product van de sluiting van het bekken eind Devoon (360 
ma)?



Saxothuringian zone

Vroeg Carboon (350 ma) 
collapse
sluit G-Harz ocean (Rheic 
ocean?); 
zuidelijk ontstaat een 
cristallijne zone zone a.g.v. 
arc magmatisme die door 
thrust op het 
Saxothuringian bekken 
belandt; 
de bijbehorende slab duikt 
tot 200 km onder de 
Rhenohercynian/Saxo-
thuringian suture



F= Franconian
T= Saxo-Thuringian





Moldanubian zone
Bevat Boheems massief, Zw. Woud/Vogezen
Armorica, Centraal Massief en ‘Spanje’

Gedeelten van de zone 
zijn geintegreerd in 
Alpine zone

Averno-Vosgian 
zone
Opposite dip van 
twee oceaan slabs





Toekomstige Eger Graben (ECVP)
Suture van de Sax-Thur. Ocean



Leon domain: uitloper van Saxo-
Thuringiun zone
Back thrust over centr. Arm.
Paars is gedeelte van Moldanubian
South Variscan Front is suture van 
Theic oceaan 



BCBF: Bristol Channel/Bray Fault
Pyreneeën Lineament

Ibero-Armorican belt:
Linker vleugel van Rhreno–
Hercynian/Armorican zones
Twee belangrijke shear-faults
doorkruisen de zones (320 ma)
(Reactivation van ANA mega-shear?!
of de botsing Afr.(last Pulse) 
staat dwars op Am.> dextral shear in 
Europa)
De sluiting van de “Rheic ocean” 
is daar later: eind Carboon (305 ma)
in Ossa Moreno zone > Pangea feit



oroclinal bending of 
the Ibero-Armorican 
Arc: in vroeg Perm



195 ma

Spanje ligt begin 
Perm op het 
knooppunt van 
drie komende 
continenten

255 ma



De aansluiting van het schiereiland zal pas in het 
Caenozoicum gebeuren; na het openen van de Tethys
(250 ma) en Atlantische Oceaan (180 ma) drijft 
‘Spanje’ eerst wat naar het westen



Terug naar een craquelerend Europa
Na vorming van Pangea 300 ma raakt ‘Europa’ gedestabiliseerd
- Eind Carboon > A.N.A.Megashear door dwarsbotsing van 

Gondwana rifting Norwegian-Greenland sea , inversie Carb.rifts
Britse eilanden

- Grens Carboon/Perm: wrench-collapse Vasc. Orogen > 
- Carb/Perm ‘Tectono Magmatic cycle’: 30 ma dextral

wrench/shear rifting: Bristol Channel/Bray Fault, Sillion Houillier
zone rek en trek > Th.verdunning in de korst: plaatselijk extensie
> destructie van Var.wortels mech: afbreken slabs, delaminatie > 

convectie verandering mantel reaktivering TTZ rifting/subsidence
en magm.prov. langs craton vulcanisme
- Oslo Skagerrak Gr., Sorgefrei Gr., (Noordzee)
- In westen Scottish dikes, rifting Irish Sea, Western Shelves
- Eind Perm: Noordelijke en zuidelijke Perm bekkens onstaan

alsook het bekken Parijs waarin deposities van erosiemateriaal 
van Var.hoogtes en EEC/Baltica i.v.v Rotliegendes; het geheel 
zakt zo’n 8 km. 

Op continent : Poolse trog, Hessische depressie, wrench shear
Sillion Houiller in MC



In het Permbekken onstaat 
de Zechsteinzee > zout 
afzettingen

In Trias (240 ma) Einde van Pangea
Stijging van zeeniveau
is er een nieuwe rek/rifting cyclus 
v.n.l. 
In Noordzee, Poolse trog. 
Vrijwel alle rifting is door een 
reactivering van Carb./Perm breuken 
door TT-Sorgenfrei line en..

Eind Perm



ANA rifting in Norwegian-Greenlandsea 
(laat Perm-Jura)



Het NW Europese bekken 



Activering Golf v Biscaye en 
oude riften in westen van 
cont.‘shelf’: versneld op grens 
Jura/Krijt 145 ma door Atl.;
Western Approaches, Kanaal, 
Porcupine basin, 
Rockall/Hatton/Faeroe rifts
Stopt als Golf v. Biscaye splijt
(110 ma) >>Th. daling van 
bekkens

Trias
Als Tethys richting het westen
opengaat: 240 ma
Als ANA riftend naar zuiden 
kruipt langs de NW shelves 
van Br. eilanden 
en Atlantic open gaat 180 ma



Vroeg Jura: 180 ma 
Opening van Atlantic >>> 
M.Jura: in het Noordzee bekken is 
een “Dome” onstaan die lang zal 
bestaan
Dome boven water > erosie > 
sedimentatie ook in Krijt 
Krijt/Paleoceen inversie periode
Nieuwe extensie in Oligoceen (34ma) 

entire North Sea Basin between the 
Sole Pit Basin to the west and the 
Egersund Basin and the Norwegian-
Danish Basin to the east.



In laat Krijt draait Afrika linksom > sluiten 
Tethys
t/m paleoceen beginnende druk van tethys 
shelves op Eur.
Sluiting van Golf van Biscaye
IJsland (65ma), opening Atl.Oceaan (55 ma) 

daarna extensie langs noordelijke shelfbekkens 
en compressie in midden Europa blijft a.g.v. start 

Alpine/Carp. orogen 



Route naar het zuiden
Tertair

Via Roerslenk naar Grabens van ECRIS 
en magmatisme van ECVP of andersom?
Zijn dit onafhankelijke processen a.g.v. Alpine vorming? 



Verschillende theorieen van vorming 
algemeen: rifting a.g.v. komende Alpine orogen (Alpen, 
Pyreneeen)
- mantelplume rifting
- slab pull 
- back-arc rifting
- collisional foreland splitting

Allereerst is er een ZN gerichte 
- compressie en uplifting
- inversie bestaande bekkens
- eerste vulcanisme, uplift in

MC en BM eind Krijt/Pa.ceen
- komst van Adria en Iberia



Actieve rifting 

Passieve rifting 

Lithospheric (Thermal) Boundary Layer



Eerst gesteld wordt dat er een plume track loopt O-W
Th.anomalie zone op 400.km met plumes (baby plumes) jumping vulc.
de oorzaak van rifting?
De Rijn-en andere slenken staan hier dwars op (N en NE gericht) 

European Cenozoic Vulcanic Province (1200 km)



W= Westerwald
S= Zevengebergte
HD= Hessen depr.
R= Röhn

Vulcanisme lijkt hap-snap in tijd

In hele Paleoceen nog geen 
ontwikkeling van Graben
Compr.uplift van massieven
Daar is langdurig magmatisme 



-Vulcanisme niet ‘time progressive’
-Vogelsberg ligt in midden van ‘track’ > jongere Eifel volgende stop?
-vulc. Soms in slenk andere op uplifted basement > rifting en pressie 
(resp)
-vulc. Reist mee met verplaatsing van lithosfeer (lagen 1000km 
zuidelijker)
-plume niet meer dan 400 km - boven mantel <> (Lith.Thermal Boundery)
-gebied veel te klein voor LIP >> OIB 

LVZ alleen geconstateerd
Massief Centraal, Eifel, niet in Eger
alternatieven;

decompressie smelt en 
verdunning van de korst >

vulkanisme na rifting
‘Plume related’ processen



Slab pull
(In dit geval aan mantel-lithosfeer en onderste korst) 

Subduction van eerste centrale en oostelijke Alpine slab
M. Eoc. na 42 > effectief in cent/oost Alpen < 34 ma los 
Olgc.
Daarna vervalt de stress op noordelijk gelegen Europa 
De parallelle zone van vulkanisme in Rh.massief wordt pas 
10 ma later actief

De NW gedraaide (23-5.5 ma) westelijke slab is 
ineffectief: 
Alg beschouwd als: te kort, te licht en te kleine hoek voor 
het vormen van de Franse grabens ; hij zou pas 5,5 ma 
loskomen
Zou wellicht toch hebben bijgedragen aan daling MC in 
Oligoceen  



Back-arc rifting
Van toepassing in 
Golf van Lion en 
Valencia trog
MC en Rhon.rift, 
inactief



Collisional foreland N.compression
Passieve rifting > soms vulkanisme
Uplift/folding/buckling evenzeer vulkanisme
Inversie (1700 km N)

Paleoc: 
intrusies: MC, BM, Rh M, Vog. 
Vr.Eoceen: (55-40 ma)
Continuering: URG, BM, Rh M
Subductie Brianc.en Valois ocean
M. Eoceen (40 ma) 
Transtens.rifting URG, MC, Bresse 
en Rho.Gr in oude C/P breuken
Ondiepe depr. (meer) met sed.
Pyr.compressie en 
Alp.foreland basin stapeling start
L. Eoc
Subductie C.en O.slabs
Vulc.in Eger en Rh M-Eifel niet in 
MC





EOC/OLIG 34 ma
- Slab los in C.en O. Alpen > 
- draaing van compressie naar NW
- Vulc.in Rijnrift en sterk in Eger 
- niet MC
OLIG  32 ma
- Rifting URG naar Hess.en Roer Gr.
- Rh.M laag; marine verb.naar N. 
- extentie fase door Pyrn. push
- Dalen van MC regio >
- Verbinding Lima.Br. naar URG > 

gevolg van Bourg.slenk (RBTZ)
OLIG 25 ma
- Daling in Eber > 300 m sediment
- Rhone.Gr. opent naar Golf v.Lion
- ‘Mantle Pl.related’ zwak uplift Rh.M

Oligoceen vnl 
extensiefase voor 
ECRIS

Rifting extensie en 
daling

(extensie gem. kleiner dan 7km)
Sinistral draaing in zones



Mioceen 23-5 ma

VR Mioceen   
- Pyreneese orogan voltooid >MC en Rhone.Gr

inactief tot eind Mioc
- NW Alpen push geeft W.extensie verplaatsing 

en linksom rotatie langs C/P breuken als 
- > Armorican Shearzone
- Inversies op W.shelves, W.Ned, Par.bekken

Na 18 ma
- Uplift Rh.M, H.Gr. met veel vulc
- Uplift in Vog. BTz.en BM  

gevolg van vouwing waarna vulc:
(18-7 ma(in MC)) 

- daling N.(Roer)bekkens >> nu

Het Burgdalian is een periode 
van knikken en vouwen (20-16)
(Vorming van toppen en nappe stacking)



Coupe crustale montrant la disposition 
des trois grands fossés de la partie 
Nord du Massif Central

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/Images/excursion-limagne/excursion-limagne-fig02.gif


Anticline in ECRIS zone - diepte van 
Moho/Lithosfeer



ECRIS naar nu

Mio/Plio 5.3 ma  

Rh.M vulkanisme verschuift richting Eifel, laatst 10.000 y > uplift nu 1,2 
mm/y
Daling noorden URG en afname van zuidelijke lift (Vog); er is sinistral
shear water in de Rijn naar zuiden > sedimentatie Plio/Pleist (1.6ma) > 
evenwicht uitloop van een proto Rijn/Moesel naar Roerslenk < sed.uit
Alpen Nog steeds uplift in BM met hervatting van vulc. door vouwen 
(plumes??)  Eindigt 0,3 ma, nu ‘possibly magmatic unrest’

Overthrust van jura materiaal. in Br.Gr 3,5 km > Plio/Pleist reaktivering
en nu uplift
MC veel vulc. met pieken 4, en o.5 ma nu subactief: uplift 2.7mm/y 

In het hele verhaal doen de Ardennen, Brabants Massief en Armorica
niet mee

Conclusie: de ECRIS is nog lang niet dood
(wat ik vind??)


