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Voorwoord

Het Nederlands lnstituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO zet met de publicatie van het

kaartblad X de Geologische Atlas van de Diepe 0ndergrond voort. Met deze serie komen unieke kaarten

van de diepe ondergrond van Nederland ter beschikking, waar vanuit inzicht kan worden verkregen

omtrent de gebruiksmogelijkheden hiervan. Door de brede regionaal-geologische kennis van de diepe

ondergrond van Nederland en de ons omringende landen geeft het NITG-TNO aan dit product een

duidelijke meerwaarde, die boven een routinematige kartering uitsteekt.

Dat het publiek beschikbaar maken van de kennis betreffende de diepe geologie (dieper dan 500 m)

slechts in beperkte mate plaats vond, heeft alles te maken met de status van de benodigde gegevens.

Deze worden namelijk verkregen uit seismisch onderzoek en diepe boringen zoals bi.jna uitsluitend

uitgevoerd door oliemaatschappijen. Vanwege de grote commerciêle belangen in de olie-industrie zijn

deze gegevens van confidentiële aard, maar deze gegevens worden aan het NITG-TNO ter beschikking

gesteld in het kader van mijnwettelijke verplichtingen.

De huidige mijnwetgeving, die voor het Nederlands Territoir van toepassing is, laat vrijgave van deze

confidentiële gegevens niet toe. Afspraken met de maatschappijen omtrent het gebruik van deze

gegevens maken het mogelijk dat het NITG-TNO deze gegevens bewerkt en de resultaten daarvan

publiceert, mits de gegevens ouder zijn dan 10 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor gegevens

afkomstig uit concessiegebieden. Voor deze gegevens geldt een beperking van 5 jaar. Deze regeling

maakt het mogelijk dat het NITG-TNO toch een bredere bekendheid kan geven aan de geologische

opbouw van de diepe ondergrond van Nederland.

Het kaartblad Almelo-Winterswijk van de Geologische Atlas van de Diepe 0ndergrond van Nederland is

het zesde kaartblad dat wordt uitgebracht in het kader van een systematische kartering van de diepe

ondergrond van Nederland. Hiertoe is Nederland verdeeld in 15 kaartbladen, die op schaal 1:250.000

uitgebracht worden (zie figuur 1.1 voor de kaartbladindeling).

leder kaartblad heeft zi.jn eigen karakteristieken. Het voor u liggende blad toont de geologie van een

belangrijk deel van de provincies Overijssel en Gelderland. Kaarten en toelichting laten zien dat deze

provincies een letterlijk zeer bewogen geschiedenis achter de rug hebben. Gedurende een groot deel

van de geologische geschiedenis kenmerkte het gebied zich door een continue daling, waarbij dikke

pakketten mariene en cont¡nentale sedimenten afgezet werden. Een ommekeer in de bewegingsrichting

zorgde aan het eind van het Krijt voor sterke opheffing en erosie van de sedimenten van de

oorspronkelijke dalingsgebieden en voor afzetting van dikke krijtkalkpakketten op de oorspronkelijk

stabiele hogen. Gasvoerende reservoirs zijn aangetroffen in Permische kalken en in fluviatiele

zandsteenlagen uit het Boven-Carboon.

Het NITG-TNO spreekt de verwachting uit dat dit kaartblad, samen met de reeds uitgebrachte en nog te

publiceren kaartbladen, een bijdrage kan leveren aan een grotere bekendheid met en inzicht in de

opbouw en samenstell¡ng van de diepe ondergrond van Nederland. Dit is van belang voor

maatschappijen die actief zijn op het terrein van delfstoffenexploratie en -winning en daarnaast ook voor

de verschillende overheidsinstellingen en andere geinteresseerden.
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Naast de in het colofon genoemde medewerkers, die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor dit

kaartblad, zijn bij het tot stand komen ervan nog vele andere medewerkers van het NITG-TN0 betrokken

geweest. Hun aller inzet wordt zeer op prijs gesteld. Met Dr. F. Kockel en R, Baldschuhn van de Bundes-

anstalt für Geowissenschaften und Rohsloffe (BGR) en Dr. H.-G. Röhling van het Niedersächsisches

Landesamt für Bodenforschung uit Hannover, Dr. D. Juch en Dr. G. Drozdzewski van het Geologisches

Landesamt te Krefeld zijn regelmatig contacten geweest over de afstemming van dit blad op Duitse

kaarten en geologische inzichten. Speciale dank zijn wij verschuldigd aan de maatschappijen wier

exploratiegegevens in deze kartering zijn gebruikt.

Haarlem, april '1998
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1.1

1 lnleiding

Begrenzing van het studiegebied

Het kaartbladgebied is gelegen in het oosten van de provincies Overijssel en Gelderland en grenst aan

de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen (fig. '1.1).

Gegevensbestand

De kartering van dit kaartbladgebied is gebaseerd op seismische en boorgegevens die door de industrie

en de overheid zijn verzameld in het kadervan de opsporing en winning van delfstoffen. Er is voor de

kartering grotendeels gebruik gemaakt van 2D seismiek en slechts in het uiterste noorden is gebruik

gemaakt van 3D seismiek (fig. 1.3; appendix A). ln totaal zijn 540 diepe boringen uitgevoerd in het

kaartbladgebied. Voornamelijk op grond van de geografische spreiding zijn hiervan 140 boringen

geselecteerd voor de verwerking in dit kaartblad (fig. 1.4; appendix B).

1.2

Figuur 1.1 Kaartbladindeling van

de regionale kartering van de diepe

ondergrond van Nederland en de

ligging van kaartblad X.
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1.3 Explorat¡egesch¡eden¡s

De exploratie naar delfstoffen in dit kaartbladgebied is relatief vroeg, halverwege de vorige eeuw,

gestart. ln het kaartbladgebied is sinds die tijd naar verschillende delfstoffen geöxploreerd. Achtereen-

volgens worden hieronder kalksteen, erts, steenkool, steenzout en koolwaterstoffen besproken.

ln het gebied liggen drie concessies voor de w¡nning van aardgas, tevens drie concessies voor de

winning van steenzout en één concessie voor de winning van steenzout én steenkool (fig. 1.2).

1.3.1 Kalksteen

De aanwezigheid van dicht aan de oppervlakte gelegen kalksteen ten oosten van Winterswijk was reeds

sinds 1850 bekend. Lang dacht men datditWealden kalk (0nder-Krijt) betrof; pas in 1902 werd

vastgesteld dat het hier om veel oudere kalksteen van de Muschelkalk (Midden-Trias) ging

(Müller, 1902). Dit feit maakte het gebied interessant voor mijnbouw, daar de top van het Carboon en

het Zechstein veel ondieper zou kunnen liggen dan aanvankelijk werd gedacht en stimuleerde de

exploratie naar steenkool en zout (zie onder 1.3.3).

Figuur 1.2 Overzichtskaart van de

binnen het kaartbladgebied

verleende concessies en gasvelden.

De binnen het kaartbladgebied

gelegen concessiegebieden zijn:

l: Concessie Tubbergen (NAM),

ll: Concessie Twenthe (NAM),

lll: Concessie Rossum-De Lutte

(NAM). lV: Concessie Weerselo

(Akzo-Nobel), V: Concessies

Twenthe-Rijn en Uitbreiding

Twenthe-Rijn (Akzo-Nobel),

Vl: Concessie Buurse (Akzo-Nobel),

Vll: Concessie Gelria (Hope & Co.).

De zich binnen het gebied

uitstrekkende gasvelden en enkele

relevante Duitse velden zijn:

1: Tubbergen-Mander,

2: Tubbergen, 3: Rammelbeek,

4: Rossum-Weerselo, 5: 0ldenzaal,

6: De Lutte oost, 7: De Lutte West,

8: ltterbeck-Halle, 9: Denekamp,

10: Bentheim. Per gasveld is tevens

de producerende horizon

aangegeven.

l----_-j Zoutconcessie

Zout en steenkool concessie [-.---l c.rboon
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De winning van kalksteen begon in 1853, met een proefput voor de productie van steenslag voor

wegverharding. Deze toepassing was niet succesvol en de winning werd na korte tijd gestopt. Een paar

jaar later werd er iets verder westelijk, binnen het gebied van de huidige Winterswijkse Steengroeve,

gedurende enkele jaren een kleine steengroeve geêxploiteerd (Harsveldt, 1979).

De ontginning van de kalksteen bij Winterswijk kreeg in 1932 zijn beslag toen een plaatselijke

transportondernemer, de heer Hannink, die bekend was met de Boven-Krijt kalksteengroeves in het

nabijgelegen Miinsterland, op het idee kwam een dergelijke groeve ten oosten van Winterswijk aan te

leggen. 0ndanks het feit dat het Boven-Krijt bij Winterswijk niet aanwezig bleek te zijn wordt deze

groeve sindsdien met succes geëxploiteerd. De gewonnen kalksteen vindt zijn toepassing voornamelijk

in de landbouw en als vulmiddel in de wegenbouw.

Ondiep gelegen kalksteen van de Muschelkalk, zoals bij Winterswijk, komt ook in een uitgestrekt gebied

ten zuiden van Enschede voor (RGD, 1988a).

Kalksteen van het Boven-Krijt ligt in een klein gebied in de Achterhoek aan de oppervlakte. ln 1920 werd

door de ENCI een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de winning hiervan, waarbij 20 ton kalksteen

werd gewonnen. De verwachte hoge aanloopkosten hebben ertoe geleid dat men van verdere winning

heeft afgezien (RGD, 1988a).

1.3.2 Erts

0p grond van geruchten over een grote ertsrijkdom, zijn in 1906 voor het gebied bij Winterswijk

verschillende concessies voor de winning van delfstoffen (o.a. zwavel. zilver en koper) verleend.

Gedurende één jaar kreeg men de gelegenheid om de bovenste 100 m te exploreren, maar dit heeft niet

tot de aantoning van de gewenste delfstoffen geleid (Harsveldt, 1979). De Zilvermijnen van Winterswijk

bleken een illusie.

1.3.3 Steenkool

De ontdekking dat nabij Winterswijk niet het Onder-Krijt, maar de Muschelkalk dicht aan het oppervlak

lag (Müller, 1902), maakte het gebied plotseling interessant voor exploratie. Het afdekpakket op het

Carboon was veel dunner dan aanvankelijk werd gedacht en de top van het koolvoerende Carboon lag

vermoedelijk binnen bereik van mijnbouw. ln 1903 werden delen van Twente en de Achterhoek door de

overheid opgenomen in een voor exploratie door particulieren gesloten gebied; de exploratie werd hier

ter hand genomen door de Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen (ROvD), die tussen 1901 en 1923

een groot aantal boringen uitvoerde ter verkenning van de steenkool- en zoutvoorkomens (paragraaf

1.3.4). ln het gebied werden inderdaad ontginbare hoeveelheden steenzout en steenkool aangetoond.

Voorts was, geheel onbedoeld, de eerste olievondst een feit (paragraaf 1.3.5).

Na het weer openstellen in 1 923 van delen van de Achterhoek voor exploratie, werd door de

Nederlandse Maatschappij voor Mijnbouwkundige Werken, in combinatie met de bankiers Hope & Co.

de exploratie van het gebied ten noorden van Winterswijk ter hand genomen. Tussen 1924 en 1927

werden erzes ondiepe peilboringen en vijfdiepe boringen uitgevoerd. 0p basís van deze boringen werd

in 1930 de Gelria concessie verleend voor de exploitatie van steenkool en steenzout (fig. 1.2).

ln de concessievoorwaarden was de bepaling opgenomen dat de winning van steenzout middels droge

mijnbouw plaats moest vinden. ln dit concessiegebied heeft tot op heden geen winning van delfstoffen

plaatsgevonden.
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ln de tachtiger jaren werd in het kader van een inventarisatie van de steenkoolvoorkomens in Nederland

door de Rijks Geologische Dienst opnieuw onderzoek uitgevoerd binnen het kaartbladgebied.

Er werd seismische onderzoek verricht en tevens werd er een drietal boringen uitgevoerd

(Hengevelde-1, Joppe-1 en Ruurlo-1 ). Dit onderzoek toonde aan dat zich in Gelderland, buiten de Gelria

concessie eveneens ontginbare steenkoolreserves bevinden.

1.3.4 Steenzout

De exploratie van de Achterhoek en Twente door de Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen (ROvD)

tussen 1901 en 1923 toonde hier ontginbare hoeveelheden steenzout aan. ln het steenzout werden nabij

Winterswijk ook lagen kalium-magnesiumzouten ontdekt.

0m de afhankelijkheid van de Duitse zoutimport te beperken (de Duitse zoutexport werd tijdens de

Eerste Wereldoorlog sterk belast), werd de Buurse concessie verleend aan de N.V, Koninklijke

Nederlandse Zoutindustrie (KNZ; thans Akzo-Nobel Chemicals B.V.) om hier middels oplossings-

mijnbouw steenzout te winnen. Steenzout was bekend in Twente sinds 1886, toen een drinkwaterboring

op het landgoed Twickel onverwacht steenzout aantrof. ln de Buurse concessie is tussen 1919 en 1952

steenzout gewonnen. Door de aanleg van het Twentekanaal als transportweg, werd de aandacht van

KNZ verlegd naar het gebied ten zuiden van Hengelo. 0p grond van een succesvolle verkenning met

boringen werd in 1933 de concessie Twenthe-Rijn verleend aan de KNZ. Een gelijktijdig ingediende

aanvraag voor vrijwel hetzelfde gebied door de Nederlandse Maatschappij voor Mijnbouwkundige

Werken werd niet gehonoreerd (Visser, 1987). De winning van steenzout verplaatste zich naar dit gebied

bij het Twentekanaal. Tot op heden zijn er ruim 420 boringen uitgevoerd. Eind 1994 werd de concessie

Twenthe-Rijn uitgebreid tot aan de Buurse-concessie (fig. 1,2).

ln de Gelria concessie lfig.1.2l¡, die in 1930 verleend werd voor de gezamenli.ike winning van steenzout

en steenkool, heeft tot op heden geen winning plaatsgevonden.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden de zoutoppersingen van Deurningen en Weerselo in

Twente ontdekt. Aanvullend seismisch onderzoek en een boring door de KNZ leidden tot het idee dat

het hier één grote zoutpijler betrof (Harsveldt, 1980). ln 1967 werd voor dit gebied de Weerselo

concessie verleend aan de KNZ. Tot op heden heeft hier echter geen winning plaatsgevonden.

Deze publicatie toont echter aan dat zich hier slechts een klein zoutkussen bevindt, in combinatie met

intrusie van zout langs de Gronau Breukzone (Kaarten 3 & 4; zie tevens paragraaf 1.4 en 12.31.

1.3.5 Koolwaterstoffen

De eerste indicatie voor de aanwezigheid van koolwaterstoffen in het gebied waren oliesporen in

Carboon zandsteen en Zechstein anhydriet in de boringen Ratum-1 en Plantengaarde-1. De boring

Corle-1 in 1923 betekende de eerste olievondst in Nederland. De totale opbrengst bedroeg 240 l.

De vondst was echter niet van economisch belang. Ook nadien werden oliesporen aangetroffen in een

aantal van de Gelrla boringen.

ln het aangrenzende deel van Duitsland gaat de geschiedenis van de koolwaterstofwinning terug tot de

vorige eeuw; vlak ten oosten van het kaartbladgebied werd bij Sieringshoek sinds de 18e eeuw asfalt

gewonnen (Kemper, 197ô). Voor de exploratie in Nederland is de ontdekking in 1938 van het gasveld bij

Bentheim van belang, juist ten oosten van de Nederlandse grens (Hinze, 1988; fig. 1.2). Ten noorden van

het gebied zijn verschillende olie- en gasvelden ontdekt in afzettingen van het Carboon, Zechstein.

Boven-Jura en 0nder-Krijt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de eigenlijke koolwaterstof-exploratie
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binnen het kaartbladgebied ter hand genomen door het consortium BPM/Elwerath. Er werden tot 1945

een aantal boringen uitgevoerd, die alle zonder succes bleven.

Na de oorlog werd in Twente met succes door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) naar gas

geëxploreerd. Er werden verschillende gasvoorkomens ontdekt, zoals het Nederlands/Duitse veld

Tubbergen/ltterbeck-Halle (1951)en de velden Denekamp (1952), Rossum-Weerselo (1955), De Lutte

(1956), Tubbergen-Mander (1968), Rammelbeek (1970) en Oldenzaal (1976). 0p grond hiervan zijn door

de NAM concessies verkregen, die delen van het kaartbladgebied omvatten. Dit zijn de Tubbergen

(1953), de Rossum-De Lutte (1961) en de Twenthe (1977) concessie(fig. 1.2).

ln de Achterhoek is, ondanks de veelbelovende resultaten van de boring Corle-1 en oliesporen in andere

boringen, de olie- en gasexploratie tot op heden zonder succes gebleven.

7,4 Opzet van het onderzoek

De kartering van de diepe ondergrond van Nederland is voor een belangrijk deel gebaseerd op de

gegevens die door in voorgaande paragraaf genoemde maatschappijen zijn verzameld.

Seismische karter¡ng

Bij deze regionale kartering is gekozen voor een seismisch lijnennet van maximaal 4 bij 4 kilometer.

Er is voornamelijk 2D en slechts voor een klein deel 3D seismiek gebruikt. De seismische data zijn

verzameld in de periode van 1970 tot 1990 (zie appendix A). De ligging van de seismische lijnen wordt

weergegeven in figuur 1.3.

De geselecteerde reflectoren vormen de grensvlakken tussen de grote lithostratigrafische eenheden

(groepen en formaties). Voor de calibratie van de seismische gegevens met de boorgegevens werd

gebruik gemaakt van de akoestische logs en de putschietgegevens. De tijd-diepte omzetting van de

seismische interpretaties is per laag uitgevoerd (de layer-cake methode). Hiervoor is er per laag een

lineair verband aangenomen tussen de diepte en de voorplantingssnelheid in de laag (V, = Vo + kz).

Een uitzondering op het lineaire verband is de Zechstein Groep. Door de specifieke lithostratigrafische

opbouw van deze groep is voor een hyperbolisch verband tussen de intervalsnelheid en het tijdsinterval

gekozen: (Vint = a + [d/(At-b)]'; zie tabel 1.1 onder c).

0m een consistente aansluiting van dieptekaarten de kaartbladgebieden te garanderen, worden op alle

bladen in principe dezelfde snelheidsrelaties toegepast. De parameters van deze relaties zijn bepaald uit

de akoestische gegevens van 65 boringen. Deze boringen liggen verspreid over geheel Nederland.

Bij het bepalen van de parameters is een maximale fout van 5% tussen de dieptewaardes van de boring

en de seismische interpretatie toelaatbaar geacht. ln het kaartbladgebied werden twee verschillende

snelheidsverdelingen gehanteerd (tabel 1.1a en 1.1 b); één voor het sterk geïnverteerde Centraal-

Nederlands en Nedersaksisch Bekken en één voor het niet-geïnverteerde Tubbergen en Dalfsen Hoog

(fig. 1.8). ln de geinverteerde gebieden hebben de afzettingen in de geologische geschiedenis dieper

gelegen dan zij op dit moment liggen, waardoor de afzettingen een grotere seismische snelheid hebben

dan op grond van de huidige diepteligging mag worden aangenomen.

Over de aansluiting van de geologische kaarten met Duitse kaarten (Baldschuhn et al., 1996) zijn er

regelmatige contacten geweest metde BGR in Hannover. Voorde aansluiting van hetzuidelijke deel

werd gebruik gemaakt van kaart diepteligging van de bovenzijde van het Carboon (Juch, 1994).
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ln Oost-Twente was de maximale fout tussen de diepte in de boring en de uit de seismiek berekende

waarde groter dan 5%. Het optreden van hoge intervalsnelheden in de Trias afzettingen (Jaritz et al.,

1991 ) lijkt de oorzaak voor deze grote discrepantie. ln het aan Duitsland grenzende gebied moest op het

gehele patroon van de dieptecontouren een in oostelijke richting toenemende correctie van 100 tot

300 m worden toegepast om de aansluiting met Duitse kaarten te waarborgen.

ln delen van het kaartbladgebied, met name het oosten en zuidoosten, liggen de Mesozoi'sche

afzettingen dicht onder of zelfs aan het oppervlak. Hier bieden de seismische gegevens onvoldoende

resolutie om de meest ondiepe lagen te karteren en in deze gebieden is dan ook gebruik gemaakt van

ondiepe boringen (fig 1.a).

Bij de kartering van de Gronau Breukzone werden, met name in het centrale deel, problemen bij de

seismische interpretatie ondervonden. Zowel de kwaliteit als de bedekkingsgraad met seismiek lieten

hier te wensen over. lnmiddels is over dit deel een 3D survey geschoten, die echter ten tijde van deze

kartering nog niet beschikbaar was. Het bleek nabij deze breukzone niet goed mogelijk de seismische

¡nterpretatie (Trias) in overeenstemming te brengen met de resultaten van de boringen Weerselo-1 en

Deurningen-Weerselo-3 (Zechstein). lntrusie van Zechstein zout in de breukzone lijkt de oorzaak hiervan,

De gekozen oplossing voor dit probleem is het op de kaart aangegeven van een breukzone. Naar

verwachting zal een interpretatie gebaseerd op 3D seismiek deze onzekerheden sterk reduceren.

Figuur 1,3 Locatiekaart van het,

voor de kartering gebruikte,

seismische lijnennet. Appendix A

geeft nadere informatie omtrent de

eigenaar en de ouderdom van de

verschillende 2D en 3D surveys.
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Tabel 1.1 Toegepaste snelheidsverdelingen

a. De gehanteerde snelheidsverdeling buiten de geinverteerde gebieden is gebaseerd op V7 = Ve + kz.

V7: gemiddelde snelheid op diepte z (m/s);

Vo: theoret¡sche snelheid op diepte z=0 (m/s);

k: specifieke constante (1/s)

z: diepte (ml.

Eenheid Vo

Noordzee SupergroeP

Krijtkalk Groep

Holland Formatie

Vlieland subgroep

Nedersaksen Groep

0nder- en Boven-Germaanse Trias Groep

Boven-Rotliegend Groep

1696 0.49

2092 1,08

2020 0,63

2051 0,41

1507 0,82

2293 0,69

3535 0,18

b. De snelheidsverdeling gehanteerd in de geinverteerde gebieden is zoals bij a, gebaseerd op vz = Vo + kz:

Eenheid Ve

Noordzee Supergroep

Krijtkalk Groep

Holland Formatie

Vlieland subgroep

Nedersaksen Groep

Altena Groep

Onder- en Boven-Germaanse Trias Groep

Boven-Rotliegend GroeP

1696

2092

2020

2051

2297

2297

3254

3535

0,49

1,08

0,63

0,41

0,62

0,62

0,56

0,18

c. De snelheidsverdeling voor de Zechstein Groep is in het gehele gebied gebaseerd op V¡nt = a + [d/(^t'b)]c :

V¡ne gemiddelde intervalsnelheid (m/s)

^t 
= tijdsinterval Zechstein {s}

a = asymptoot intervalsnelheid (m/s)

b =asymptoot^t(s)

c = constante

d = constante (m)

Eenheid:

Zechstein Groep:
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Geologisch onderzoek

Het geologisch onderzoek richtte z¡ch op de lithostratigrafische opbouw van de binnen het kaartblad-
gebied aanwezige gesteenten (fig. 1.5) en hun geologische geschiedenis tegen de achtergrond van de
regionaal geologische ontwikkeling. Hierbij werd gebruik gemaak van eerder genoemde seismische
gegevens, aangevuld met lithologische, palyno- en biostratigrafische gegevens van boringen. Voor een
beter begrip van de geologische structuur is veelvuldig over de landsgrens met Duitsland gekeken.

Binnen het kaartbladgebied staan tevens een groot aantal openbaar toegankelijke ondiepe boringen ter
beschikking. Deze vormen een belangrijke aanvulling op de seismiek in gebieden waar oude gesteenten
op geringe diepte liggen, zoals in Oost-Twente en de Achterhoek het geval is. De gegevens van deze
boringen zijn betrokken uit het geologische database van het NITG-TNO en verwerkt in de kaarten en
toelichting' Deze ondiepe boringen omvatten onder meer peilboringen, boringen ten behoeve van de
waterwinning en boringen voor wetenschappelijk onderzoek. Figuur 1.4 toont de lokatie van deze
boringen en geeft een indruk van de dichtheid van deze gegevens. Het totale aantal in de kartering
betrokken niet-confidentiöle boringen bedraagt ruim 1b0.

Figuur 1.4 Locat¡ekaart van de

kartering gebruikte boringen. Voor

de nummering van de diepe

boringen wordt verwezen naar

Appendix B, waar de naam,

eigenaa¡ einddiepte en ouderdom

van de boringen worden vermeld.

0ok de gebruikte niet-confidentiële

boringen zijn in deze figuur
opgenomen; deze informatie is

afkomstig uit de geologische

database van het NITG-TN0.
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Uit Duitse literatuur (o.a. Deutscher Planungsatlas, 1976) konden ook boorgegevens worden afgeleid.

Deze boringen zijn vaak in detail beschreven en soms gedocumenteerd met boorgatmetingen. Vooral

een tweetal diepe boringen tot in het Devoon, Münsterland-1 en lsselburg-3, zijn van belang. Een

overzicht van de gebruikte Duitse boringen onder verwijzing naar de literatuurbron wordt gepresenteerd

in appendix B.

Er zijn in relatie met deze kartering een tweetal speciale geologische studies uitgevoerd. De geologie

van het Mesozoìbum in de Achterhoek (Dirven, 1995) omvatte een compilatie van alle litho- en

chronostratigrafische gegevens uit boringen in de Achterhoek, waarbij er voor de Mesozoische

tijdsspannes stratigrafische profielen zijn opgesteld. De informatie werd in een Geografisch lnformatie

Systeem opgeslagen. Voor de structurele analyse van de Gronau Breukzone (Grönloh, 1995) zi,in een

aantal seismische profielen gebalanceerd en gereconstrueerd en zijn structurele kaarten vervaardigd

voor zes belangrijke fasen van beweging. Voor iedere bewegingsfase is een paleo-spanningsveld

oriëntatie gemaakt. Paragraaf 12.3 over de Gronau Breukzone is dan ook op de uitkomsten van deze

studie gebaseerd.
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Figuur 1.5 Schema van de

lithostratigrafische eenheden en de

voor de geologische ontwikkeling

van het kaartblad belangrijkste

tekonische fasen.
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Petrofysisch onderzoek

Naast het geologisch onderzoek werden ook de petrofysische e¡genschappen bepaald van de reservoir-
gesteenten. Boorgatmetingen werden bewerkt voor het berekenen van porositeit, watersaturatie en het
gehalte aan koolwaterstoffen. De berekeningen zijn gecalibreerd aan kernanalyse-gegevens.

De Limburg Groep is in negen boringen petrofysisch geëvalueerd. Deze boringen liggen in de

noordelijke helft van het kaartbladgebied. ln drie van deze boringen zijn de zandstenen van de Limburg

Groep gasvoerend (appendix D). Bij de petrofysische evaluatie is gebruik gemaakt van het single-
porosity-model met de density log als porositeitslog. De gamma-ray log dient hierbij als klei-indicator.

Voor de Zechstein Groep (22 en Z3 Carbonaat) werden acht boringen geselecteerd. Zeven boríngen

liggen in de noordelijke helft van het kaartbladgebied. De enige boring op het zuidelijke deel van het

blad is Winterswiik'l.De22 Carbonaat is van zes boringen in het kaartbladgebied geëvalueerd, waarvan

er twee gasvoerend zijn. De Z3 Carbonaat is eveneens van zes boringen in het kaartbladgebied

geëvalueerd, waarvan er één gasvoerend is (appendix F).

Bij deze evaluatie is gebruik gemaakt van een in-house complex-lithology-model, dat speciaal

ontwikkeld werd voor de petrofysische evaluatie van (kleihoudende, anhydritische) kalksteen/dolomiet

reservoirs. De porositeit en het dolomiet-, kalksteen- en anhydrietgehalte worden opgelost uit

toolvergelijkingen (density, sonic en neutron). Eerst wordt het kleigehalte berekend uit de gamma-ray

log. Vervolgens wordt de effectieve porositeit berekend. Daarna volgt het dolomietgehalte en tenslotte

worden de resterende gehaltes berekend.

B¡ostrat¡grafisch en palynologisch onderzoek

Ter ondersteuning van het geologisch onderzoek en de geofysische kartering is biostratigrafisch en

palynologisch onderzoek venicht aan trajecten van de Limburg, de Altena, de Nedersaksen. de Rijnland

en de Krijtkalk Groep. Tevens stonden voor dit kaartblad reeds een grote hoeveelheid oudere

biostratigrafische rapporten ter beschikking. De resultaten van deze onderzoekingen zijn in de

toelichting verwerkt.

Geochernisch onderzoek

ln het kader van het geochemisch onderzoek zijn op dit blad 24 boringen geanalyseerd. Hierbij is de

inkoling (vitrinietgehalte) van de monsters gemeten en de begravingsgeschiedenis van het

kaartbladgebied gemodelleerd. De werkmethode, de meetresultaten en de modellering worden in

paragraaf 1 2.4 behandeld.

1.5 Kaarten en profielen

De resultaten van de seismische kartering zijn weergegeven op een reeks kaarten en in drie profielen.

Per lithostratigrafische groep zijn er diepte- en diktekaarten gemaakt (conform de indeling van figuur
1.5). De dieptekaarten zijn gemaakt van de bases van de Boven-Rotliegend Groep, Zechstein Groep,

0nder-Germaanse Trias Groep, Altena Groep, Nedersaksen Groep, Rijnland Groep, Krijtkalk Groep,

Noordzee Supergroep en Boven-Noordzee Groep. Bovendien is er van de top van de Zechstein Groep

een dieptekaart gemaakt. Vooral de dieptekaarten van de bases van de Boven-Rotliegend Groep,

Zechstein Groep en Onder-Germaanse Trias Groep geven een indruk van de structurele trend van het

gebied. Deze is NW-20 gericht, gesuperponeerd op een WNW-020 gerichte trend uit het Carboon. Van
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de belangrijkste discordanties aan de basis van de Nedersaksen Groep, Rijnland Groep en Noordzee

Supergroep zijn afgedekte kaarten gemaakt. 0p de dieptekaarten worden slechts breuken getoond met

een verzet van meer dan 50 m.

Er zijn diktekaarten gemaakt van alle bovengenoemde stratigrafische eenheden, met uitzondering van

de 0nder-Germaanse Trias Groep en de Noordzee Supergroep. De 0nder-Germaanse Trias Groep wordt

gezamenlijk met de Boven-Germaanse Trias Groep als één kaart gepresenteerd. Voor een diktekaart van

de Noordzee Supergroep dient bij de dieptekaart de hoogteligging te worden opgeteld.

De voor de kartering van het kaartbladgebied gebruikte seismische lijnen zijn in het algemeen van

redelijke kwaliteit. De basis van de Boven-Rotliegend Groep kon hier niet op worden onderscheiden. De

dieptekaart van deze groep is daarom gebaseerd op de seismische dieptekaart van de onderkant van de

Zechstein Groep, waarbij een op boorgegevens gebaseerde diktekaart van de Boven-Rotliegend Groep

is opgereld (fig. a,1),

0p de diepte- en diktekaarten worden geen boringen getoond, waar in de desbetreffende groep een

breuk voorkomt, of waar de einddiepte in deze groep gelegen is.

De afgedekte geologische kaarten van de onderkant van de Nedersaksen Groep, Rijnland Groep en

Noordzee Supergroep (Kaarten 17, 18 & 19) laten de stratigrafische eenheden zien die onder de

discordanties voorkomen en geven een indruk van de mate van erosie die voorafging aan de afzetting

van deze groepen.

Tenslotte worden drie structurele profielen op een afzonderlijke kaart weergegeven (Kaart 20). Deze

profielen, met een NW-20 en ZW-N0 orlêntatie, zijn zodanig gekozen dat zij aansluiten op de profielen

van de aangrenzende kaartbladen.

1.6 Toelichting.

De toelichting beoogt aan de hand van de verschillende kaarten een beeld te geven van de geologie van

het kaartbladgebied. De tekst bestaat uit een eerste deel, waarin een beschrijving van de lithostratigrafie

wordt gegeven (Hoofdstukken 2Tln 11lr en een tweede deel, waarin wordt ingegaan op de geologische

geschiedenis van het kaartbladgebied (Hoofdstuk 12). Bij de beschrijving van de lithostratigrafie is de

nadruk gelegd op de variatie in en de verbreiding van de verschillende groepen, formaties en

laagpakketten. De verbreiding is veelal gerelateerd aan de belangrijke structurele elementen van het

kaartbladgebied; deze worden in paragraaf 1.6.2 beschreven. Tenzij anders vermeld zi.in naamgeving en

ouderdom conform de herziene en geactualiseerde stratigrafische nomenclatuur (Van Adrichem

Boogaert & Kouwe, 1993-1997).

ln deze toelichting zal voor het eerst ook aandacht worden besteed aan afzettingen van het pré-Devoon,

Devoon en Onder-Carboon. ln de tot nu toe uitgebrachte kaartbladen zijn deze vrijwel niet aan bod

gekomen vanwege het ontbreken van gegevens tengevolge van een te grote diepteligging van de

afzettingen. Voor het gebruik van gegevens over het pré-Westfalien uit de boring Winterswijk-1 werd

speciale toestemming verkregen van NAM.
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Figuur 1.6 Geologische tijdtabel,

zoals ¡n de toelichting gehanteerd.

De in de tekst genoemde

tekonische fasen zijn eveneens

aangegeven. Met een balkje wordt

de duur van deze fasen weer-

gegeven (naar Harland et al., 1990).
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ln figuur 1.6 wordt een overzicht van de door het NITG-TNO gehanteerde etagenamen getoond, die in

deze toelichting worden gebruikt, Per hoofdstuk wordt een paragraaf gewijd aan het afzettingsmilieu en

de paleogeografie. Tenslotte wordt extra aandacht besteed aan twee economisch belangrijke

reservoirgesteenten (de Tubbergen Zandsteen en deZ2 en Z3 Carbonaat) en één gasmoedergesteente

(steenkool in de Limburg Groep).

ln een aantal gevallen is een formatie- of laagpakket in kaart gebracht en als tekstfiguur in de toelichting

opgenomen. De CenozoTsche sedimenten worden niet op groepsniveau, maar als één geheel in de

Noordzee Supergroep behandeld. Bovendien beperkt de beschrijving zich tot de Tertiaire sedimenten.

Voor de Kwartaire afzettingen wordt verwezen naar de Rijks Geologische Dienst (1975), de Toelichting

bij de Geologische Kaartvan Nederland 1:50.000, blad Almelo/Denekamp (Rijks Geologische Dienst,

1993a) en de onlangs verschenen kaart Top marien Tertiair (Rijks Geologische Dienst, 1996).

ln hoofdstuk 12 tenslotte, wordt de geologische geschiedenis aan de hand van de sedimentaire opbouw

en structurele ontwikkeling beschreven.

1.7 Samenvatting

1.7.1 Strat¡graf¡sche opeenvolging

De stratigrafische kolom van het kaartbladgebied wordt getoond in figuur 1.5. De (huidige) verbreiding

van de sedimenten is in sterke mate bepaald door de structurele ontwikkeling van het gebied.

Sedimenten van het Laat-Carboon zijn klastisch van samenstelling en voornamelijk lacustrien tot

fluviatiel van oorsprong en bevatten veel koollagen. Met een groot hiaat rust op de Limburg Groep de

Boven-Rotliegend Groep - voornamelijk bestaande uit duin- en wadí-afzettingen - kenmerkend voor een

woestijngebied. De Zechstein Groep, Laat-Perm, omvat een aantal evaporietcycli. De opeenvolging van

klei, carbonaat, sulfaat en steenzout is onder mariene omstandigheden gevormd. De 0nder-Germaanse

Trias Groep is wederom klastisch van samenstelling en continentaal (fluviatiel en lacustrien) van

oorsprong. ln de Boven-Germaanse Trias Groep weerspiegelen de aanwezige carbonaten en

evaporieten mariene episoden in het bekken. De Altena Groep (Vroeg- en Midden-Jura) bestaat uit

fijnkorrelige mariene sedimenten. De Nedersaksen Groep (Laat-Jura tot vroegste Krijt) representeert

voornamelijk evaporitische, lacustriene en lagunaire afzettingen. Gedurende het gehele verdere Krijt

werden mariene sedimenten afgezet, die worden onderverdeeld in de klastische sedimenten van de

Rijnland Groep (Vroeg-Krijt) en de carbonaten van de Krijtkalk Groep (LaatKrijt). De Noordzee

Supergroep (Tertiair en Kwartair) is opgebouwd uit klastische sedimenten. De sedimenten werden

aanvankelijk onder mariene omstandigheden afgezet, maar tijdens het Tertiair vindt een overgang

plaats naar continentale omstandigheden.

Perioden van erosie, gerelateerd aan de deformatiefasen, hebben geresulteerd in verscheidene hiaten in

de stratigrafische opeenvolging. De grootte van de hiaten en hun plaats in de stratigrafische kolom

weerspiegelen het verloop van de geschiedenis van het kaartbladgebied (fig. 1.5).

1.7.2 Structurele eenheden

De geologische geschiedenis wordt beschreven aan de hand van de binnen het kaartbladgebied

onderscheiden structurele elementen (fig. 1.7). Deze eenheden bevatten, in meer of mindere mate,

Varistische elementen, die tijdens latere tektonische fasen zijn gereactiveerd en gemodificeerd.
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Het Achterhoek Hoog is een brede anticlinale structuur ten zuidwesten van de Gronau Breuleone.

Het hoog wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van sedimenten met een Westfalien A tot

Vroeg-Westfalien C ouderdom aan de top van het Carboon (fig. 3.3).

De Almelo Slenk is een kleine, mild geinverteerde slenk met een oost-west oriëntatie. De slenk ontstond

in eerste aanleg gedurende het Portlandien, terwijl de sterkste daling optrad tijdens het Hauterivien tot

Vroeg-Albien. Gedurende de Subhercynische fase vond inversie van de slenk plaats, waarbij de grootste

opheffing optrad in het sterkst gedaalde deel in het oosten. De voormalige slenk is ten gevolge van de

inversie op het niveau van de basis van de Rijnland Groep als een duidelijke opwelving te zien

(Kaart 121.

De Bentheim Anticline is een oost-west georiënteerd, sterk geinverteerd deel van het Nedersaksisch

Bekken. De sterkste daling vond hier plaats tijdens de periode Valanginien tot Albien, gevolgd door

inversie tijdens het Coniacien tot Santonien.

ln de zuidelijke helft van het kaartbladgebied ontstonden in het oostelijke deel van het Centraal-

Nederlands Bekken tijdens de Laat-Jura en Vroeg-Krijt differentieel dalende WNW-020 gerichte

Figuur 1.7 Locatiekaart met een

overz¡cht van de ligging van de

voor de geologische ontwikkeling

van kaartblad X van belang zijnde

structurele eenheden, breukzones

en zoutkussens.

-r overschuiving

--a- ant¡clinaal

afschuivingsbreuk
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halfgrabens, waarin dikke sedimentpakketten werden afgezet. Tijdens het Laat-Krijt werd het bekken

opgeheven (geïnverteerd) en vond diepe erosie plaats. ln vrijwel het gehele gebied rust de Noordzee

Supergroep direct op Trias of Onder-Jura (Kaart 19). Het Centraal Nederlands Bekken wordt aan de

noord- en noordoostrand deels door markante breukzones gescheiden van het Tubbergen Hoog en het

Nedersaksisch Bekken.

Enkele binnen het Centraal-Nederlands Bekken optredende markante breukzones zijn de Wintetswiik'

Oeding overschuiving en de Bislich Slenk. De Bislich Slenk is een slechts 800 m brede, WNW 020

georiënteerde slenk. ln dit gebied vond zoutintrusie plaats tijdens de Vroeg-Kimmerische fase. Dit leidde

tot diepe erosie. Daarna volgde daling en vorming van de slenk, welke werd opgevuld met Onder en

Midden-Jura afzettingen.

Tijdens de Vroeg-Trias bevond het oostelijke deel van het kaartbladgebied zich aan de westrand van het

Eems Diep. Deze structuur, met een NN0-ZZW richting, manifesteerde zich door dikke afzetting van de

Hoofd-Bontzandsteen Subgroep (fig.6.a). Hetwestelijke deel van het kaartbladgebied maakte deel uit

van de Netherlands Swell, waar een door erosie in dikte gereduceerde Triassische opeenvolging

aanwezig is.

Het Dalfsen Hoog in het noordwesten van het kaartbladgebied kenmerkt zich door diepe erosie tijdens

de Laat-Kimmerische fasen. Op het hoog dagzoomt het Carboon onder de Rijnland Groep (Kaart 18). Het

Dalfsen Hoog is een onderdeel van het Friesland Platform (fig. 1.8).

De NW-20 georiënteerde Gronau Breukzone ligt in het noordoostelijke deel van het kaartbladgebied en

vormt de grens tussen het Centraal-Nederlands en het Nedersaksisch Bekken, De breukzone is

opgebouwd uit een drietal elementen, namelijk de Zuid-Gronau Breuk, West-Gronau Breuk en Reutum

Friesland Platform

% Jr',"

I I lilas

ffil zrrhrtr¡n

Tubbergen Hoog Nedersaks¡sch Bekken
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Figuur 1.8 Profiel door het

noordelijke deel van het

kaartbladgebied. Dit profiel toonl

het Friesland Platform, Dalfsen

Hoog, Tubbergen Hoog en het

Nedersaksisch Bekken. De

tektonische elementen worden

door grote verschillen in

geologische bouw gekenmerkt: op

het Friesland Platform, Dalfsen

Hoog en Tubbergen Hoog ziln dikke

afzettingen van het Krijt aanwezig,

terwijl deze in het Nedersaksisch

Bekken ten gevolge van tektonische

inversie ontbreken.
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Breuk. De breukzone heeft vanaf het Laat-Carboon tot recent een grote invloed op de geologische

ontwikkeling van dit kaartbladgebied. ln paragraaf 12.3 wordt uitgebreid aandacht aan deze breukzone

besteed. Langs de breukzone is lokaal Zechstein zout geïntrudeerd (Weerselo).

De Gronau Slenk is een met een dik pakket Boven-Jura sedimenten gevulde halfgraben, Deze vormde

zich ten gevolge van de extensionele spanning langs de Zuid-Gronau Breuk.

Het Nedersaksisch Bekken ligt ten noordoosten van de Gronau Breukzone. Het bekken kenmerkt zich

door een sterke daling tijdens de Laat-Jura tot in vermoedelijk Laat-Krijt. Tijdens de Subhercynische fase

(Coniacien-Campanien) vond inversie plaats, waarbij de sterkst gedaalde gebieden het meest werden

opgeheven en geërodeerd.

0p verschillende plaatsen in het gebied komen zoutopwelvingen voor. ln vergelijking met Noord-

Nederland zijn de zoutkussens kleiner van omvang en soms breukbegrensd. Dit verschil vindt zijn

oorzaak in de geringere afzettingsdikte van het zout. De zoutopwelvingen Tubbergen-Denekamp,

Rossum en De Lutte ziin tijdens de Laat-Jura ontstaan en hebben de verbreiding van de Nedersaksen

Groep beinvloed. Overige zoutkussens binnen het gebied zijn Groenlo, Haaksbergen, Gildehaus-Süd en

Epe.

Het Tubbergen Hoog, ten oosten van het Dalfsen Hoog, is het meest zuidoostelijke deel van het

Friesland Platform (fig. 1.8). Het hoog kenmerkt zich door een diepe erosie tijdens de LaatKimmerische

fasen, tot in de afzettingen van de Boven-Rotliegend Groep, Zechstein Groep en Onder- of Boven-

Germaanse Trias Groep. Het hoog heeft als belangrijk brongebied voor sedimenten gefungeerd tijdens

het Valanginien en Hauterivien. Tijdens het Hauterivien tot Aptien werd het hoog daarna door sediment

bedekt waarna sterke daling plaats vond tijdens de Subhercynische fase (Coniacien-Campanien).

Het Münsterland Bekken, ten zuidoosten van het kaartbladgebied, beslaat het gebied met Boven-Krijt

afzettingen. Het gebied manifesteerde zich als hoog tijdens de Laat-Kimmerische fasen, toen sterke

erosie tot op het Carboon plaatsvond. Het gebied fungeerde als een belangrijk brongebied voor

sedimenten tijdens de periode Valanginien totAptien. Het staat in deze periode ook wel bekend als

noordelijke deel van het Rijns Massief. Tijdens het Albien werd het hoog overspoeld en met sedimenten

bedekt; het eigenlijke Münsterland bekken ontstaat tijdens de Subhercynische fase (Coniacien-

Campanien).

Het Varistisch front representeert de zone van de noordelijkste overschuivingstektoniek van de

Varistische orogenese tijdens het Laat-Carboon tot Vroeg-Perm, Het front vormt de scheiding tussen de

sterk geplooide en verbroken gesteenten in het Varistische gebergte en de veel minder sterk

gedeformeerd gesteenten in het voorlandbekken.

1,7.3 Geologische geschiedenis.

Ïijdens de laatste fasen van de Varistische orogenese in het Laat-Carboon (Asturische fase) en Vroeg-

Perm (Saalische fase), werd het zuiden van het kaartbladgebied sterk opgeheven en geërodeerd.

Ten oosten van de Gronau Breukzone zette de sedimentatie zich echter voort in het jongste Carboon.

Tijdens het Laat-Perm tot Midden-Jura volgde een periode van overwegend daling en sedimentatie.

De bekkenconfiguratie werd duidelijk beïnvloed door de tijdens de Saalische fase gevormde structuren.

Deze daling werd onderbroken door een tweetal tektonische fasen: de Hardegsen fase in de Vroeg-Trias

en de Vroeg-Kimmerische fase tijdens de Laat-Trias. Gedurende de Laat-Jura en vroegste Krijt vonden

belangrijke fasen van opheffing plaats (Laat-Kimmerische fasen; Kaarten 17 & 18), waarbij veel van de
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op de hogen aanwezige post-Carboon sedimenten werd geërodeerd. Tijdens het Laat-Jura en Vroeg-

Krijt vond gedifferentieerde daling plaats (Kaarten 10 & 12) in het Centraal-Nederlands Bekken en

Nedersaksisch Bekken gevolgd door een tweetal fasen van opheffing en erosie (inversie) tijdens het

Laat-Krijt (Subhercynische fase). Deze fasen hadden in het grootste deel van het kaartbladgebied een

diep insnijdende erosie tot gevolg, waardoor vrijwel de gehele Jura en Krijt opeenvolging ontbreekt

(Kaarten 7 - 14). Tezamen waren de Mesozoi'sche tektonische fasen de oorzaak voor een dominante

NW-20 gerichte structurele trend in het gebied. De dieptekaart van de basis van de Noordzee

Supergroep (Kaart 1 5) laat tenslotte zien dat tijdens het Tertiair de sterkste daling optrad in het

westelijke deel van het kaartbladgebied. ln het Laat-Tertiair (Kaart 16) tot recent heeft opheffing in het

oosten van het kaartbladgebied geleid tot erosie van de Tertiaire afzettingen.

27 Toelichting Kaartblad X lnte¡dîng



2 Pré-Devoon, Devoon en
Onder-Garboon

2.1 lnleiding

Sedimenten van het pré-Devoon, Devoon en Onder-Carboon zijn de oudste afzettingen die in deze

toelichting besproken worden. Dit kaartbladgebied behoort tezamen met Zuid-Nederland tot de weinige

gebieden waar gesteenten ouder dan Westfalien zijn aangeboord (boring Winterswijk-1|. Tevens is dit

het geval in een zestal boringen in westelijk Duitsland (Wachtendonk-l, Münsterland-1, lsselburg-3,

Versmold-1, Vingerhoets-93, Soest-Erwitte-1/1A; Deutscher Planungsatlas, 1976). De afzettingen bestaan

uit klei- en siltsteen van het Ordovicium tot Siluur, klastika van de Banjaard groep en kalksteen en

dolomiet van de Kolenkalk Groep. De afzettingen hebben een 0rdovicium tot Vroeg-Carboon ouderdom.

De diepteligging van de top van de Kolenkalk Groep varieert binnen het kaartbladgebied van 4300 m

nabij Winterswijk tot bijna 7000 m in het noordoosten, De diepteligging van de basis van de Banjaard

groep is niet bekend. De gezamenlijke dikte van de Kolenkalk en Banjaard groep bedraagt minimaal

700 m.

2.2 Pré-Devoon

De afzettingen van het pré-Devoon zijn slechts aangeboord op grotere afstand van het kaartbladgebied.

0p grond van de boring Soest-Erwitte-1/1a (ca.120 km ten zuidoosten van het kaartbladgebied; Clausen

& Leuteritz, 1982) en boringen uit België en de zuidelijke Noordzee (Van Adrichem Boogaert & Kouwe,

1993-1997), wordt vermoed dat zich in het zuiden van het kaartbladgebied onder de Banjaard groep een

dik pakket donker gekleurde klei- en siltstenen bevindt met een Ordovicium tot Siluur ouderdom.

Het contact met de bovenliggende Banjaard groep is discordant.

2.3 Banjaard groep

De Banjaard groep en de eenheden van deze groep hebben alle een informele status in Nederland

(Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). Afzettingen van de Banjaard groep zijn aangetoond in

het zuidelijke deel van het kaartbladgebied (boringen Winterswijk-1, Münsterland-1, lsselburg-3). ln geen

van de boringen werd de groep geheel doorboord. De afzettingen van de groep bestaan uit zandsteen,

kleisteen en kalksteen. De Banjaard groep ligt vermoedelijk discordant op afzett¡ngen van het Siluur of

0rdovicium. De grootste penetratie, 550 m, is in de boring Winterswijk-1 aanwezig; dan volgen de

boring Münsterland-l,449 m, en lsselburg-3 met 190 m. De groep wordt onderverdeeld in de Banjaard

klastika, Bollen kleisteen en Bosscheveld formatie (fig.2.1). De afzettingen hebben een Midden-tot Laat-

Devoon ouderdom, terwijl in het diepste deel van de opeenvolging mogelijk ook Vroeg-Devoon

afzettingen voorkomen. Binnen het kaartbladgebied ligt de top van de afzettingen op een diepte van

ca. 4500 m in het Z0 tot vermoedelijk ruim 7000 m in het N0.

De Banjaard klasfika is een niet formeel gedefinieerde eenheid, die bestaat uit licht gekleurde zandsteen,

kleisteen en kalksteenlaagjes. De eenheid is slechts in de boring Winterswijk-1 aangeboord. De

bovengrens van de eenheid wordt bepaald door de kleistenen van de bovenliggende Bollen kleisteen;

de basis van de formatie is niet bereikt. De eenheid heeft slechts een beperkt verbreidingsgebied en gaat

in oostelijke richting deels over in massieve kalksteen. Binnen de eenheid zijn een tweetal dikke naar

boven toe vergrovende sequenties te onderscheiden, Een kern uit het basale deel van de formatie

toonde een arkose met 25% plagioklaas (BGD, 1978a). De dikte van de eenheid bedraagt minimaal

360 m.
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Het bovenste deel van de Banjaard klastika wordt beschouwd als het laterale equivalent van de Frasnien

en Givetien kalken die meer oostelijk, in de boringen Münsterland-1 en Versmold-1, zijn aangetroffen.

Er is geen ondersteunend biostratigrafisch onderzoek uitgevoerd, maar het wordt aannemelijk gemaakt

door het veelvuldig optreden van carbonaat- en dolomietlaagjes. Het is niet uitgesloten dat het onderste

deel van de formatie een Eifelien of een Vroeg-Devoon (Gedinnien - Emsien) ouderdom heeft.

De Bollen kleisteenligl met een scherpe grens op de Banjaard klastika en bestaat voornamelijk uit

donker gekleurde kleisteen, met inschakelingen van dunne zandsteen- en kalksteenbanken. De eenheid

heeft een grote laterale verbreiding en vrij uniforme dikte van circa125 m. De grens met de
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bovenliggende Bosscheveld formatie is gradueel. De ouderdom van de eenheid is Frasnien -

Famennien.

De Bosscheveld formatiebesÍaal uit een afwisseling van kleisteen, kalksteen en zandsteen. De dikte van

de afzettingen bedraagt in de boring Winterswijk-1 bijna 50 m en in de boring Münsterland-1 ruim 80 m.

Verder naar het zuiden toe wordt de eenheid zandiger en gaat zij over in de Condroz Zandsteen, zoals

die in de boring Wachtendonk-1 is aangetroffen (Wolburg, 1963, 1970b). De eenheid heeft een

Famennien tot mogelijk Vroeg-Tournaisien ouderdom.

2.4 Kolenkalk Groep

De afzettingen van de Kolenkalk Groep komen vermoedelijk in het gehele kaartbladgebied voor. De

groep is in het kaartbladgebied vertegenwoordigd door een uit donkergrijze, mergelige tot kleiige,

dolomitische kalksteen bestaande opeenvolging. De afzettingen behoren tot de Zeeland Formatie.

De groep rust concordant op de Banjaard groep en wordt disconform, met een hiaat, bedekt door de

Limburg Groep. De ouderdom van de groep is Dinantien (Vroeg-Carboon).

2.4 Zeeland Format¡e

De Zeeland Formatie heeft in de boring Winterswijk-1 een dikte van 185 m. ln deze boring bestaat de

opeenvolging uit een massieve, fossielhoudende kalksteen, met enkele schalie inschakelingen. Naar het

zuiden en oosten toe neemt de dikte sterk aftot 20 á 30 m en gaan de massieve kalken over in donker

gekleurde dolomiet en kalksteen, met mergel en schalielagen (fig.2.1). Ondanks de afnemende dikte

wordt de opeenvolging stratigrafisch gezien echter completer. De lithologische ontwikkeling past niet

meer binnen de Zeeland Formatie; een adequate nomenclatuur ontbreekt momenteel nog. ln de donkere

kalkstenen komen tuffietlagen en verkiezelde kalksteen voor (Kelch, 1963); voorkomende fossielen zijn

o.a. crinoiden, trilobieten en koralen (Wolburg, 1963). De ouderdom van de afzettingen is Vroeg-

Tournaisien tot Viseen.

2.5 Sedimenta¡re ontr r¡kkel¡ng en paleogeografie

Afzetting van de Silurische en 0rdovicische gesteenten binnen het kaartbladgebied vond vermoedelijk

in een diep marien milieu plaats. Discordant hierop werden de (Onder- en) Midden-Devonische zanden

van de Banjaard klastika afgezet in een ondiep marien milieu liig.2.2al. Het brongebied van deze zanden

moet in het westen of noordwesten worden gezocht; naar het oosten toe gaan deze zanden buiten het

kaartbladgebied over in kalken. Deze wijzen op helder water, met een geringe influx van klastische

bestanddelen. De Bollen kleisteen en de Bosscheveld formatie werden afgezet tijdens een belangrijke

transgressie, waarbij de brongebieden van klastika in de nabijheid van het kaartbladgebied door de zee

werden bedekt lli1.2.2bl. Het aandeel van klastika nam verder afen klei-sedimentatie maakte plaats

voor de afzetting van kalken van de Zeeland Formatie. Afzetting van deze kalken vond plaats in een

relatief ondiepe zee, ten noorden van een diep bekken, waarin slechts een dunne, sterk gecondenseerde

opeenvolging (de zogenaamde Kulm-facies) aanwezig is (fig. 2.2c). Een belangrijke transgressie aan het

begin van het Namurien luidde de afzetting in van kleien en zanden van de Limburg Groep.
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oosten dikke kalkopeenvolgingen
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Tijdens een markante transgressie

werden de Bollen kleisteen en

Bosscheveld formatie over het

gehele gebied afgezet. c. Dinantien;

Kolenkalk Groep. ln het

kaartbladgebied bevond zich een

carbonaatplatform, dat aan de

zuidzijde werd begrensd door een

diep bekken met een dunne

gecondenseerde opeenvolging

{deels naar Wolburg, 1970b). d.

Namurien; Epen Formatie. ln het

gehele gebied werd een dik pakket

mariene sedimenten afgezet.
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3 Lirnburg Groep

3.1 Stratigrafie

De Limburg Groep bestaat uit een dikke opeenvolging van overwegend griis tot zwart, in het iongste

deel ook rood gekleurde, fijnkorrelige siliciklastische sedimenten. De Limburg Groep vertegenwoordigt

vrijwel het gehele Boven-Carboon. De groep wordt in vier subgroepen onderverdeeld, die elk een

bepaalde fase vertegenwoordigen van de Laat-Carboon regressieve megasequentie. Het onderste deel,

de Geul Subgroep, wordt gekenmerkt door verschillende fossielhoudende mariene niveaus in een

kleisteen opeenvolging. Kleisteen en koollagen zijn de kenmerkende lithologiën van de Caumer

Subgroep. De Dinkel Subgroep bestaat voor een groot deel uit zandsteen en kenmerk zich verder door

het vrijwel afwezig zijn van koollagen en roodkleuring. De Hunze Subgroep tot slot bestaat overwegend

uit een rood gekleurde kleisteen opeenvolging. Als aanvulling op de lithostratigrafie zijn ook mariene

niveaus en koollagen gecorreleerd om een beter inzicht te verkrijgen in de chronostratigrafische relaties.

De Limburg Groep rust in het kaartbladgebied met een hiaat disconform op de Kolenkalk Groep en

wordt in het grootste deel van het kaartbladgebied discordant bedekt door de Boven-Rotliegend Groep

(Kaart 'l ). ln het oosten en noordwesten liggen respectievelijk de Zechstein en de Rijnland Groep

(Kaart 18) discordant op de Limburg Groep.

Afzettingen van de Limburg Groep komen voor binnen het gehele kaartbladgebied. De dikte van de

gehele Limburg Groep neemt in het kaartbladgebied toe van circa 3000 m in het uiterste zuiden tot

mogelijk meer dan 6000 m in het uiterste noordoosten. De geringere dikte in de zuidelijke helft van het

gebied is het gevolg van sterke erosie tijdens het Laat-Carboon en Vroeg-Perm. Deze sterke erosie wordt

geïllustreerd door de ouderdom van top van de Limburg Groep (fig. 3.1, 3.3 & 3.4).

Figuur 3.1 Lithostratigrafisch

diagram van de onderverdeling van

de Limburg Groep in het

kaartbladgebied. 0p het

Achterhoek Hoog is diepe erosie

opgetreden. De meest complete

opeenvolging is bewaard gebleven

in het Eems Diep.
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De diepteligging van de bovenzijde van de Limburg Groep bedraagt in het grootste deel van het gebied

minder dan 1500 m (Kaart 1). Slechts in een klein gebied in het uiterste noorden treden dieptes van

meer 1800 m op (Kaarten 1 & 2). De ligging van de bovenzijde van deze groep op minder dan 1000 m in

het zuidoosten van het gebied maakt hier zelfs conventionele mijnbouw mogelijk. Voor dit doel is de

groep middels boringen verkend en beter bekend dan in de overige delen van Noord-Nederland' Zelfs is

in enkele boringen de basis van de groep bereikt. De diepte van de basis van de groep varieert van ruim

4000 m in het uiterste zuiden tot vermoedelijk 7500 m in het noorden van het kaartbladgebied'

Het breukpatroon heeft een overwegend noordwest-zuidoost oriêntatie en geeft een indicatie van het

structurele patroon binnen het gebied, De afzettingen van de groep hebben een Namurien tot Stefanien

ouderdom.

Figuur 3,2 Stratigraf ische indeling

en logbeeld van het bovenste

gedeelte van de Geul Subgroep

(Epen Formatie) en de overgang

naar de Caumer Subgroep (Baarlo

Formatie) in de boring Winterswijk-

1. Het bovenste deel van de Epen

Format¡e heeft een Westfalien A

ouderdom.

Gamma-Ray Son¡c

o APr 190 , 75 MÈift 40

F toot

[:¡.-Tî]t zandsteen

l-----l kt.i.t..n
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3.2 Geul Subgroep

De Geul Subgroep bestaat overwegend uit donkergekleurde kleisteen. Koollagen ontbreken in deze

subgroep. De subgroep bestaat uit de Epen Formatie, met een Namurien tot Westfalien A ouderdom
(fig. 3.1).

3.2.1 Epen Formatie

De Epen Formatie komt in het gehele kaartbladgebied voor. De formatie is geheel doorboord in de
boringen Winterswijk-1, Münsterland-1 en lsselburg-3. Zij ligt disconform met een hiaat op de Kolenkalk

Groep en wordt concordant bedekt door de Baarlo Formatie. De formatie wordt onderverdeeld in het
Geverik, het hoofd-Epen, het ubachsberg en het boven-Epen laagpakket (fig.3.2). Het hoofd-Epen en het

Figuur 3.3 Geologische kaart van

de top van de Limburg Groep.

Variaties in de de ouderdom van de

bovenzijde van de Limburg Groep

geven een indicatie van de

toenmalige str ucturen. Het verschil

in struktuurpatroon ter weerszijden

van het Varistisch front is

opvallend; zeer sterke, nauwe

plooiing van de sedimenten ten

zuidoosten van het front en een

rustiger deformatiepatroon ten

noordwesten hiervan. De kaart is

gebaseerd op seismische

interpretatie, ¡nteÍpretat¡e van

boorlogs en palynologisch

onderzoek {RGD, 1995c). De

gegevens uit het Duitse deel van de

kaart zl,n ontleend aan Teichmüller

et al. (1984).

Westfalien A

Westfal¡en B

Westfalien C

Westfalien D

Stefanien

)
<-<

Boring met ouderdomsbepaling

Breuk

Varistisch front
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boven-Epen taagpakkal heåhn een informe]c s,tatls. De formatie; m.et een dike van 1600 tot

vermoedelijk meer dan 2000 m, heeft een Namurien A tot oudste Westfalien A ouderdom. 0p grond van

gedetailleeide logcoilelârie blijlc dat, dè bdv"enste 1 50 tof 180 m van de formatie,æ¡ W.estfatien A

ouderdom heefr ,(fig. 3.2).

IIú. Êeverfk Laagpakk€f, æn de basis van de,Epen Formatio, bestsat !¡it kl.eistçrìe¡ mêl een hoog gehalte

aan organisch materiaal, zogenaamde hot shalæ. Het laagpakket vertoont een uniforme ontwikkeling in

het gebied en heeft eên dikt€ van 50 tot 80 m. De ouderdom is oudso Namurie¡ 4. ln Duibland slaat dit

lâaúpaklet hekênd als de Fæídonlen$êåjêfe¡on ltauende Naunsehieftñ tlet percêntage organiæhe

þeetanddele¡ b.edraagt ehø $ft, (Rlehwlen et el,, 19631.

lleth6ofd-Ery.n/aagpaf.ketbestaðtui.rt hooJdæke.llilr.uitdonker gekleurde kleisteen en silt@R eä

slechtg een gg-ring pe.rcért¡gq eaRdgensn Het lðagþakkér wordt g€kenmêrkt door het,veelvuldig

optrêden va'n marlgne niveaus met goniatieten en bivalven Flet paktet is'opgobouwd. uit een oydiscù.e

Flg+tu.r q4 Geolqgisel¡e kaart va¡
dê top v€ñ de L¡mburä 'çr'.@p,,

Geþqndwqrdtdo

lithalstråtigrãñiche ænhdd lrolko

aan dq top. \&n ds:Limburu Groe.p

Iigrt De kaartisgebaie*d oþde

lnterp'retatie vafi b.@dogs, qn

nterauur (Van Adrlehôm Boogært

& Kouwe1993'i9971,

I
trt
r 
----l

R¡.iur,lo,Fortlratie

Mêur¡t$ Formad€|

Tuhbe¡gon Fomqtie

De Lutte Formatie
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opeenvolging van naar boven toe vergrovende sequenties, met een dikte van 50 tot 100 m (fig. 3.2).

Dergelijke sequenties worden over grote arealen herkend, van Zuid-Nederland tot in de Noordzee. Aan

de basis van deze sequenties komen de karakteristieke mariene niveaus voor. Een zandsteenpakket,

enkele tot ruim 10 m dik, sluit de sequenties af. Binnen het kaartbladgebied is het laagpakket

aangeboord in de boring Winterswijk-1 met een dikte van 1450 m. De dikte in de boring lsselburg-3 is

iets groter (1600 m), terwijl in de boring Münsterland-1 2200 m doorboord werd (Drozdzewski, 1992;

Richwien et al., 1963; Wolburg, 1963, 1970a). Regionaal gezien verdikt het pakket in zuidoostelijke

richting (Wolburg, 1970a), maar in de boring Münsterland-1 is tevens sprake van een schijnbare

verdikking tengevolge van breuken en steile laagstanden (Richwien et al. 1963). 0p grond van schaarse

data (Ziegler, 1990) wordt verondersteld dat de dikte geleidelijk naar het noorden toeneemt tot circa

1900 m. De ouderdom van het laagpakket is Namurien A tot C.

Op heT hoofd'Epen laagpakketligt een tweetal dikkere zandsteenbanken, die tezamen he| l.)bachsberg

Laagpakketvormen (fig. 3.2). Het pakket is ook bekend als Grenzsandstein (Duitsland) ol Passage

sandsfone (Engeland). De zandstenen, met een gezamenlijke dikte van 25 tot 35 m, hebben een grote

laterale verbreiding. De zandstenen komen juist onder het mariene Sarnsbank niveau voor en hebben

een jongste Namurien C ouderdom in dit gebied.

Het boven-Epen laagpakket, met een dikte van '150 tot 180 m, is één grote naar boven toe vergrovende

opeenvolging, die overwegend uit kleisteen bestaat met een zandige top. ln het laagpakket kunnen wel

kolige intervallen voorkomen, maar volgens de definitie geen koolbanken. ln het basale deel van het

laagpakket komt het mariene Sarnsbank niveau, de grens tussen het Namurien en Westfalien voor. Het

laagpakket heeft daarom vrijwel geheel een oudste Westfalien A ouderdom (fig. 3.2).

3.3 Caumer Subgroep

De Caumer Subgroep bestaat u¡t een dikke opeenvolging van overwegend fijnkorrelige siliciklastische

sedimenten en frequent voorkomende koollagen. ln het kaartbladgebied bestaat de Caumer Subgroep

uit drie formaties, de Baarlo, Ruurlo en Maurits Formaties, ln het midden en noordoosten van het

kaartbladgebied wordt de subgroep discordant of disconform bedekt door de Tubbergen Formatie.

ln het zuiden en noordwesten van het kaartbladgebied wordt de subgroep discordant bedekt door

afzettingen van de Boven-Rotliegend, de Zechstein of de Rijnland Groep. De subgroep bereikt hier een

dikte van 1400 m. De subgroep is in geen enkele boring compleet doorboord. Uit Duitse literatuur-

gegevens kan worden afgeleid dat de dikte van de Caumer Subgroep in het noordelijke deel 2000 m

bedraagt (Drozdzewski, 1992, 1993; Stancu-Kristoff & Stehn, 1984). De subgroep heeft een

ouderdomsbereik van Westfalien A tot Vroeg-Westfalien C ouderdom.

3,3,1 Baarlo Format¡e

De Baarlo Formatie bestaat uit donkergekleurde kleisteen, met frequent voorkomende koollagen en

zandstenen. De formatie komt in het gehele kaartbladgebied voor, maar is slechts uit boringen bekend

in het zuidelijke deel van het gebied. Zandstenen komen voor in naar boven toe vergrovende sequenties

(fig. 3.5). De ondergrens van de formatie wordt gelegd aan de basis van de diepste koolbank in het

Boven-Carboon. De bovengrens ligt bij de overgang van naar boven toe vergrovende in naar boven toe

verfijnende sequenties. De formatie werd geheel doorboord in de boring Winterswijk-1 met een dikte

van bijna 670 m.

36 Toef ichting Kaartblad X Limburg croep



W
IN

T
E

R
S

W
IJ

K
-1

R
U

U
R

LO
.l

G
am

m
å 

R
ay

 
S

on
ic

t0
 

A
P

¡ 
20

0t
 t

34
0 

ps
/ñ

 
¿

01

I 
G

am
m

a 
R

åy

õ 
to

 
aP

t 
15

0¡

o { -l o q ô f 4. f (o ô o ã õ' X c ò o ð *
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De zandstenen in deze formatie treden overwegend op in naar boven toe vergrovende sequenties. Deze

sequenties bereiken een dikte van enkele tientallen meters tot soms 300 m. Aan de basis van dergelijke

sequenties bevinden zich kleistenen met marien tot brakwaterfossielen (goniatief.en, Lingulal.Vooral in
het middelste deel van de formatie komt een dik complex van grofkorrelige zandstenen voor. Op grond

van het logbeeld is in dit complex een driedeling te maken. ln het onderste deel treedt een naar boven

toe vergrovende trend op, gevolgd door tweemaal een verfijnende trend (fig. 3.b). Dit

zandsteencomplex, de Schöttelchen Sandstein (G. Drozdzewski, pers. comm.), met een dikte van 30 tot
50 m, heeft een grote laterale verbre¡ding. De ouderdom van de formatie is Westfalien A.

3.3.2 Ruurlo Forrnat¡e

De Ruurlo Formatie bestaat uit een dikke opeenvolging van hoofdzakelijk lichtgrijze siltige of zandige

kleistenen, met ingeschakelde koollagen en gr¡jze tot roze zandsteenbanken. ln de formatie overheersen

naar boven toe verfijnende sequenties, maar daarnaast komen tevens enkele naar boven toe

vergrovende sequenties voor. De zandstenen zijn ontwikkeld als geulzanden en als zandlagen met een

goede laterale continuiteit. De formatie ligt concordant op de Baarlo Formatie en wordt eveneens

concordant bedekt door de Maurits Formatie of discordant door de Boven-Rotliegend of de Zechstein

Groep (fig. 3.5 & 3.7). De formatie komt in het gehele kaartbladgebied voor.

ln de Ruurlo Formatie komen de faciele equivalenten van twee belangrijk mariene niveaus voor,

namelijk het Catharina niveau, dat de Westfalien A - B grens vormt en aan de top van de formatie het

Domina niveau, op de grens van het Onder- en Boven-Westfalien B (fig. 3.5). Het Catharina-niveau is op

grond van boorgatmetingen goed te herkennen (Schuster, 1963, 1968). ln het kaartbladgebied wijst de

fauna van dit niveau echter uit dat afzetting in een niet-marien milieu plaats vond (H. Pagnier,

pers.comm.). De Ruurlo Formatie is slechts in twee boringen in het zuiden van het kaartbladgebied

geheel doorboord, met een dikte van 600 tot ruim 700 m. De formatie heeft een Westfalien A tot Vroeg-

Westfalien B ouderdom.

3.3.3 Maur¡tsForrnatie

De Maurits Formatie bestaat voornamelijk uit lichtgrijze kleistenen met veelvuldig voorkomende

koollagen. De formatie onderscheidt zich van de onderliggende formatie door een fijnkorreliger karakter

en een hoger gehalte aan koollagen (fig. 3.5), hetgeen op boorgatmetingen goed tot uitdrukking komt.

De formatie wordt discordant of disconform bedekt door de Tubbergen Formatie, of door de Boven-

Rotliegend, de Zechstein of de Rijnland Groep (fig. 3.5, Kaart 17).

ln de Maurits Formatie komen slechts enkele dunne zandsteenbanken voor. Binnen het kaartbladgebied

zijn er verschillende aanwijzingen dat de basis van de bovenliggende Tubbergen Formatie erosief is

(zie paragraaf3.4.l). Uit boringen blijkt, dat de dikte tussen het mariene Aegir niveau, de grens tussen

het Westfalien B-C, en de Tubbergen Formatie in het noorden van het kaartbladgebied ca. 170 m en in

hetzuiden nog geen 100 m bedraagt.

De Maurits Formatie komt, uitgezonderd het uiterste zuiden, in het gehele kaartbladgebied voor
(fig. 3.4). De formatie is slechts in enkele boringen in het kaartbladgebied aangeboord. De complete

formatie bereikt een dikte van maximaal 380 m. De ouderdom van de formatie is Laat-Westfalien B tot

Vroeg-Westfalien C.
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3.4 Dinkel Subgroep

De Dinkel Subgroep wordt ¡n het kaartbladgebied vertegenwoordigd door de Tubbergen Formatie.

De ouderdom van de subgroep is Vroeg-Westfalien C tot Vroeg-Westfalien D.

3.4.1 TubbergenForrnat¡e

De Tubbergen Formatie bestaat voor een groot deel uit zandsteen. De formatie rust met een hiaat of een

geringe hoekdiscordantie op de Maurits Formatie en komt in de noordelijke helft van het kaartblad-

gebied voor. Zij wordt in het uiterste noordoosten van het kaartblad concordant bedekt door de De Lutte

Formatie, elders discordant door de Boven-Rotliegend, de Zechstein of de Rijnland Groep (fig. 3.4,

Kaart 17).

De formatie is opgebouwd uit een afwisseling van 10 tot ruim 30 m dikke, in het middelste deel van de

formatie zelfs 100 m dikke zandsteenpakketten. De zandstenen worden door 5 tot 40 m dikke klei- en

siltsteen intervallen gescheiden (fig.3.5 & 3.7). Zandsteenpakketten maken 50 tot 80% van de formatie

uit. Het zandpercentage neemt in noordelijke richting af. De zandstenen bestaan uit middelgrove, zeer

grove tot conglomeratische onrijpe zandsteen, met slecht afgeronde korrels. Zij zijn overwegend

lichtgrijs van kleur. De zandsteenlichamen vertonen een goede laterale continuiteit en vormen het

reservoirgesteente van enkele gasvelden (o.a. Rossum-Weerselo, Tubbergen, 0ldenzaal).

De Tubbergen Formatie kenmerkt zich door een tweedeling in seismische facies (fig.3.6). Het onderste

deel heeft een sterk wisselend diktepatroon en kenmerkt zich door een onregelmatig patroon van

reflectoren. Het bovenste deel van de formatie vertoont meer continue reflectoren en heeft een

gelijkmatige dikte. Het onderste deel van de formatie, met de chaotische seismische facies, is niet uit

boringen bekend maar bestaat vermoedelijk grotendeels uit zandsteen (Van Tongeren, 1996).

De kleistenen in de formatie vertonen onderin een groengrijze kleur; hiermee geassocieerd komen

enkele koollagen voor. Naar boven toe gaat de roodbruine kleur domineren en komen er geen kooflagen

meer voor. De roodkleuring is voor een deel van primaire oorsprong (Selter, 1990; Van der Zwan et al.,

1993; Pagnier & Van Tongeren, 1996; Van der Meer & Pagnier, 1996). De dikte van de formatie varieert

van 470 tot 495 m. maar bereikt vermoedelijk in het Eems Diep een grotere dikte. De formatie heeft een

Vroeg-Westfalien C tot Vroeg-Westfalien D ouderdom.

3.5 Hunze Subgroep

De Hunze Subgroep bestaat u¡t de De Lutte Formatie. De ouderdom van de subgroep is Vroeg-

Westfalien D tot Stefanien.

3.5.1 De Lutte Format¡ê

Deze formatie bestaat u¡t een opeenvolging van roodbruine, maar soms ook groengrijze silt¡ge tot

fijnkorrelige zandige kleistenen. Binnen de opeenvolging van kleistenen komen 5 tot 15 m dikke

zandstenen voor met een goede laterale continuileit. Enkele meters boven de basis komt de enige

koolhoudende laag voor uit de formatie (fig. 3.7), die in Duitsland als de ltterbeck-Horbon bekend staat

(Tantow, 1993). Deze laag vormt de scheiding tussen het deel van de formatie met gley bodems eronder

en het deel met caliche en ferrugene bodems erboven. ln het bovenste deel van de formatie domineren

de caliche bodems (Van der Zwan et al., 1993; Pagnier & Van Tongeren, 1996; Van der Meer & Pagnier,

1 996).
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Het bovenste deel van de formatie, met een dikte van circa 100 m ligt met een hiaat of geringe

discordantie op de onderste deel (fig.3.7); dit deel wordt als Stefanien beschouwd (Tantow, 1993;

Pagnier & Van Tongeren, 1996). De Stefanien ouderdom staat ter discussie; palynologisch bevatten deze

afzettingen een Autunien associatie (Van de Laar & Van der Zwan, 1996), terwiil paleobotanisch

onderzoek in de richting van een Westfalien D ouderdom wijst (Van Amerom, 1996; Van derZwan et al.,

c
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Figuur 3.7 Stratigrafisch profiel C-

C'van het bovenste deel van de

Dinkel Subgroep (Tubbergen

Formatie) en de Hunze Subgroep

(De Lutte Formatie) tussen de

boringen Tubbergen-8, De Lutte-6

en Norddeutschland-8, Het

bovenste deel van de Hunze

Subgroep, met een vermoedelijke

Stefanien ouderdom, ligl

discordant op Westfalien D

afzettingen (naar Pagnier & Van

Tongeren, 1 996). Belangrijke

conelatiehorizons binnen de

opeenvolging zijn weergegeven.
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'1993). ln Duitsland worden deze afzettingen in het grensbereik Perm-Carboon geplaatst (Stefanien C tot

Autunien; Plein, 1995).

De dikte van de formatie bedraagt maximaal 650 tot ruim 700 m in uiterste noordoosten van het

kaartbladgebied (Tantow, 1993; Pagnier & Van Tongeren, 1996).

3.6 lntrus¡egesteenten

ln verschillende boringen in het zuiden van het kaartbladgebied zijn intrusiegesteenten in de Limburg

Groep aangetroffen. ln de boringen Corle-1, Gefria-3 en Gelria-5zijn dit kwartsdoleritische

ganggesteenten, met aan de boven- en onderzijde contact-metamorfe zones. Het ganggesteente is

maximaal 23 m dik in de boring Gelria-5 (Thiadens. 1963). ln de boring Winterswijk-1 werd een 140 m

dikke diabaas aangetroffen, waarvan het meest basische gesteente een olivijn-doleriet betrof (RGD,

1978b). De ouderdom van deze intrusiegesteenten is bepaald op Laat-Trias.

3.7 Sed¡menta¡re ontu¡ikkeling en paleogeografie.

De afzettingen van de Limburg Groep weerspiegelen een regressieve deltaïsche opvulling van een oost-

west georiönteerd voorlandbekken (fig. 3.8). De dikke opeenvolging vertoont slechts graduele

overgangen tussen de verschillende facies. hetgeen erop wijst dat daling en sedimentatie elkaar in

evenwicht hielden. Gedurende een lange periode lag het landoppervlak rond de toenmalige zeespiegel

en, nog belangrijker, was het zeer vlak; bil een kleine stijging van de zeespiegel werden grote

oppervlakten overspoeld en werden hier mariene of brakwater sedimenten afgezet. Tevens ontstonden

er door de hoge grondwaterspiegel op uitgebreide schaal moerassen, waarin veenvorming plaatsvond.

Bij een daling van de zeespiegel breidden zich wederom riviersystemen uit over het gebied.

Figuur 3.8 Paleogeografische kaart

van Noordwest-Europa ten tijde

van het LaalCarboon {naar Ziegler,

1990).
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Het basale deel van de opeenvolging, de Geul Subgroep, bestaat uit mariene, lacustriene en deltaische

sedimenten. Het middelste deel van de opeenvolging, de Caumer Subgroep, kenmerkt zich door

lacustriene afzettingen, waarbij in moerassen op grote schaal veenvorming optrad. Het centrum van het

dalingsgebied verplaatste zich van het gebied ten zuidoosten van het kaartbladgebied naar het Eems

Diep. ln het bovenste deel van de opeenvolging, de Dinkel en Hunze Subgroep, breidden zich vanuit het

westen en zuidoosten rivieren over het gebied uit, die hier grofkonelige afzettingen achterlieten. Later

maakten deze rivieren plaals voor meren en stroomvlaktes, gekaraheriseerd door fijnkorrelige

afzettingen. Deze fluviatiele sedimenten representeren de afbraakprodukten van het Rijns Massief ten

zuidoosten van het kaartbladgebied en het Nederlands Hoog ten westen hiervan.

Tijdens het jongste deel van het Laat-Carboon trad er een grote verandering in het klimaat op; de

vochtige tropische omstandigheden die tijdens het Namurien en het Westfalien A en B heersten,

maakten in het Laat-Westfalien C plaats voor een warm klimaat met een afwisseling tussen natte en

droge seizoenen (moesson). Tijdens het Westfalien D heerste een semi-aride klimaat waar de

verdamping af en toe de neerslag overtrof en tot de vorming van caliche leidde (Pagnier & Van

Tongeren, 1996; Selter, 1990; Van der Meer & Pagnier, 1996; Van der Zwan et al., 1993).

Petrofysische evaluat¡e

De zandstenen van de Tubbergen en De Lutte Formatie vormen in het noorden van het kaartbladgebied

een belangrijk exploratiedoel. Gedurende de laatste 30 jaren zijn hierin meerdere gasvelden ontdekt

(fis.1.2).

Als voorbeeld van een logevaluatie van het reservoirtraject van de Limburg Groep wordt in figuur 3.9

het resultaat getoond van de boring Rossum-Weerselo-6. Het reservoir van de Limburg Groep bestaat

uit een afwisseling van fluviatiele zandsteen en kleisteen. lnherent aan het fluviatiele karakter van de

reservoirzanden variëren deze zanden sterk in reservoirkwaliteit.

Voor de boring Rossum-Weerselo-6 wordt voor de geëvalueerde zanden in onderstaande tabel de

variatie in porositeit getoond.

Tabel 3.1 Beservoireigenschappen van de zandstenen van de Limburg Groep in de boring Rossum-Weercelo-6

ftis.3.9)

TVD-interval netto/bruto porositeit kleigehalte

(m)

1739,6-1743,9

1759,3-1767,2

1772,2-1777,1

1783,0-1787,2

1807,7-1817,3

1821,7-1826,7

1 848.3-1864,3

1 869,5-1 894,1

(m)

4,3

7,9

4,9

4,2

9,6

5,0

16,0

24,6

t%t

76,7

65,8

14,3

88,1

19,8

8,0

88,8

76,4

l/"1

16,2

10,6

8,4

14,7

8,5

8,3

12,6

13,0

l/"1

29,9

15,5

38,9

25,1

24,6

30,0

17,4

23,6

{m)

1

2

J

4

Ã

6

7

I

3,3

5,2

0,7

3,7

1,9

0,4

14,2

20,8
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Fi guur 3.9 Petrofysische evaluatie

van de Limburg Groep in de boring

Rossum-Weerselo-6, Kolom 1:

kleigehalte Vcl, effectieve porositeit

(e en porievolume water Vw (alle

waarden in %). Het kleigehalte

werd afgeleid uit de gamma-ray

log. De effectieve poros¡te¡t werd

verkregen door gebruikmaking van

de sonic logs, na correctie voor het

kleigehalte. Kolom 2:

boorgatdiameter (Cal) en

boorbeiteldiameter (Bit), beide in

inches; bovendien zijn aan de

linkenand van de kolom de geteste

intervallen aangegeven en aan de

rechterrand van de kolom de

kernintervallen, Kolom 3: de

watefsaturatie Sw in procenten. 1750 -
Voor het bepalen van de

watersaturat¡e werd de lndonesia-

formule gebruikt, die geschikt is

voor kleiige formaties (Fertl, 1 987).

Kolom 4: de effectieve porositeit (e

(linker curve) en het poriênwater-

volume Vw (rechter curve), beiden

¡n procenten. De d¡epte is de

werkelijke diepte.

l85o -r

-
L----l klei percentage f koolwaterstof percentage
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Van de 7 geselecteerde boringen binnen het kaartbladgebied zijn er van 4 boringen kernanalyse-data

beschikbaar (Fleringen-1, 0ldenzaal-6, Rossum-Weerselo-6, Tubbergen-Mander-1). Aan kernen gemeten

gemiddelde porositeiten liggen tussen 5 en 13%, terwijl gemiddelde permeabiliteiten lager dan 50 mD

zijn.

ln Appendix C zijn de resultaten van de reservoirsommaties van de Limburg Groep vermeld. Als cut-off

voor de porositeit is de waarde van 8% gebruikt. Deze waarde is gebaseerd op kernanalyse resultaten

uitgaande van een permeabiliteits cut-off van 0.1 mD. Voor de cut-off van het kleigehalte is de waarde

van 50% gekozen.

ln figuur 3.10 wordt de verbreiding getoond van de Tubbergen Formatie, met de verdeling van de

reservoir gemiddelde effectieve porositeit (Fem) van de Limburg Groep op het kaartblad weergegeven.

De gemiddelde porositeit in het noorden van het gebied varieert tussen de 9,7 en 13,3%. De zuidelijker

gelegen boring Hengevelde-1 vormt met 16,3% een duidelijke anomalie; deze hoge waarde lijkt

gerelateerd aan een hoge netto/bruto verhouding van 80%. ln de zandverdeling van de Tubbergen

Formatie komen aanmerkelijke laterale verschillen voor. Deze worden veroorzaakt door de anatomie van

het fluviatiele systeem. 0ver de gehele Tubbergen Formatie varieert de netto/bruto van 37% in

Figuur 3.10 Verbreidingskaart van

de Tubbergen Formatie en De Lutte

Formatie en de verdeling van de

gemiddelde porositeit (%) in deze

formaties. De verbreiding van de

Tubbergen Formatie en equivalente

formaties in Duitsland is afgeleid

uit de literatuur (Teichmüller et al.

(r984).

HGV-1
boring met gemiddelde porositeit (%)
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ïubbergen-5 tot 59% in Tubbergen-Mander-1; de gemiddelde porositeit lijkt hier eveneens gerelateerd

aan deze verhouding en bedraagt respectievelijk 11,2o/o lboring Tubbergen-5) en 13,37o (boring

ïubbergen-Mander-1 ).

Zandstenen, soms enkele tientallen meters dik, komen ook voor in het overwegend uit kleisteen

bestaande diepere deel van de Limburg Groep (Epen en Baarlo Formaties). Uit Duitse

literatuurgegevens blijkt echter, dat de porositeit van deze zandstenen erg laag is; in de Baarlo Formatie

gemíddeld 2.5% enin de Epen Formatie minder dan 0.5% (Beeg, 196ï Tunn, 1963; Tantow, 1993).
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4 Boven-Rotliegend Groep

4.1 Stratigraf-e

De Boven-Rotliegend Groep wordt binnen het kaartbladgebied vertegenwoordigd door de Slochteren

Formatie. De groep heeft een Laat-Perm ouderdom.

De afzettingen van de Boven-Rotliegend Groep rusten gescheiden door de Saalische discordantie op

verschillende formaties van de Limburg Groep (fig. 3.5). De groep komt in een groot deel van het

kaartbladgebied voor en is afwezig op het Dalfsen Hoog, in het oosten en noorden van Twente en lokaal

in de Achterhoek (Kaart 1). 0p de afzettingen van de groep liggen in het overgrote deel van het gebied

concordant afzettingen van de Zechstein Groep (Kaart 2). Slechts in een klein gebied, op het Dalfsen

Hoog, rust de Rijnland Groep discordant op de Boven-Rotliegend Groep (Kaart 17). De diepteligging van

de basis van de groep varieert van minder dan 800 m in het zuiden tot meer dan 2400 m in het noorden

van het kaartbladgebied (Kaart 1).

Figuur 4.1 Diktekaart van de

Boven-Rotliegend Groep

(Slochte;en Formatiel in het

kaartbladgebied, gebaseerd op

boorgegevens. 0p de kaart zijn een

aantal structuren aangegeven waar

dikkere Boven-Rotliegend

afzettingen worden verwacht.

. boring

-10 - isopach

.m actievebreuk
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De dikte van de Boven-Rotliegend Groep neemt in westelijke richting toe tot ruim 40 m net buiten hel

kaartbladgebied. Dit patroon vertoont echter sterke lokale variaties (fig. a.1).

4.1.1 SlochterenFormat¡e.

ln de Slochteren Formatie komen in het kaartbladgebied twee lithologiën voor, die aan de dikte van de

formatie lijken te zijn gerelateerd. Waar de formatie slechts enkele meters dik is, bestaat zij geheel uit

conglomeraat of conglomeratische zandsteen, terwijl op plaatsen waar de formatie dikker dan enkele

meters is zij overwegend uit zandsteen bestaat.

De zandige conglomeraten zijn typisch voor de formatie in het oosten en zuidoosten van het

kaartbladgebied. Vroeger werd dit pakket ook wel het Zechstein Basisconglomeraat genoemd (Brueren,

1959). Tegenwoordig wordt dit conglomeraat beschouwd als het laterale equivalent van de overwegend

uit zandsteen bestaande Slochteren Formatie ten noorden en westen van het kaartbladgebied (Van

Adrichem Boogaert & Kouwe, 1 993-1 997). De conglomeraatlagen zijn niet dikker dan één of enkele

meters en bestaan uit een grils gekleurd, met anhydriet of dolomiet gecementeerd, zandig

conglomeraat. De fragmenten bestaan uit kwartsrolstenen en lokaal komen koolfragmenten voor.

De zandsteen is typisch roodbruin gekleurd, goed gesorteerd en middel- tot grofkorrelig. Aan de basis

komt lokaal conglomeraat voor, De zandsteen vertoont een kenmerkend geblokt patroon op de GR logs

en een lage straling die indicatief is voor de rijpheid van het sediment.

De dikte van de formatie neemt in het kaartbladgebied in westelijke rlchting toe tot ruim 40 m.

Gesuperponeerd op deze geleidelijke diktetoename ligt een patroon van sterke lokale verdikkingen en

verdunningen (fig. a.1). Temidden van boringen die slechts een dun, conglomeratisch ontwikkelde

Slochteren Formatie aantroffen (0.a. Winterswijk-1, Ratum-1, Gelria-2) werd een dikkere opeenvolging

van goed gesorteerde zandsteen aangetroffen in de boringen Ruurlo-1, Lievelde-1 en Gelria-3. De

formatie werd daarentegen niet aangetroffen in de boringen Hengevelde-1, Corle-1, Gelria-1 en -5 en

Tubbergen-Man der-1,2 en 3. Vermoed wordt, dat vooral in het gebied waar de formatie met een dikte

van minder dan 10 m in boringen is aangetroffen, de formatie tussen deze boringen op verschillende

plaatsen zal ontbreken.

Het diktepatroon van de Slochteren Formatie lijkt gerelateerd aan de dikte van de Zechstein Groep en de

tektonische positie van de afzettingen van de basis van laatstgenoemde groep (Kaarten 2 & 3). ln

slenken met een dikke, voornamelijk uit 21 (Werra) Formatie bestaande opeenvolging van de Zechstein

Groep komen tevens dikkere afzettingen van de Slochteren Formatie voor, terwijl op structureel hoge

blokken met een dunne opeenvolging van de Zechstein Groep de Slochteren Formatie dun of afwezig is.

Deze hypothese wordt ondersteund door de boringen Lievelde-1 en Gelria-3, waar zowel de Slochteren

Formatie als de 21 (Werra) Formatie dik zijn en de boringen Corle-1 en Gelria-1 en -5, waar zowel de

Slochteren Formatie als de Koperschalie en de Z1 Carbonaat ontbreken.

Daar boringen veelal op tektonisch hoge blokken staan, kan op grond hiervan geen representatief beeld

verkregen worden van het werkelijke diktepatroon van de Slochteren Formatie. ln figuur 4.1 zijn slenken

op het niveau van de Zechstein Groep aangegeven, waarin zich dikke zandige opeenvolgingen van de

Slochteren Formatie kunnen bevinden (zie tevens paragraaf 5.1,1 en fig. 5.2).
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4.2 Sedimentaireontvrt¡kkel¡ng en paleogeografie.

De Boven-Rotliegend Groep werd onder continentale omstandigheden afgezet aan de zuidoostrand van

het intracratonische Zuidelijk Perm Bekken (fig. 12.2), De in het kaartbladgebied afgezette sedimenten

zijn de erosieprodukten van het ten zuiden en oosten van het gebied gelegen zuidelijker gelegen

Varistisch gebergte.

De conglomeraten en conglomeratische zandstenen van de Slochteren Formatie zijn afgezet door

verwilderde rivieren; tijdens de transgressie, die de afzetting van de Zechstein Groep inluidde, ziin de

conglomeraten lokaal omgewerkt, Op grond van het karakter op de boorgatmetingen is vastgesteld, dat

de schone zandstenen van de Boven-Rotliegend Groep van eolische oorsprong zijn. ln dit gebied vulden

zij voornamelijk lokale depressies op.

De roodkleuring van de sedimenten wordt beschouwd als het gevolg van fluctuaties in de

grondwaterspiegel reeds kort na afzetting. ln perioden van lage grondwaterspiegel vond oxidatie van

ijzerhoudende mineralen plaats en werd hematiet gevormd. Deze hematiet werd vervolgens door het

grondwater verdeeld in het sediment als dunne laagjes om de konels (Walker, 1967). De aanwezigheid

van deze huidjes om de kwartskorrels kan bij de latere diagenese de aangroei van cement op de konels

voorkomen (Füchtbauer, 1 974),
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5 Zechstein Groep

5.1 Stratigrafie

Binnen het kaartbladgebied is de Zechstein Groep opgebouwd uit een viertal evaporiet cycli, deZl
(Werra) tot en met 24 {Aller) Formatie en een afdekkende kleisteen. de Zechstein Boven_Kleisteen

Formatie. De bases van de formaties worden gekenmerkt door transgressieve afzettingen. De groep
heeft een LaalPerm ouderdom.

De Zechstein Groep ligt in het grootste deel van het kaartbladgebied concordant op de Boven-

Rotliegend Groep; in het oosten van Twente echter rust de groep discordant op de Limburg Groep
(Kaarten 2 & 4)' De Zechstein Groep wordt concordant bedekt door de Onder-Germaanse Trias Groep
(Kaart 5) en op enkele plaatsen discordant door de Altena Groep. de Rijnland Groep, of de Noordzee
Supergroep (fig' 6.7. Kaarten 18 &'19). De formatie is sterk verbroken en de diepteligging van de basis
varieert binnen het kaartbladgebied van minder dan 800 m in het zuiden tot meer dan 2400 m in het
noorden van het kaartbladgebied (Kaart 2). De dikte van de groep varieert van 100 tot S0O m, met lokaal
grotere waarden in zoutkussens.

De opbouw van de groep wordt geïllustreerd aan de hand van een stratigrafische profiel (f¡g. S.1 ).

5.1.1 21 lWerral Formatie

De Z1 (Werra) Formatie is opgebouwd uit het Koperschalie. het Z1 Carbonaat, het 21 Onder-Anhydriet,
het Z1 Zout en het 21 Boven-Anhydriet Laagpakket.

De dikte van de formatie bedraagt minder dan 100 m in het zuidwesten van het kaartblad en plaatselijk
meer dan 500 m in het oosten van Twente. Ten gevolge van sterke diktewisselingen van het steenzout is
deze trend lokaal verstoord. Deels ziin deze diktewisselingen het gevolg van zoutbeweging, maar zijn
tevens de expressie van een sterk gedifferentieerde dalingspatroon tijdens de afzetting van de formatie,
Uit seismische gegevens blijkt dat z¡ch grabens en halfgrabens ontwikkelden, met een breukverzet van

meer dan 200 m (fig. 5.2). Juist in deze structuren vond de afzetting van steenzout plaats.

De Koperschalie ligt aan de basis van de formatie. Het laagpakket bestaat uit een donkere,
fiingelamineerde kleisteen, met een hoog gehalte aan organisch materiaal. De dikte bedraagt slechts
0,5 tot 1 m, maar de eenheid is door de hoge uitslag op de gamma-ray log goed te onderscheiden en

heeft een zeer grote regionale verbreiding.

De Z1 Carbonaat bestaat uit een grijsbruine kalksteen of fijnkorrelige dolomiet. 0p enkele plaatsen in het
noorden van het kaartbladgebied komen oölieten voor; in het midden van het kaartbladgebied bevat de
eenheid anhydrietknollen (Brueren, 1959). De eenheid is over het algemeen slechts enkele meters dik en
vertoont een naar de top toe een afnemend kleigehalte. De eenheid is door erosie afwezig in het
noordoosten en rondom Winterswijk.

De Z1 Anhydriet is in het gehele kaartbladgebied aanwezig. Op plaatsen waar het 21 Zout aanwezig is,

wordt de eenheid onderverdeeld in het Z1 Onder-Anhydriet en het 21 Boven-Anhydriet Laagpakket
(fig. 5.1). Een uitzondering hierop vormt het zuidwesten van het kaartbladgebied, waar de Boven-

Anhydriet zeer dun is of ontbreektenhetZ2Zout direct op hetZl Zoutligt (boringen Zeddam-1,
lsselburg-1, -2). De dikte van het toale anhydr¡etpakket neemt in noordelijke richting toe van circa 50 m
tot meer dan 200 m; bovenop deze geleidelijke toename vertoont de eenheid sterke diktevariaties ten
gevolge van synsedimentaire breukbewegingen. De grootste diktes treden op waar het steenzout dun of
afwezig is. ln de eenheid zijn op verschillende plaatsen oliesporen aangetroffen.
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Figuur 5.1 Sfatigrafisch profiel D-

D'van de Zechstein Groep en het

logbeeld in de boringen 0ldenzaal-

6 en Losser4. Dit profiel toont de

invloed van de synsedimentaire

tekoniektijdens de afzetting van de

21(Wena) Formatie. De boring

0ldenzaal-6 toont de opvulling van

een slenk met zout, terwijl de

boring Losser-4 op een tektonisch

hoog blok is gesitueerd, waar geen

zout is afgezet. De verdubbeling

van de Z3 Carbonaat in de boring

Losser-4 is het gevolg van een

opschuiving tijdens de

Subhercynische fase. De ligging

van dit profiel wordt getoond in

figuur 1.3. Het referentieniveau is

de basis van de 23 (Leine)

Formatie.
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De Zl )nder-AnhydrietbesTaaL uit een donkergrijze anhydriet, met aan de top klei en dolomiet. De

eenheid kan sterke diktewisselingen vertonen over korte afstanden, van '10 tot ruim 150 m. Dit wordt

toegeschreven aan synsedimentaire breukbewegingen.

De Z1 Boven'AnhydrietbesLaal uit een witte tot blauwgrijze anhydriet, die soms gelamineerd is met

donkergrijze bitumineuze kleilaminae (Brueren, 1959). Kernen van deze eenheid zweetten in enkele

boringen oliedruppels uit (o.a. Tubbergen-5). ln de Achterhoek bestaat de 21 Boven-Anhydriet uit een

grilze grof-kristalline anhydriet, die soms gebreccieerd is en zout kristallen bevat. De 21 Boven-

Anhydriet vertoont een gelijkmatiger dikteontwikkeling dan de 21 Onder-Anhydriet. De dikte in het

NO

(Werra) Format¡e

Figuur 5.2 Seismisch profiel met

een voorbeeld van een halfgraben,

die is opgevuld met afzettingen van

de 21 (Werra) Formatie. Deze

afzettingen bestaan uit anhydriet en

steenzout. De jongere afzettingen

van de Zechslein Groep worden

niet door de breukbewegingen

beTnvloed. ln de halfgraben worden

tevens dikkere afzettingen van de

Boven-Rotliegend Groep vermoed

dan in gebieden buiten deze

structuur.
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zuidelijke deel van het kaartbladgebied bedraagt 16 tot 40 m en 30 tot 120 m in het noorden. ln het

uiterste zuidwesten van het kaartbladgebied ontbreekt deze eenheid (fig, 5.5).

Hel Z1 Zoutkomt, met enkele uitzonderingen, in vrijwel het gehele kaartbladgebied voor (fig. 5.2 & 5.3).

De dihe varieert sterk door synsedimentaire breukbewegingen en zoutbeweging en bereikt in het

ïubbergen zoutkussen een maximum van 900 m.

Tijdens de afzetting van het 21 Zout waren er drie markante depocentra in het gebied, namelijk in

Twente, iets zuidelijker in Duitsland en nabij Wnterswiik (fig. 5.3). De grootste afzettingsdikte wordt in

Twente bereikü het zout is hier lokaal meer dan 400 m dik. ln de overige depocentra bereikt de eenheid

diktes van ruim 300 m.

ln het gebied tussen Winterswijk en Wesel komen op twee verschillende niveaus inschakelingen van

kalium-magnesium zouten voor in het midden van het ca. 350 m dikke zoutpakket. De dikte van deze

Figuur 5.3 Diktekaart en

steenzoutverbreiding binnen de 21

(Werra) Formatie. De formatie

bereikt in een drietal depocentra

een grote dikte van meer dan 300

m. ln het noordeliike depocentrum

kon een duidelijke relatie met

actieve breukbeweging worden

vastgesteld.

\ breuk

/ooz ¡sopach

boring

richting ziidelingse beweging

a
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lagen nabij Winterswijk bedraagt 10 tot 30 m; het KCI gehalte bedraagt 12 tot bijna 25% (Hissink & Van

Kampen, 191 1; Boeke, 1913; Van Waterschoot van der Gracht, 1909, 1918).

HetZl Zoul kan lokaal in het verbreidingsgebied ontbreken; dit fenomeen doet zich onder meer voor in

de boringen Losser-4, Lochem-2 en Gelria-2 (fig. 5.1). De verklaring hiervoor wordt gezocht in het feit dat

zich hier tijdens afzetting van de Zechstein Groep hooggelegen breukblokken hebben bevonden waarop

geen zout werd afgezet.

5.1.2 22 (Stassfurt) Formatie

De Z2 (Stassfurt) Formatie is opgebouwd uit het Z2 Carbonaat, het 22 Basale Anhydriet, het 22 Zout en

het 22 Dakanhydriet Laagpakket. ln het zuiden van het kaartbladgebied bestaat de formatie geheel uit

steenzout en anhydriet. De dihe van de formatie neemt in noordoostelijke richting toe van circa 50 tot

100 m.

Figuur 5.4 Diktekaart van de 22

(Stassfurt) Formatie. Tevens is de

verbreiding van steenzout en de

zuidelijke verbreiding van de 22

Carbonaat weergegeven. De

formatie toont een geleidelijk naar

het noorden toenemende dikte.

a

-50-

zuidelijke verbreidingsgrens
22Carbonaat

boring

isopach
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De 22 Carbonaatis aanwezig in het grootste deel van het gebied, met uitzondering van het zuidelijke

deel. De eenheid is opgebouwd uit een dolomitische kalksteen, met een ingeschakeld anhydriet-niveau

van 10 tot 15 m dikte. ln het noordelijke deel van het kaartbladgebied komen oöliet-niveaus voor. De

dikte van de eenheid neemt toe van ruim 10 m tot meer dan 50 m. Naar het zuiden gaat de eenheid

lateraal over in steenzout en anhydriet (fig. 5.5). De beste reservoireigenschappen treden op als de

eenheid kleine barsten en scheuren vertoont.

De 22 Basale Anhydrietkomlvoor in hetzelfde gebied als de voorgaande eenheid. De eenheid bestaat

uit een massieve witte anhydriet, met een lateraal variärende dikte van 5 tot 20 m.
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Zechstein Boven-Kle¡steen Formatie

Z3 Hoofdanhydriet

Z3 Grijze Zoutklei

Z2 Dakanhydriet

21 Boven- Anhydriet

[l
lil| ,' 

I.l,l.-.|., ' 
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Figuur 5.5 Stratigrafisch profiel E-

E' van de72 (Stassfurt) Formatie en

jongere afzettingen in de boringen

Zeddam-1, Winterswijk-1 en

Hengelo-Z-1. De dunnere

opeenvolging in het zuiden en de

hier¡n optredende hiaten duiden

erop, dat dit gebied aan het eind

van de afzetting van de Zechstein

Groep aan de rand van het bekken

was gelegen. Het referentieniveau

is de basis van de 23 (Leine)

Formatie.
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22 Zoutkomt in vrijwel het gehele kaartbladgebied voor, met uitzondering van een klein gebied in het

noordwesten en het midden (fig. 5.a). ln het zuiden van het gebied bedraagt de dikte circa 30 m, terwijl

in het noorden de dikte in hetTubbergen zoutkussen tot meer dan 100 m kan oplopen. De eenheid

bestaat uit wit tot licht-grijze haliet, soms grof-kristallijn van textuur. ln het uiterste zuiden en noorden

van het kaartbladgebied komen aan detop dunne (maximaal 2 m dikl kalium-magnesium zoutlagen

voor. Het KC|-gehalte in het zuiden bedraagt 4 tot 15% en in het noorden meer dan 18% (Brueren, 1959).

Opmerkelijk is, dat in het zuidwesten van het kaartbladgebied helZ2Zoul in normaal stratigrafisch

contact op helZl Zout ligt (boring Zeddam-'l); dit is ook in het aangrenzende deel van Duitsland

waargenomen (Boringen lsselburg-l en 2; Wolburg, 1957). Dit feit is tot op heden slechts hier

vastgesteld in het Zechstein Bekken.

De 22 Dakanhydrief is een 3 tot ca. 1 0 m dikke zuivere anhydriet, die in het gehele gebied hetZ2Zout

bedekt. ln Twente is de anhydriet gelamineerd en vertoont lokaal vloeistructuren (Brueren, 1959).

Figuur 5.6 Diktekaart en

steenzoutverbreiding binnen de Z3

(Leine) Formatie. De

steenzoutverbreiding beperkt zich

in toenemende mate tot het

noordelilke deel van het

kaartbladgebied.

- 5o- isopach
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5.1.3 Z3 (Leine) Format¡e

ln de Z3 (Leine) Formatie worden het Grijze Zoutklei, het 23 Carbonaat, het Z3 Hoofdanhydriet en het

23ZouT.Laagpakket onderscheiden. De formatie vertoont binnen het kaartbladgebied een diktetoename

van 20 m in het zuidwesten tot lokaal meer dan 200 m in het uiterste noordoosten (fig. 5.6).

De Gríjze Zoutklei is een goedgelaagde, donkergrijze tot zwarte kleisteen met een dikte van circa 5 m. ln

de kleisteen komen anhydriet en steenzout-kristallen voor, Deze eenheid, met een karakteristleke uitslag

op de gamma-ray log (fig. 5.1 & 5.6), is zeer geschikt voor het uitvoeren van regionale conelaties.

De 23 Carbonaaf bestaat in het zuiden van het kaartbladgebied uit licht gekleurde kalksteen en dolomiet

en in het noorden uit een donker gekleurde massieve dolomiet. ln het onderste deel van de eenheid

komen oöliet-niveaus voor. Ook komt in het noordelijke deel van het blad soms anhydriet in de eenheid

voor. De eenheid neemt in noordelijke richting in dikte toe van 15 m in de Achterhoek tot ruim 40 m in

Twente.

De Z3 Hoofdanhydrief bestaat uit een massieve, licht gekleurde anhydriet. De dikte van de eenheid

neemt in noordelijke richting toe van circa 5 m in het zuiden tot 10 tot 20 m in het noorden van het

gebied. Over korte afstanden kan de dike soms sterk variëren en met enkele tientallen meters toenemen

(boringen Tubbergen-4 -5, -7, -8).

Het Z3 Zoutis aanwezig in het midden en noorden van het kaartbladgebied. De dikte in het midden

bedraagt 20 tot 40 m, in het noorden 30 tot plaatselijk 200 m. Het zout bestaat uit kleurloze haliet, met

lokaal oranje, roze en bruin gekleurde zones. ln het onderste deel van het zout komt een 2 tot 4 m dikke

anhydrietbank voor.

5.1.4 24 (Ajlerl Formatie

De Z4 (Aller) Formatie wordt onderverdeeld in het Rode Zoutklei,hel24 Pegmatiet-Anhydriet en het

Z4ZoutLaagpakket. De formatie neemt in noordelijke richting in dikte toe, van minder dan 10 m tot ruim

20 m (fig. 5.7).

De Rode Zoutklei is een roodbruine tot groenige zandige tot dolomitische kleisteen, met een dikte van

circa 5 m.

De 24 Pegmatiet-Anhdyrietbesfaat uit een grofkristalijn aggregaat van anhydriet en steenzout. De dikte

bedraagt maximaal 2 m.

Het 24 Zoutkomt slechts voor in het noordelijke deel van het kaartbladgebied, met een dikte tot 1 5 m.

De eenheid bestaat uit kleurloos tot roodbruine haliet.

5.1.5 Zechstein Boven-Kleisteen Forrnatie

De Zechstein Boven-Kleisteen Formatie ligt met een hiaat op de afzettingen van de 24 (Aller) Formatie

(fig. 5.1). De afzettingen, met een dikte van 20 m in het zuiden tot 50 m in het noordoosten van het

kaartbladgebied, bestaan uitanhydritische rode en grijze kleistenen. Deze kleistenen kenmerken zich

door lage akoestische snelheden.
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5.2 Sedimentaire ontw¡kkel¡ng en paleogeografie.

Tiidens de afzetting van de Zechste¡n Groep lag het kaartbladgebied aan de zuidrand van een het

Zuidelijk Perm Bekken. Onder invloed van het heersende aride klimaat, de vorm van het bekken en de

periodieke instroming van vers zeewater en de successievelijke indamping hiervan konden zich dikke

evaporietcycli ontwikkelen.

ln de Zechstein Groep representeren de vier evaporietcycli een opeenvolging van transgressies en

regressies. Tijdens de eerste drie transgressies werden onder ongeveer normale saliene

omstandigheden, kleien en carbonaten afgezet. Na de derde transgressie werden de omstandigheden in

het bekken blilvend hypersalien. Gedurende de regressieve fase van de cycli nam de saliniteit onder

invloed van het aride klimaat toe en werden er evaporieten afgezet. Deze grootschalige zeespiegel-

fluctuaties hingen vermoedelijk samen met de afwisseling van Laat-Permische glacialen en

interglacialen (Ziegler, 1 990).

De afzetting van de Z1 (Werra) Formatie begon met een transgressie, waarbij in het gehele gebied de

Koperschalie werd afgezet in een reducerend milieu (Taylor, 1g86). Hierna werd een dunne

Figuur 5.7 Diktekaart en

steenzoutverbreiding binnen de 24

(Aller) Formatie. De formatie

bestaat in het grootste deel van het

kaartbladgebied slechts uit

roodgekleurde kleisteen. Alleen in

het uiterste noorden van het

kaartbladgebied komt steenzout

voor.

-rol 
isopach
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opeenvolging van carbonaten afgezet in aanvankelijk diep mariene omstandigheden

(>50 m waterdiepte), Tijdens de afzetting werd het milieu snel ondieper; de inschakeling van

anhydrietknollen in het bovenste deel van de carbonaat wijst op sabkha-achtige

afzettingsomstandigheden, ln het zuiden van het kaartbladgebied zijn de Koperschalie en de

Z1 Carbonaat lokaal geërodeerd.

Tijdens de afzetting van de 21 Anhydriet maakte het gehele kaartbladgebied maakte deel uit van een

ondiep platform, waar snelle precipitatie van anhydriet plaats vond. De belasting van een dik pakket

(50-200 m) van het relatief zware mineraal anhydriet en een tektonisch differentiatie van het substraat

(Geluk et al., 1997) leidde tot een sterke reactivatie van oude (Varistische) breukzones. Er ontstonden in

dit platform gebied een aantal breukbegrensde depressies, vooral in het oosten van het kaartbladgebied

(fig.5.2 & 5.3). Deze depressies lagen geTsoleerd ten opzichte van het noordelijk gelegen hoofdbekken;

er kon wel zeewater uit het hoofdbekken de depressies in stromen, maar slechts weinig water weer

terug. Alleen in de depressies sloeg steenzout neer; op de tektonisch hoge blokken vond toen geen

afzetting plaats. De meest noordelijk gelegen depressies hadden vermoedelijk nog wel enige

uitwisseling van pekel met het bekken; hier sloeg uitsluitend steenzout neer. Depressies in het meest

zuidelijke deel van het kaartbladgebied, in de omgeving van Winterswijk, hadden weinig of geen

mogelijkheid van uitwisseling van pekel met het hoofdbekken, waardoor de saliniteit hier verder kon

oplopen en ook kalium-magnesium zouten neersloegen. Aan het eind van de afzetting van de 21 (Werra)

Formatie waren de depressies opgevuld en werd vrijwel het gehele gebied, na een kleine transgressie,

bedekt door anhydriet. Het meest zu¡dwestelijke deel van het gebied werd niet bereikt door deze

transgressie; mogelijk lag dit deel van het gebied net iets hoger aan het eind van de afzetting van deZl
(Werra) Formatie. Tijdens het verdere verloop van het Zechstein vonden geen differentiële

breukbewegingen van betekenis meer plaats.

De 22 (Stassfurt) Formatie begon met een transgressie, waarbij normaal-saliene omstandigheden in het

grootste deel van het gebied heersten, met uitzondering van het gebied ten zuiden van de lijn Deventer-

Lochem-Eibergen. De paleogeografie van het gebied tijdens de afzetting van de22 Carbonaat laat zich

vergelijken met recente voorbeelden aan de zuidrand van de Perzische Golf in Abu Dhabi (Purser, 1973;

Van der Baan, 1990). Er vond afzetting plaats van oöliet-banken in een hoog-energetisch marien milieu,

fijnkorrelige lagunaire afzettingen, algenmatten en anhydriet in sabkha omstandigheden. ln het uiterste

zuiden bevond zich een uitgestrekt zoutmeer aan de rand van het bekken, waarin afwisselend anhydriet

en steenzout werden afgezet. Doordat in het zuidwestelijke deel van het gebied de 21 Anhydriet

ontbreekt, vinden we hierZ2Zout in direct stratigrafisch contact met hetZl Zout. Door een toenemende

concentratie van de pekel in het bekken werden anhydriet en steenzout afgezet; gezien de ligging van

het kaartbladgebied aan de rand van het Zuidelijk Perm Bekken is hier slechts een dunne opeenvolging

afgezet, 0p enkele hooggelegen blokken ontbreken de zoutafzettingen. De afname van de saliniteit

tijdens de 22 Dakanhydriet vertegenwoordigd de aanloop naar de derde grote transgressie van het

Zechstein.

De transgressie van de 23 (Leine) Formatie leidde in het gehele kaartbladgebied tot de afzetting van

carbonaat onder ondiep-mariene omstandigheden. Vermoedelijk vertoonde het afzettingsmilieu

wederom een grote gelijkenis met dat van de carbonaten aan de Perzische Golf; oölieten, algenmatten

en het voorkomen van anhydriet wijzen hierop (Van der Baan, 1990). Een toenemende concentratie van

de in het bekken aanwezige water leidde achtereenvolgens tot de afzetting van anhydriet en steenzout.

Het zout werd slechts in de noordelijke helft van het kaartbladgebied afgezet.

Het hypersaliene karakter van de pekel in het Zuidelijk Perm Bekken, de afwisseling van zout en kleisteen

en de geringere verbreiding van het 24 Zout duiden op een geleidelijke verandering van een marien in
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een continentaal evaporietbekken. De ligging aan de rand van het bekken blijkt uit de geringe

verbreiding van het 24 Zout tot het uiterste noorden van het kaartbladgebied.

Met een hiaat rusten de kleien van de Boven-Zechstein Kleisteen Formatie op de24 (Aller) Formatie;

deze kleien vertegenwoordigen de overgang van de evaporietafzettingen van de Zechstein Groep naar

de lacustriene afzettingen van de 0nder-Germaanse Trias Groep.

5.3 Petrofysischeevaluatie

ln 1948 werden door de NAM commerciële hoeveelheden aardgas in Zechstein carbonaatreservoirs

ontdekt in het zuiden van de provincie Drenthe. DeT2Carbonaat en de 23 Carbonaat zijn sinds die tijd in

Nederland een succesvol exploratiedoel (Van Adrichem Boogaert & Burgers, 19831. ln het kaartblad-

gebied zijn vier gasvelden in de 22 en de Z3 Carbonaat aangetoond (fig. 1.2). Als voorbeeld van een

logevaluatie van het reservoir-traject van de 72 en de Z3 Carbonaat wordt het resultaat getoond van de

boring Hessum-l (fig. 5.8).

Van vier van de zeven geselecteerde boringen in het kaartbladgebied zijn kernanalyses beschikbaar

(Rammelbeek-2, Geesteren-1, Hessum-1 en Tubbergen-5). De gemiddelde kernporos¡teiten en

permeabiliteiten zijn in het algemeen laag (3-11% en 0-8 mD voor de 23 Carbonaat; 1-8% en 0-1 mD voor

de Z2 Carbonaat). Dit beeld wordt bevestigd door gegevens van het gasveld Bentheim, juist ten oosten

van het kaartbladgebied (Heidorn & Kessler, 1959).

ln appendix E zijn de resultaten van de reservoirsommat¡es van de Zechstein carbonaten vermeld.

Als cut-0ff waarde voor de porositeit is de waarde van 2% en voor het kleigehalte de waarde van 50%

gebruikt.

De22 en de Z3 Carbonaat zijn in het kaartbladgebied voornamelijk platformafzettingen, waarbij

dolomitisatie kan hebben plaats gevonden. De porositeit is laag en permeabiliteit berust op

aanwezigheid van scheuren en breukjes.
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Figuur 5.8 Petrofysische evaluatie

van de72 Carbonaat in de boring

Hessum-1. Kolom 1: kleigehalte Vcl,

effectieve porosite¡t (e en

porievolume water Vw {alle

waarden in %). Het kleigehalte

werd afgeleid uit de gamma+ay

log. De effectieve porositeit werd

verkregen door gebruik te maken

van het'complex lithology model'
(density, neutron en sonic logs),

waarbij de aanwezige poros¡teit

werd geconigeerd voor de

aanwezige klei en koolwaterstoffen.

Kolom 2: boorgatdiameter (Cal) en

boorbeiteldiameter (Bit), beide in

inches. De boring is niet getest.

Aan de rechterrand van de kolom is

het kerninterval weergegeven door

een zwarte balk. Kolom 3: de

watersaturat¡e Sw in procenten.

Voor het bepalen van de

watersaturatie werd de Archie-

formule gebruikt {Fertl, 1987).

Kolom 4: de effectieve porositeit (e

{linker curve) en hel volume water

in de poriën Vw (rechter curve),

beide in procenten. De d¡epte is de

werkelijke diepte.
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6 Onder- en Boven-Gerrnaanse
Trias Groep

6.1 Algemeen

De Trias afzettingen bestaan voornamelijk uit rood en groen gekleurde klastische sedimenten en grijs

gekleurde kalken, mergels en evaporieten. Binnen de Trias afzettingen worden de Onder- en Boven-

Germaanse Trias Groep onderscheiden. Binnen het kaartbladgebied zijn afzettingen met een Laat-Perm

tot Ladinien ouderdom aanwezig.

De Trias afzettingen komen, met uitzondering van het Friesland Platform, in het gehele kaartbladgebied

voor. De grootste dikte van deze afzettingen, ruim 1100 m. wordt bereikt in het noordoostelijke deel

(Kaart 6). ln het westen van het gebied is de dikte plaatselijk sterk gereduceerd ten gevolge van latere

erosie. De afzettingen liggen concordant op de Zechstein Groep en worden discordant bedekt door de

Altena, de Nedersaksen, ofde Rijnland Groep ofdoorde Noordzee Supergroep (Kaarten 16,17 & 18).

De basis van de Trias afzettingen varieert in diepteligging van minder dan 400 m nabij Winterswijk tot

meer dan 2000 m in het uiterste noorden van het kaartbladgebied (Kaart 5). De Trias afzettingen zijn

sterk verbroken.

De lithostratigrafische opbouw van de Trias afzettingen wordt geillustreerd door middel van een boring

en twee stratlgrafische profielen (fig. 6.1, 6.2 & 6.5).

6.2 Onder-Germaanse Trias Groep

6.2.1 Stratigrafie

Binnen deze groep worden in het kaartbladgebied vler formaties onderscheiden, de 0nder-Bontzand-

steen, de Volpriehausen, de Detfurth en de Hardegsen Formatie. De eerstgenoemde formatie bestaat

overwegend uit klei- en siltsteen, de overige formaties bestaan uit een afwisseling van zand- en

kleistenen. De laatstgenoemde formaties worden tezamen beschreven als de Hoofd-Bontzandsteen

Subgroep (fig. 6.1 ). Binnen de groep komen aan de basis van de Volpriehausen en Detfurth Formatie

kleine discordanties op, die lokaal erosie van enkele tientallen meters tot gevolg kunnen hebben

(Geluk & Röhling, 1997).

De Onder-Germaanse Trias Groep ligt concordant op de Zechstein Groep en wordt discordant bedekt

door de Boven-Germaanse Trias (fig. 6.4), de Nedersaksen, of de Rijnland Groep of door de Noordzee

Supergroep. De ouderdom van de 0nder-Germaanse Trias Groep is Laat-Perm tot Scythien.

6.2,2 Onder-Bontzandsteen Forrnatie

Deze formatie is opgebouwd uit het Hoofdkleisteen en het Rogenstein Laagpakket (fig. 6.1 & 6.2). De

formatie wordt, met een scherpe grens die een kleine discordantie markeert, bedekt door de Hoofd-

Bontzandsteen Subgroep, of discordant door de Boven-Germaanse Trias, de Nedersaksen, de Rijnland

Groep of de Noordzee Supergroep. De formatie is zeer gelijkmatig van dikte en lithologie en is door zijn

transparante karakter goed herkenbaar op seismische profielen. De dikte neemt ¡n noordelijke richting

toe van 275 m in het uiterste zuiden tot circa 360 m (fig. 6.3).
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Figuu r 6. 1 Stratigrafische indeling

en logbeeld van de Onder-

Germaanse Trias Groep in de

boring De Lutte-6. Deze boring is

gesitueerd in het Eems Diep, en

toont een relatief complete

opeenvolging van de Hoofd-

Bontzandsteen Subgroep.
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Figuur 6,2 Stratigrafisch profiel F-F'

van de 0nd€r-Germaanse Trias

Groep en de Solling Formatie van

de boringen Geesteren{.

Tubbergen-8 en Denekamp-1. Het

referentieniveau is de basis van de

Röt Formatie, Het dieper insnijden

van de basis Solling (Hardegsen)

discordantie in westelijke richting is

hierop duideliik waarneembaar,

alsmede de verdunning van het

onderste deel van de Solling

Formatie in westelijke richting.
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De Hoofdkteisteen is opgebouwd uit een cyclische opeenvolging van 20 tot 35 m dikke naar boven toe

verfijnende klei-siltsteen sequenties, met aan de basis fijnkorrelige zandsteenbanken. Naar het zuiden

van het kaartbladgebied nemen deze zandsteenbanken in dikte toe. De cyclische opbouw laat zich goed

correleren op regionale schaal in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland en geeft een zeer uniform

beeld (Geluk & Röhling, 1997). De dikte van het complete laagpakket bedraagt 150 tot 200 m.

De Rogensteinbestaat uit rood- en groengekleurde fijnzandige, fijngelamineerde klei- en siltstenen met

veel glimmers en oölietbanken. Het laagpakket bestaat eveneens uit een cyclische afwisseling van

grovere en fijnere afzettingen, maar onderscheidt zich van de Hoofdkleisteen door het veelvuldig

voorkomen van oölieten aan de basis van de cycli, die het pakket zijn karakteristieke verschijningsvorm

geven. ln de fijnkorrelige afzettingen treden veelvuldig krimpscheuren op. Naar het zuiden toe gaan de

oölietbanken over in zandstenen. De oölietbanken geven de Rogenstein een karakteristiek logbeeld door

de lage gamma-ray straling, hoge dichtheid en hoge akoestische snelheid. Circa 75 m boven de basis

komen vier tot zes karakteristieke banken voor, die in het gehele gebied te herkennen zijn (fig. 6.1 & 6.2).

De dikte van het laagpakket neemt in noordelijke richting toe van 90 tot 160 m. De geringe dikte in het

zuiden wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het dieper insnijden van de basis van de Volpriehausen

Formatie,

Figuur 6.3 Diktekaart en

verbreiding van de Onder-

Bontzandsteen Formatie. De

formatie neemt in noordelilke

r¡chting in dikte toe van circa275 m

tot lokaal meer dan 350 m, Deze

kaart is op boringen gebaseerd.

/250'l 'soPach

' boring
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6.2.3 Hoofd-BontzandsteenSubgroep

Deze subgroep bestaat uit een afwisseling van klei-, silt- en zandsteen. Binnen het kaartbladgebied

neemt de subgroep in oostelijke richting in dikte toe van circa 50 m in het uiterste noordwesten tot meer

dan 200 m in het noordoosten. Binnen de subgroep worden drie formaties onderscheiden; de

Volpriehausen, de Detfurth en de Hardegsen Formaties (fig. 6.1 & 6.4).

Het verschil in dikte van deze subgroep wordt door erosie voor de afzetting van de Solling Formatie

bepaald en in mindere mate door erosie voor afzetting van de Detfurth Formatie. In het Eems Diep, in

het oosten van het kaartbladgebied, was deze erosie het geringst en zijn alle formaties aanwezig; in het

noordwesten van het kaartbladgebied was de erosie het sterkst en is slechts een deel van de

Volpriehausen Formatie gespaard gebleven. Nog sterkere erosie vond plaats ten zuidoosten van het

kaartbladgebied, waar de gehele Hoofd-Bontzandsteen Subgroep door erosie werd verwilderd (fig. 6.4).

Figuur 6.4 Diktekaart van de Hoofd-

Bontzandsteen Subgroep. Tevens is

op deze kaart weergegeven welke

formatie aan de top van deze

subgroep ligt. Deze kaart is op

boringen gebaseerd. Gegevens

voor het Duitse deel zijn afkomstig

uit Röhling (1991) en Wolf (1985).

0nder-Bontzandsteen Formatie

¿6Ç/

a

isopa c h

boring
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De Hoofd-Bontzandsteen Subgroep ligt met een scherpe grens, die een kleine discordantie markeert, op

de Onder-Bontzandsteen Formatie en wordt discordant bedekt door de Boven-Germaanse Trias Groep

of de Noordzee Supergroep.

6.2.3a Volpriehausen Formatie

De Volpriehausen Formatie wordt onderverdeeld in de 0nder-Volpriehausen Zandsteen en de

Volpriehausen Klei-siltsteen Laagpakketten. De formatie ligt met een hiaat op de Onder-Bontzandsteen

Formatie en wordt discordant bedekt in het noordoosten door de Detfurth Formatie en in andere delen

van het kaartbladgebied door de Solling Formatie. De formatie bereikt de grootste dikte, bijna 100 m, in

het Eems Diep in het noordoosten van het kaartbladgebied. ln het westen en zuiden is de dikte ten

gevolge van erosie gereduceerd tot 35 à B0 m.

De 1nder-Volpriehausen Zandsteen ligt met een scherpe grens op de onderliggende formatie en wordt,

eveneens met een scherpe grens, bedekt door de Volpriehausen Klei-Siltsteen. De zandsteen is over het

algemeen fijnkorrelig en kalkhoudend. De dikte van het laagpakket varieert weinig in het gebied en

bedraagt 10 tot 15 m.

De Volpriehausen Kteí-siltsteen bestaat uit een cyclisch opgebouwd pakket van rode, fijnzandige klei-

siltsteen met rood tot groene fijnkorrelige zandsteenbanken. De zandsteenbanken bevatten soms

oölieten. De eenheid ligt met een scherpe grens op de Onder-Volpriehausen Zandsteen en wordt

discordant bedekt door de Onder-Detfurth Zandsteen of de Solling Formatie. De meest complete

opeenvolging, ruim 80 m, is bewaard gebleven in het Eems Diep; naar het oosten en zuiden toe is de

dikte gereduceerd tot 20 à 70 m.

6.2.3b Detfurth Format¡e

De Detfurth Formatie wordt onderverdeeld in de 0nder-Detfurth Zandsteen en de Detfurth Kleisteen

Laagpakketten. De formatie is aanwezig in het noordoosten van het kaartbladgebied. De Detfurth

Formatie ligt met een discordantie op de Volpriehausen Formatie en wordt concordant bedekt door de

Hardegsen Formatie of discordant door de Solling Formatie. De formatie bereikt de grootste dikte van

ruim 70 m in het Eems Diep in het uiterste noordoosten. Naar het westen toe neemt de dikte vrii snel af

tot 0 m, ten gevolge van de erosie aan de basis van de Solling Formatie.

De 0nder-Detfurth Zandsteen bestaat uit een complex van middelfijne tot grofkorrelige, roodbruine

zandsteen en eveneens roodgekleurde klei-siltsteen lagen. De eenheid vertoont een zeer consistente

opbouw binnen het gebied en wordt door de inschakeling van een klei-siltsteenpakket in twee

zandsteenintervallen verdeeld, Het onderste zandsteeninterval van ca. 20 m dik bevat een roodgekleurd

klei-siltsteenpakket met een dikte van 5 tot 7 m. De zandstenen vertonen een geblokt karakter op de

boorgatmetingen, of een naar boven toenemend kleigehalte. De zandsteen is met kalk, anhydriet of

kwarts gecementeerd. Het 10 m klei-siltsteen pakket tussen beide zandsteenintervallen is roodbruin van

kleur en bevat enige kalklaagjes. Het bovenste zandsteeninterval, met een dikte van 10 m, heeft vaak een

geblokt karakter op de boorgatmetingen,

De Detfurth Kleisteen is opgebouwd uit fijnzandige of siltige, overwegend roodbruin gekleurde

kleisteen. De kleisteen bevat enkele banken van met kalk- of kwartscement gecementeerde fiin- tot

middelgrove zandsteen. ln de kleisteen treden veelvuldig krimpscheuren op (Wolburg, 1961). De

maximale dikte van de eenheid bedraagt ruim 35 m in het Eems Diep; naar het westen toe wordt de

dikte gereduceerd door het insnijden van de basis van de Solling Formatie. De eenheid vormt, door zijn

karakter op de boorgatmetingen, een goede marker voor het uitvoeren van logcorrelaties.
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6.2.3c Hardegsen Format¡e

Afzettingen van de Hardegsen Formatie zijn slechts in enkele boringen in het Eems Diep aangetroffen.

Deze formatie bestaat uit een snelle afwisseling van dunne laagjes middelgrove, kalk- of kwarts-

gecementeerde zandsteen en siltige offijnzandige kleisteen, De afzettingen ziln roodbruin, lokaal grijs

van kleur. De dikte van de formatie bedraagt in Nederland door erosie slechts maximaal 25 m.

6.3 Boven-Germaanse Trias Groep

6.3.1 Strat¡graf¡e

De Boven-Germaanse Trias Groep bestaat overwegend uit een afwisseling van kleisteen, kalksteen en

evaporiet. Binnen de Boven-Germaanse Trias Groep worden in dit gebied de Solling, de Röt en de

Muschelkalk Formaties onderscheiden (fig. 6.5). De Keuper Formatie is wel afgezet, maar reeds tijdens

de Vroeg-Kimmerische fase geërodeerd. Laatstgenoemde formatie komt wel voor ten noorden van hel

Figuur 6.6 Verbreiding van de

Solling, Röt en Muschelkalk

Formatie binnen het kaartblad-

gebied. De verbreiding van

steenzout binnen de Hoofd-Röt

Evaporiet is weergegeven. Deze

kaart is op boringen en seismische

gegevens gebaseerd; gegevens

voor het Duitse deel zijn afkomstig

uit Hilden (1988) en Wolburg

(1e67).

verbreiding Röt zoul

boring

\-
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kaartbladgebied (fig.6.7). De Solling en de Röt Formatietezamen staan informeel ook bekend als Boven-

Bontzandsteen.

De groep is aanwezig in het oosten van het kaartbladgebied; in het noordwesten en lokaal in hetwesten

ontbreekt de groep (fig. 6.6). De groep rust, gescheiden door een discordantie, op de Onder-Germaanse

Trias Groep en wordt, eveneens discordant, bedekt door de Altena, de Nedersaksen, de Rijnland Groep

of de Noordzee Supergroep. De ouderdom van de groep is Laat-Scythien tot Ladinien.

6.3.2 Solling Format¡e

De Solling Formatie wordt onderverdeeld in het Basale Solling Zandsteen en het Solling Kleisteen

Laagpakket. De formatie ligt discordant op de 0nder-Germaanse Trias Groep en wordt concordant

bedekt door de Röt Formatie of discordant door de Rijnland Groep of de Noordzee Supergroep. De

formatie bereikt de grootste dikte van ruim 120 m in het Eems Dlep; naar het zuiden en westen neemt de

dikte af tot circa 70 m.

De Basale Solling Zandsteen heeft in het kaartbladgebied een dikte van slechts enkele meters. Het

voorkomen van deze zandsteen is hier beperkt tot het Eems Diep. De zandsteen bestaat uit een kalkige,

rood gekleurde fijnkorrelige kalkzandsteen.

De Solling Kleisteen bestaat uit rood of roodbruin gekleurde dolomitische siltige kleisteen; kenmerkend

voor dit laagpakket is het optreden van groene vlekken, vermoedelijk ontstaan ten gevolge van reductie

rondom radioactieve mineralen (halo's). Naar het zuiden toe neemt het zandgehalte in de eenheid toe.

De dikte bedraagt maximaal 120 m in het Eems Diep en neemt daarbuiten af tot ongeveer 70 m.

6.3.3 Röt Format¡e

De Röt Formatie wordt onderverdeeld in het Hoofd-Röt Evaporiet, het Tussen-Röt Kleisteen, het Boven-

Röt Evaporiet en het Boven-Röt Kleisteen laagpakket. 0p plaatsen waar de Boven-Röt Evaporiet niet

wordt onderscheiden, wordt de formatie onderverdeeld in het Hoofd-Röt Evaporiet en het Röt Kle¡steen

Laagpakket. De Röt Formatie kwam oorspronkelijk in het gehele kaartbladgebied voor, maar is op

meerdere plaatsen door erosie in dikte gereduceerd of zelfs afwezig. De formatie rust concordant op de

Solling Formatie en wordt concordant bedekt door de Muschelkalk Formatie of discordant door de

Altena (fig. 6.7), de Nedersaksen, of de Rijnland Groep of door de Noordzee Supergroep. De dikte van de

Röt Formatie varieert van ruim225 m in het noorden tot meer dan 300 m in het centrale deel van het

kaartbladgebied en neemt in zuidelijke richting af tot iets minder dan 200 m. ln het kaartbladgebied is

voor de formatie een Vroeg-Anisien ouderdom aangetoond voor het onderste deel van de formatie
(Freudenthal, 1 964; Visscher 1 966).

De Hoofd-Röt Evaporiet bestaat overwegend uit haliet. Het zoutpakket is op grond van een drietal

kleisteenbanken in vier verschillende zoutlagen te scheiden (fig. 6.5), die regionaal zeer goed te

correleren zijn (Trusheim, 1971; Wolburg, 1961). ln het kaartbladgebied worden deze zoutpakketten van

onder naar boven toe met de letters a tot en met d benoemd (Harsveldt, 1980). De dikte van de lagen

neemt naar boven toe af. Lagen a - c bestaan overwegend uit lichtgrijs of helder gekleurd steenzout,

terwiil laag d meest uit roodgekleurd steenzout bestaat; een gevolg van bijmenging van polyhaliet en

rood gekleurde kleisteen. De zoutlagen a en c hebben de grootste dikte; laag a heeft een sterk variêrende

dikte van 10 tot 50 m, de dikte van laag c is met 15 tot 25 m veel constanter. De dikte van lagen b en d is

in het algemeen slechts enkele meters. De zoutlagen worden gescheiden door kleistenen, dolomiet en

anhydriet,
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Aan de basis van de Hoofd-Röt Evaporiet komt een enkele dm dikke anhydrietlaag voor, terwijl de top

van de evaporiet bestaat uit een 10 tot 15 m dik pakket, met ingeschakelde dunne kleisteenlaagjes. De

Hoofd-Röt Evaporiet bereikt de grootste dikte, ruim 1 10 m, in het Eems Diep. Daarnaast treden ook ten

zuidoosten van de Gronau Breukzone lokaal diktes voor van meer dan 100 m (0.a. Buurse-6; Twente-

Rijn-156, -159). 0p plaatsen waar geen steenzout voorkomt en het laagpakket overwegend uit anhydriet

bestaat, bedraagt de dikte ruim 20 m. De verbreiding wordt getoond in figuur 6.6.

De Tussen-Röt Kleisfeen bestaat uit een roodbruine kleisteen, met een gelijkmatige dikte van 25 tot

35 m. Dit laagpakket is doorzijn hoge gamma-ray straling goed op de boorgatmetingen te herkennen

van de onder- en bovenliggende evaporiet laagpakketten.

De Boven-Êöt Evaporietis in het kaartbladgebied in anhydrietfacies ontwikkeld. Het laagpakket bestaat

uit een afwisseling van anhydriet en dunne kleisteenlaagjes. De dikte van het pakket varieert van 5 tot

15 m.

De Boven-Röt Kleisteen bestaat uit paarse, fel oranjerode, donkerrode, roodbruine of groene kleisteen.

De kleisteen is vaak siltig of zandhoudend; ook komen gipsknollen voor. ln het bovenste deel, circa 50 m

dik, worden de kleistenen afgewisseld met mergel en dunne kalksteenlaagjes. De eenheid heeft een

dikte van 135 tot ruim 200 m in het Eems Diep in het oosten van het kaartbladgebied.

6.3.4 Muschelkalk Forrnat¡e

De Muschelkalk Formatie wordt in het kaartblad onderverdeeld in de Onder-Muschelkalk, de

Muschelkalk Evaporiet, de Midden-Muschelkalk Mergel en de Boven-Muschelkalk Laagpakketten.

De Muschelkalk Evaporiet en Midden-Muschelkalk Mergel tezamen staan informeel als de Midden-

Muschelkalk bekend. De huidige verbreiding en dikte van deze formatie zijn sterk bepaald door de

opheffing en erosie ten gevolge van de Vroeg-Kimmerische en latere tektonische fasen; de meest

complete opeenvolging van de formatie is hierdoor te vinden in het uiterste noordoosten van het

kaartbladgebied (fig. 6.7). 0p andere plaatsen wordt slechts een sterk gereduceerde opeenvolging van

de Onder-Muschelkalk aangetroffen. ln het zuiden en westen van het kaartbladgebied is de formatie in

grote gebieden geheel afwezig. De formatie wordt discordant bedekt door de Altena {fig. 6.7), de

Nedersaksen, of de Rijnland Groep of door de Noordzee Supergroep. De formatie heeft een Laat-Anisien

tot Ladinien ouderdom. De dikte van de formatie bedraagt hier maximaal 200 m.

De )nder-Muschelkalkkomt in grote delen van het kaartbladgebied voor. ln het overgrote deel van het

kaartbladgebied wordt de eenheid discordant bedekt door de Altena, de Nedersaksen, of de Rijnland

Groep of door de Noordzee Supergroep en zijn er slechts enkele tientallen meters van dit laagpakket

voor erosie gespaard gebleven. ln het noordoosten wordt het pakket concordant door de Muschelkalk

Evaporiet bedekt en bereikt de Onder-Muschelkalk een dikte van 130 m. Deze eenheid is ten oosten van

Winterswijk ontsloten in de Winterswijkse Kalk- en Steengroeve. De eenheid bestaat uit een grijze,

mergelige tot kleiige kalksteen, met inschakelingen van dolomiet, mergel en kleisteen. ln het basale deel

van de formatie treden daarnaast nog inschakelingen van rood en chocoladebruin gekleurde

kleisteenbanken op. ln de steengroeve zijn 6 dolomietlagen aangetroffen. met een dikte van 0,4tot 1,2 m

(Harsveldt, 1963, 1973). Deze dolomietlagen vormen de top van een sedimentaire sequentie, die met

mergelige sediment begint en naar boven toe over gaat in dolomitische kalk met krimpscheuren en

golfribbels. De dikte van deze sequenties bedraagt 2 tot 6 m (RGD, 1981). ln deze sequenties zijn tevens

tempestieten (stormafzettingen) geidentificeerd (De Boorder et al., 1985).
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ln de Onder-Muscielkalk zijn in de Wíntercwilkse Kalk en Steengroeye veel fossiel- en mineraal-

vondsten gedaan, Het voorkomen hiervan concentreort zioh in de stormafzettingen, De aangetroffen

mineralen betreffen onder meer pyriet, coelestien, sfaleriet, marcasiet en galeniet (De Boorder et al.,

1985); fossielen rn¡erden aangetroffen van brachiopode¡" mollusken en gastropodên, alsrnede vis- en

saurierresten en voetsporen van sauriers (Oosterinlc 1986).

De Muschelkalk Evapor¡etkomt slechts in een klein gebied in het uiterste noordoosten voor en zeer

lokaal ten zuidwesten van de Gronau Breuløone (fig, 6.7), De eenheid bestaat uit een afwisseling van

anhydriet en dolomitische mergel en heeft een dikte van circa 25 m.

De Midden-Muschelkalk Mergelheeftongeveer hehelfde verbreidingsgebied als de Muschelkalk

Evaporiet llet pakket bestaat uit een griize dolomitische mergel en heeft door eeh naar boven toe

toenemend kleigehalte een karakteristieke verschijning op de boorgatmetingen met een oplopende

natuurlijke radioact¡vitejt en afnemende acoestische snelheid. De dikte bedraagt 25 tot 30 m,
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De Boven-Muschelkalk is slechts in de beide Denekamp boringen aangetroffen, met een door erosie

gereduceerde dikte. Het laagpakket, dat hier niet compleet is, heeft een dikte van 15 m en bestaat uit een

opeenvolging van lichtbruine tot grijze dolomiet en mergel. Ten noordoosten van het kaartbladgebied

wordt het pakket wel compleet aangetroffen.

6.4 Sedimentaire ontwikkeling en paleogeografie.

De aan het eind van het Zechstein ingezette influx van klastisch materiaal zette zich voort in de Trias. De

afzettingen van de Onder-Germaanse Trias Groep werden afgezet in een groot continentaal bekken, dat

in essentie hetzelfde was als tijdens afzetting van het Zechstein. Tijdens de Trias heersten aanvankelijk

continentale afzettingscondities, die door een geleidelijke stijging van de zeespiegel een steeds sterker

marien karakter kregen. De zeespiegel bereikte het maximum tijdens de afzetting van de Muschelkalk

Formatie. Tektonische bewegingen vonden tijdens twee fasen plaats: de Hardegsen fase, die leidde tot

een hiaat tussen de Onder- en de Boven-Germaanse Trias Groep (fig. 6.4) en de Vroeg-Kimmerische

fase, die resulteerde in een groot hiaat tussen de Boven-Germaanse Trias Groep en de Altena Groep

(fig. 6.7).

De 0nder-Bontzandsteen Format¡e bestaat overwegend uit brak- tot zoutwater lacustriene afzettingen.

Het cyclische karakter dat deze afzettingen vertoont wordt toegeschreven aan de zogenaamde

Milankovitch cycliciteit, met een periodiciteit van 100.000 jaar (Geluk & Röhling, 1997). De oölieten in het

bovenste deel van de Onder-Bontzandsteen Formatie zijn gevormd in brakwater, in een hoog-

energetisch milieu, tijdens periodes van geringe klastische influx (Peryt, 1975). Droogvallen van het

meer veroorzaakte roodkleuring van de sedimenten en krimpscheuren.

Tijdens de afzetting van de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep breidden riviersystemen zich episodisch

vanuit het zuiden over het gehele kaartbladgebied uit. De afzetting van zanden (0nder-Volpriehausen

Zandsteen, Onder-Detfurth Zandsteen) werd hierdoor afgewisseld met die van fijnkorrelige lacustriene

afzettingen {Volpriehausen Klei-Siltsteen, Detfurth Kleisteen). Aan de basis van deze zandstenen zijn

kleine discordanties aangetoond; in het bijzonder vóór de afzetting van de Detfurth Formatie is relatief

sterke erosie opgetreden, die resulteert in de afwezigheid van het bovenste deel van de Volpriehausen

Klei-Siltsteen (Geluk et al., 1996; Geluk & Röhling, 1997).

De discordantie aan de basis van de Boven-Germaanse Trias Groep (Solling Formatie) is prominent

aanwezig in het kaartbladgebied. De groep bedekt in hetwesten, op de Netherlands Swell, de oudste

afzettingen van de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep en in het Eems Diep dejongste afzettingen {fig,6.a).

De groep toont een afwisseling van continentale naar meer mariene afzettingsomstandigheden,

De Solling Formatie weerspiegelt een transgressie vanuit oostelijke richting in het bekken. Afsluiting van

de verbinding met de zee en indamping van het aanwezige water in het bekken leidde tot de afzetting

van de zout en anhydriet van de Hoofd- en Boven-Röt Evaporiet. Deze werd gevolgd door een pakket

kleistenen. Tijdens het bovenste deel van de Röt Formatie zette de transgressie door en gingen er

geleidelijk normaal-mariene omstandigheden in het bekken heersen. Hierop duidt de toename van het

aantal ingeschakelde kalkbanken. Door deze transgressie werden de brongebieden van sediment in

toenemende mate door de zee overspoeld en maakte de afzetting van klastische sedimenten plaats voor

een kalk-gedomineerde opeenvolging van de Muschelkalk Formatie. De 0nder-Muschelkalk werd onder

ondiep mariene tot supratidale omstandigheden afgezet, terwijl het opnieuw afsluiten van de verbinding

tussen het Noordwest-Europese bekken en de oceaan tot de afzett¡ng van de Muschelkalk Evaporiet en

Midden-Muschelkalk Mergel leidde. De Boven-Muschelkalk werd vervolgens weer onder normaal-

mariene omstandigheden afgezet,
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7 Altena Groep

7.1 Stratigrafie

De Altena Groep bestaat hoofdzakelijk uit donkergekleurde kleistenen, die in een marien milieu werden

afgezet. De groep wordt onderverdeeld in de Sleen, de Aalburg, de Posidonia Schalie, de Werkendam en

de Brabant Formatie. De Altena Groep heeft een ouderdom van jongste Laat-Trias tot Midden-Jura.

Binnen het kaartbladgebied rusten de afzettingen van de Altena Groep gescheiden door de Vroeg-

Kimmerische discordantie op de Boven-Germaanse Trias Groep en lokaal op de 0nder-Germaanse Trias

of de Zechstein Groep (fig. 6.7). De afzettingen komen als erosieresten in het gehele kaartbladgebied

voor (Kaarten 7 & 8). De groep bereikt de grootste dikte van 500 m juist ten oosten van de Gronau

Breukzone (Kaart 8). De afzettingen worden, gescheiden door de Laat-Kimmerische discordantie, bedekt

door de Nedersaksen Groep en de Rijnland Groep (Kaarten 17 & 1B), of lokaal door de Noordzee

Supergroep (Kaart 19).

De diepteligging van de basis van de afzettingen varieert van maaiveld in het oosten en zuidoosten van

het kaartbladgebied tot ruim 1 100 m ten oosten van de Gronau Breukzone (Kaart 7).

DeontwikkelingvandegroepwordtgeillusûeerdaandehandvandeboringOldenzaal-1 (fig.7.1).

7.1.1 Sleen Forrnatie

De Sleen Formatie komt voor binnen vrijwel het gehele verbreidingsgebied van de Altena Groep. De

formatie rust discordant op de Solling, de Röt, de Muschelkalk of de Keuper Formatie en lokaal op de

Zechstein Groep (fig. 6.7) en wordt concordant bedekt door de Aalburg Formatie en soms discordant

door afzettingen van de Nedersaksen, of de Rijnland Groep of door de Noordzee Supergroep (Kaarten

17, 18 & 19). De afzettingen bestaan uit zwarte, soms bitumineuze kleisteen en kleischalie, met

plaatselijk veel pyriet, fossielresten en plantenmateriaal. Door een dunne zandsteen wordt de formatie in

tweeön gedeeld. Het bovenste deel van deformatie kan een roodgevlamd uiterlijk hebben, Deformatie

heeft een dikte van 5 tot ru¡m 30 m en een Rhaetien ouderdom (RGD 1988b).

7.1.2 Aalburg Format¡e

De Aalburg Formatie komt eveneens in vrijwel het gehele verbreidingsgebied van de Altena Groep voor,

De formatie rust concordant op de Sleen Formatie en wordt concordant bedekt door de Posidonia

Schalie Formatie of discordant door de Brabant Formatie, de Nedersaksen en de Rijnland Groep of de

Noordzee Supergroep. Lithologisch gezien heeft de formatie een monotoom karakter en is opgebouwd

uit groengrijze tot zwarte, soms kalkige kleisteen met dunne kalksteenbankjes. Tevens komen in het

onderste deel van de formatie enkele niveaus donkergekleurde organisch-rijke kleisteen voor

(Herngreen & De Boer, 1974). ln de formatie komen veelvuldig ammonieten, belemnieten en mollusken

voor. De huidige verbreiding en dikte van de formatie zijn vooral erosief bepaald. De depositionele dikte

van de formatie neemt in westelijke richting toe van ruim 350 tot 550 m. De formatie heeft een

Hettangien tot Pliensbachien ouderdom (Gerth,1955; Herngreen & De Boer, 1974), ln deformatie komen

op verschillende plaatsen ten zuiden van het kaartbladgebied ijzeroölieten voor (Hoffmann, 1962).
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Figuur 7.2 Verbreiding van de

verschillende formaties van de

Altena Groep. ln het grootste deel

vân het Centraal-Nederlands

Bekken komen slechts de Sleen en

Aalburg Formaties voor; in het

Nedersaksisch Bekken is de

opeenvolging completer en zijn

bovendien ook de Posidonia

Schalie, Werkendam en Brabant

Formaties vertegenwoordigd. Ten

oosten van Winterswijk ligt de

Brabant Formatie lokaal discordant

op de Aalburg Formatie. De kaart is

gebaseerd op boringen en

seismische gegevens. Gegevens

voor het Duilse deel zijn ontleend

aan Baldschuhn et al. (1996), Binot

et al. (1991) en Meyer (1969).

7.1.3 Posidonia Schalie Format¡e

De Posidonia Schalie Formatle bestaat uit een donkere, organisch-rljke kleisteen met enkele kalkbanken.

De formatie rust concordant op de Aalburg Formatie en wordt, eveneens concordant, bedekt door de

Werkendam Formatie. De formatie, met een dikte van 30 tot 40 m, komt slechts op enkele plaatsen

binnen het kaartbladgebied voor, namelijk in de Gronau Slenk en de Achterhoek en daarbuiten in het

Nedersaksisch Bekken (fi9.7.2). 0nderzoek aan de format¡e uit Duitsland (nabij Weseke, ten zuidoosten

van Winterswijk,) toonde een gehalte aan organisch materiaal van gemiddeld 5,95% (4,841c17,73%;

Hoffmann, 1962). De formatie heeft een Toarcien ouderdom.

7.1.4 ì/Verkendam Formatie

De Werkendam Formatie heeft ongeveer hetzelfde verbreidingsgebied als de Posidonia Schalie

Formatie. De formatie is binnen het kaartbladgebied in de Gronau Slenk aangeboord, met een dikte van

... breuk
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ruim 100 m (Meyer, 1969). De dikte in de Achterhoek bedraagt c¡rca 50 m. De formatie wordt

vertegenwoordigd door heL 0nder-Werkendam Laagpakket, dat overwegend uit donkergekleurde

kleisteen bestaat, met inschakelingen van licht gekleurde mergels en enkele ijzeroöliet-niveaus. Ten

oosten van het kaartbladgebied komt de formatie op uitgebreide schaal voor in het Nedersaksisch

Bekken. Zij bereikt daar een dikte van ruim 150 m (Meyer, 1969), ln het kaartbladgebied hebben de

afzettingen een Aalenien ouderdom (Herngreen & De Boer, 1974).

7.1.5 Brabant Format¡e

Afzettingen van de Brabant Formatie zijn slechts in de oostelijke Achterhoek bekend (Dirven, 1995;

Herngreen et al., 1983). Van deze formatie zijn vermoedelijk het Onder-Brabant Kalksteen Laagpakket en

het i nformele Klomps laagpakket aanwezig (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1 993-1 997), De basis va n

de formatie is niet bereikt, maar u¡t de verschillende boringen is een dikte afgeleid van circa 125 m

(Dirven,1995).

De afzettingen van de Brabant Formatie liggen discordant of met een hiaat op de Aalburg Formatie.

De formatie is hoofdzakelijk opgebouwd uit donkergrijze tot zwarte kleisteen, met een wisselend

kalkgehalte. Hierin treden inschakelingen op van een 10 m dikke fossielloze groengrijze kalksteen,

groengrijze glauconitische kleisteen met kalklaagjes en een kleiige, eveneens glauconitische

zandsteenbank. De kalksteen ui|het Klomps laagpakketvertoont enige affiniteit met het Midden-Brabant

Kalksteen Laagpakket uit het West-Nederlands Bekken (Dirven, 1995). De ouderdom van de Brabant

Formatie is Bajocien tot Midden-Callovien. De formatie wordt discordant door de Rijnland Groep of de

Noordzee Supergroep bedekt.

7.2 Sedirnentaire ontur¡kkel¡ng en paleogeografie"

Het einde van de Trias wordt gekenmerkt door een belangrijke verandering van het afzettingsmilieu.

Na een lange periode van continentale of ondiep mariene afzettingsomstandigheden, leidde een

transgressie gedurende de LaalTrias (Rhaetien) tot de vorming van een open-marien afzettingsmilieu

dat zich uitstrekte over grote delen van Noordwest-Europa. Met de transgressieve afzettingen van de

Sleen Formatie werd de sedimentatie in het kaartbladgebied hervat. Een kleine regressieve periode aan

het eind van de afzetting van deze formatie zorgde voor een lagunalr karakter van de top hiervan. Hierna

steeg de zeespiegel en werden de open-mariene sedimenten van de Aalburg Formatie afgezet.

De organisch-rijke laagjes wijzen op stagnatie van de circulatie in het bekken. De grootste dafing trad in

hetwesten van het kaartbladgebied op. De invloed van het Rijns Massief, ten zuidoosten van het

kaartbladgebied, is te vinden in de vorm van ijzeroölieten, die in een zone rondom dit hoog optreden.

Een belangrijke periode van euxinische sedimentatie markeert het Vroeg-Toarcien; zij werd vermoedelijk

veroorzaakt door de stratificatie van warm, zout water uit de Tethys en koud, Arctisch water in het

huidige West-Europa en leidde tot de afzetting van de bitumineuze Posidonia Schalie Formatie. De

open-mariene omstandigheden werden hersteld tijdens de afzetting van de Werkendam Formatie, die

ten gevolge van tektonische bewegingen en erosie nog slechts zeer lokaal aanwezig is nabij de Gronau

Breukzone. Mariene afzettingen van de Brabant Formatie liggen in een klein gebied ten oosten van

Winterswijk discordant of met een hiaat op de Aalburg Formatie.
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8 Nedersaksen Groep

8.1 Stratigrafie

Afzettingen van de Nedersaksen Groep zljn opgebouwd uit bontgekleurde fijnklastische sedimenten,

met ingeschakelde kalksteen en evaporietlagen. ln het kaartbladgebied bestaat de groep uit de

Weiteveen en Coevorden Formaties, die respectievelijk een Laat-Jura en vroegste Krijt ouderdom

hebben (fig. 8.1).

Het voorkomen van de afzettingen beperkt zich in hoofdzaak tot het Nedersaksisch Bekken, waar de

groep een dikte van 500 m bereikt (Kaart 10). ln het Centraal-Nederlands Bekken komt de groep slechts

lokaal voor, hoofdzakelijk als dunne afzettlngen aangetroffen. Echter in een slenk ten westen van

Hengelo bedraagt de dikte ruim 200 m (Kaarten 9 & 10). De oorspronkelijke verbreiding van de groep

omvatte zowel het Nedersaksisch als het Centraal-Nederlands Bekken, maar ten gevolge van de

bekkeninversie aan het einde van het Krijt zijn de afzettingen van de groep in het laatstgenoemde

bekken grotendeels geërodeerd.

De afzettingen van de Nedersaksen Groep liggen discordant op de Altena en de Boven-Germaanse Trias

Groep (Kaart 17) en worden discordant bedekt door de Rijnland Groep of de Noordzee Supergroep

(Kaarten 18 & 19).

De diepteligging van de basis van de afzettingen varieert van enkele tientallen meters onder maaiveld in

de Achterhoek tot ruim 900 m in het uiterste zuidoosten van Twente (Kaart 9). De litostratigrafische

ontwikkeling van de groep wordt geÏllustreerd aan de hand van een profiel (fig. 8.2).

A-1-1 Weiteveen Forrnatie

De Weiteveen Formatie komt slechts voor in het noordoostelijke deel van het kaartbladgebied, De

formatie ligt discordant op de Altena Groep of lokaal op de Onder- of de Boven-Germaanse Trias Groep.

De formatie wordt concordant of met een hiaat bedekt door de Coevorden Formatie, of discordant door

de Rijnland Groep of de Noordzee Supergroep.

De formatie bestaat uit een opeenvolging van licht grijze tot rood gekleurde fijnkorrelige kleisteen,

mergel en fijnkorrelige zandsteen en ingeschakelde anhydriet en kalksteen. Net ten oosten van het

kaartbladgebied treden ook haliet inschakelingen in de formatie op (Bischoff & Wolburg, 1963; Meyer,

1969; Schott, 1950).

De formatie komt hoofdzakelijk voor in het Nedersaksisch Bekken, waar een dikte wordt bereikt van ruim

300 m in de Gronau Slenk (fig.8.3). Uit seismische gegevens, ondersteund door biostratigrafisch

Figuur 8.1 Lithostrat¡grafisch

diagram van de onderverdeling van

de Nedersaksen Groep in het

kaartbladgebied. De meest

complete opeenvolging wordt in de

Gronau Slenk aangetroffen. Tijdens

afzetting van de groep vond een

geleidelijke uitbreiding van het

sedimentatiegebied plaats,

waardoor naar het westen steeds

jongere eenheden aan de basis van

de groep liggen.

Rossum Zoutopwelving Gronau Slenk
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onderzoek (RGD, 1995a), bliikt, dat sterke bewegingen plaatsvonden langs het zuidelijke deel van de

Gronau Breukzone tijdens de afzetting van de formatie. De formatie is in het Nedersaksisch Bekken

afwezig boven de Rossum zoutopwelvingen en gereduceerd in dikte boven andere zoutopwelvingen.

Dit wordt hoofdzakelijk door het ontbreken van de onderste laagpakketten van de formatie veroorzaakt.

Buiten het kaartbladgebied neemt de dikte van de formatie in oostelijke richting verder toe tot ruim

1000 m (Bischoff & Wolburg, 1963; Gramann et al. 1997; Meyer, 1969; Schott, 19b0).

ln het Centraal-Nederlands Bekken komt de formatie lokaal voor met een dikte van enkele tientallen

meters, Uit de ontwikkeling van de sedimenten met dezelfde ouderdom ten westen van het

kaartbladgebied valt afte leiden dat er een verbinding tussen deze twee gebieden heeft bestaan en dat

het ontbreken van de afzettingen een gevolg is van opheffing en erosie tijdens de inversie gedurende

het Laat-Krijt.

Binnen de Weiteveen Formatie worden het Basale Weiteveen Clastica, het 0nder-Weiteveen Evaporiet,

het Onder-Weiteveen Mergel, het Boven-Weiteveen Evaporiet, het Boven-Weiteveen Mergel en het

Serpuliet Laagpakket onderscheiden. De uitbreiding van het sedimentatiegebied tijdens de afzetting van

de Weiteveen Formatie wordt weerspiegeld door het feit dat de jongere eenheden de grootste

verbreiding hebben. Hiernaast is het aannemelijk dat door de afzetting aan de rand van het Nedersaksen

en het Centraal-Nederlands Bekken er binnen de formatie nog verschillende hiaten voorkomen.

De in Nederland gehanteerde onderverdeling van de Weiteveen Formatie in zes laagpakketten komt

vrijwel overeen met de door Bischoff & Wolburg (1963) en Gramann et al. (1997) beschreven

onderverdeling van het Malm in zes zones in het aangrenzende deel van Duitsland. De formatie heeft

een Laat-Kimmeridgien tot Portlandien ouderdom.

De Basale Weiteveen C/astica bestaat uit een opeenvolging van bonte zandsteen, siltsteen en enige

conglomeraten aan de basis van de formatie. De eenheid is binnen het kaartbladgebied slechts

aangetroffen in een tweetal boringen (Enschede-2, Oldenzaal-2) in de Gronau Slenk. Het laagpakket is

hier echter niet compleet doorboord; de dikte bedraagt tenminste 44 m. Het laagpakket heeft in het

gebied een Portlandien en mogelijk LaatKimmeridgien ouderdom.

De )nder-Weiteveen Evaporietwordt gekarakteriseerd door het voorkomen van anhydriet-, kalk en

dolomietbanken in een overwegend grijsgekleurde opeenvolging van mergels en kleisteen. Dit

laagpakket ligt in het oostelijke deel van het gebied aan de basis van de formatie (boringen Oldenzaal-4,

Rammelbeek-1,2, De Lutte-2,4). Dit laagpakket bereikt de grootste dikte, ruim 90 m, in de Gronau Slenk.

Buiten deze slenk heeft het pakket een dikte van 10-30 m. De ouderdom is Portlandien.

De Onder-Weiteveen Mergelbestaat uit een blauwgrijze mergelige opeenvolging tussen de twee

evaporietpakketten in de Weiteveen Formatie. De eenheid is op logs door zijn geblokte karakter en hoge

gammastraling goed te herkennen en heeft een dikte van 7 tot ruim 40 m. ln de boring Tubbergen-ô ligt

deze eenheid aan de basis van de formatie. De ouderdom is Portlandien.

De Boven-Weiteveen Evaporietis een donkergrijs gekleurd mergel-interval met een relatief hoog gehalte

aan dolomiet en anhydriet. Lokaal komen in dit pakket schelpbanken voor, evenals kalk- en dolomiet-

concreties. Boven de De Lutte zoutopwelving ligt dit pakket aan de basis van de formatie
(boring De Lutte-1). Het laagpakket varieert in dikte van 12 tot ruim 40 m nabij de Gronau Breukzone.

De ouderdom is Portlandien.

De Boven-Weíteveen Mergelbestaat overwegend uit een donkergrijs gekleurde mergelige kleisteen, met

enkele kalksteen- en anhydriet inschakelingen. De dikte van het pakket varieert tussen de 20 en 30 m; de
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grootste dikte, ruim 40 m treedt op nabij de Gronau Breukzone. Dit laagpakket heeft een Portlandien

ouderdom.

He't Serpuliet Laagpakketis opgebouwd uit een blauw-grijze kalkrijk kleisteen- tot mergelinterval, met

ingeschakelde lagen van serpuliet fragmenten, schelpenbanken en anhydriet. De laagpakket ligt ten

westen van de Gronau Breukzone aan de basis van de formatie (0.a. Twenthe-Rijn boringen,

Almelo-Oost-1); dit is eveneens het geval in diverse boringen in het Nedersaksisch Bekken

(Denekamp-1,2, Rossum-Weerselo-2). De ouderdom van dit laagpakket is Laat-Portlandien.
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Figuur 8.2 Stratigrafisch profiel H-

H'van de Nedersaksen Groep van

de boringen Losser-4, De Lutte-4,

Rammelbeek-2 en Rossum-

Weerselo-6. Dit profiel is

samengesteld aan de hand van

logconelaties, en toont de onlap

van de Nedersaksen Groep op de

De Lutte en de Rossem

zoutopwelvingen en de invloed van

het paleorelief op de ontwikkeling

van de groep. ln de groep treden

lokaal discordanties op.

80 Toelichting Kaartblad X Nedetsaksen Gtoep



4.1.2 Coevorden Format¡e

De Coevorden Formatie komt hoofdzakelijk in het Nedersaksisch Bekken voor en slechts zeer lokaal in

het Centraal-Nederlands Bekken. ln tegenstelling tot de Weiteveen Formatie onderscheiden de

sedimenten van de Coevorden Formatie in het Nedersaksisch Bekken zich in lithologische opbouw van

die verder westelijk in het Centraal-Nederlands Bekken (Rijks Geologische Dienst, 1993b,c). De

afzettingen bestaan uit een overwegend donker gekleurde opeenvolging van kleien, afgewisseld met

kalklagen. ln oostelijke richting neemt het kalk-aandeel in de formatie af en domineren de kleistenen

(Schott, 1950). ln westelijke richting gaan de sedimenten over in een afwisseling van kleisteen,

zandsteen en kool (Riiks Geologische Dienst, 1993c).

De Coevorden Formatie ligt in het grootste deel van het gebied concordant of met een gering hiaat op

de Weiteveen Formatie. 0p de Rossum zoutopwelving echter ligt de formatie discordant op de Altena

Groep. De Coevorden Formatie wordt onderverdeeld in het 0nder-Coevorden, het Midden-Coevorden

en het Boven-Coevorden Laagpakket. ln het onderste deel van de formatie komt lokaal een hiaat voor,

hetgeen blijkt uit het ontbreken van de Onder-Coevorden. De formatie bereikt langs het zuidelijke deel

van de Gronau Breukzone de grootste dikte, ruim 330 m. ln oostelijke richting neemt de dikte verder toe

tot bijna 500 m in de omgeving van Bentheim (Meyer, 1969). De formatie heeft een Ryazanien tot

mogelijk vroegste Valanginien ouderdom, De onderverdeling van de Coevorden Formatie kan goed

worden gecorreleerd met de de op ostracoden gebaseerde onderverdeling van het Duitse Wealden

(Wolburg, 1949). De Onder-Coevorden komt overeen metWealden 1,2 en deels met 3, de Midden-

Coevorden met de Wealden 3 en 4 en de Boven-Coevorden met de Wealden 5 en 6 {Van Adrichem

Boogaert & Kouwe, 1 993-1 997).

De )nder-Coevorden bestaat uit een opeenvolging van grijs gekleurde kleistenen. Het voorkomen van

kalkbanken en schelphorizons beperkt zich voornamelijk tot het basale deel van de formatie. De dikte

van dit pakket varieert van 80 tot 120 m. De grootste dikte, 140 m, treedt op in de Gronau Slenk

(boring Enschede-2). Het laagpakket is dun (8 tot 20 m) ofontbreekt geheel boven de Rossum en

Itterbeck-Denekamp zoutopwelving (boringen Rossum-Weerselo-3 tot 7; Denekamp-1, 2) en nabij boring

Losser-4 ligt de Midden-Coevorden met een hiaat op de Weiteveen Formatie (f¡g. 8.2).

De Midden-Coevordenbesfaal uit grijze siltige tot zandige kleistenen, die zich door een hoger gehalte

aan kalk onderscheidt van de onder- en bovenliggende laagpakketten. ln het aangrenzende deel van

Duitsland zi.in in dit pakket foraminiferen aangetroffen, die op enige mariene invloed wilzen (Wolburg,

1949). Het laagpakket ligt boven een deel van de Rossum zoutopwelving discordant op de Altena Groep

en boven de Tubbergen-Denekamp zoutopwelving op de Weiteveen Formatie. Het pakket ontbreekt

boven de top van de Rossum zoutopwelving. De dikte is hier relatief gering (8'25 m). ln het overige deel

van het gebied bedraagt de dikte gewoonlijk circa 50 m. De grootste diktes van 110 tot 150 m komen in

de Gronau Slenk voor.

De Boven-Coevorden bestaat uit bruin-grijze, soms fijnzandige afzettingen. ln de afzettingen komen

schelphorizons voor en lagen met ijzeroölieten, Dunne bitumineuze afzettingen (Papier-Schiefer) komen

voor in de afzettingen; net ten oosten van het kaartbladgebied in Duitsland zijn deze ontsloten bij

Suddendorf (Kemper, 1992). Bitumineuze afzettingen lijken minder goed ontwikkeld te zijn binnen het

kaartbladgebied. De grootste diktes treden op in het oosten van het gebied (65 m) en nabij de Gronau

Breukzone (100 tot 160 m). ln andere delen bedraagt de dikte 5 tot 35 m. Boven de top van de Rossum

zoutopwelving ligt het laagpakket discordant op de Altena Groep.
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8.2 Sed¡rnenta¡re ontvv¡kkel¡ng en paleogeograf¡e

De afzett¡ngen van de Nedersaksen Groep werden afgezet in het Nedersaksisch Bekken en het Centraal-

Nederlands Bekken. Daar deze bekkens aanvankelijk geen direct contact had met de open zee, leidde dit
tot de afzetting van sed¡menten in een zoet en brakwater tot hypersalien milieu. Tijdens afzetting van de

groep kwam het Nedersaksisch Bekken steeds minder geïsoleerd te liggen ten opzichte van de open zee,

hetgeen zich uit in het feit dat evaporitische omstandigheden van de Weiteveen Formatie plaats maken

voor lacustriene en soms marginaal mariene omstandigheden van de Coevorden Formatie (Wolburg,

1 949).

De afzetting van de Weiteveen Formatie in het kaartbladgebied weerspiegelen de uitbreiding van het

Nedersaksisch Bekken naar het westen. De oudste sedimenten, de Basale Weiteveen Klastika, werden

slechts in een depressie direct langs de zuidelijke tak van de Gronau Breukzone afgezet. Deze bestaan uit
filnkorrelige lacustriene sedimenten, met lokale inschakelingen van fluviatiele zand en grindafzettingen.

Figuur 8.3 Verbreidingskaart van

de Nedersaksen Groep. Het

kaartbladgebied ligt aan de

westrand van het Nedersaksisch

Bekken, waar zich een zoutbekken

bevond. De omtrek van het

dalingsgebied in de Gronau Slenk

is weergegeven. De huidige

verbreiding van de Nedersaksen

Groep betreft een aantal kleinere

voorkomens met relatief jonge

afzettingen aan de basis; de overige

voorkomens zi.jn door erosie

verdwenen. Gegevens voor het

Duilse deel zijn ontleend aan

Baldschuhn et al. (1991) en Schott

(1950).

begrenzing z0utbekken Boven-Jura

dalingsgebied gerelateerd aan de Gronau Breuk

Serpuliet of Coevorden Fm. aan de basis van
de Nedersaksen Groep

boring
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Hierna overheersten afwisselend hypersaliene en lacustriene omstandigheden en werden fijnklastische
afzettingen en evaporieten afgezet. Tijdens deze afzetting breidde het sedimentatiegebied zich vanuit de
eerder genoemde depressie u¡t over het grootste deel van het gebied ten oosten van de Gronau
Breukzone. Pas tijdens de afzetting van de jongste eenheid van de Weiteveen Formatie, de Serpuliet,
breidde het sedimentatiegebied zich ook uit over het gebied ten westen van de Gronau Breukzone. Uit
het fijnkorrelige en evaporitische karakter van de sedimenten valt wel af te leiden dat dit gebied geen of
slechts zeer weinig sediment heeft geleverd en vermoedelijk rondom het niveau van de waterspiegel in

het Nedersaksisch Bekken heeft gelegen.

De afzetting van de Coevorden Formatie vond plaats aan de westrand van een zoet- tot brakwater
bekken' Tijdens met name de Midden- en de Boven-Coevorden traden enkele mariene incursies op
vanuit noordelijke richting (Centrale Noordzee Slenk, Vlieland Bekken). De sedimenten bestaan

overwegend uit fijnklastische afzettingen, uit suspensie gesedimenteerd, terwijl de carbonaten worden
beschouwd als stormlagen of hardgrounds (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). Tijdens de

afzetting van de Coevorden breidde het sedimentatiegebied zich geleidelijk uit over alle door
zoutopwelving gevormde hogen in het gebied.

83 Toef¡cht¡ng Kaartblad x ,Uedersaksen eroep



9 Rijnland Groep

9.1 Strat¡graf¡e

De Rijnland Groep omvat in een marien milieu afgezette {glauconiethoudende) zandstenen, siltstenen,

kleistenen en mergels. De sedimenten werden afgezet in een geleidelijk dieper wordend, open marien

mllieu. De ouderdom van de groep is Valanginien tot en met Albien. De groep wordt onderverdeeld in

de Vlieland Zandsteen, de Vlieland Kleisteen en de Holland Formaties (fig. 9.1). De twee eerstgenoemde

formaties vormen tezamen de Vlieland subgroep. Binnen de groep komen een aantal kleine hiaten voor.

Deze treden op aan de basis van de verschillende zandstenen, maar ook in de kleistenen en mergels.

Seismisch zijn deze hiaten meestal niet te zien.

De Rijnland Groep is aanwezig in het noordelijke en noordoostelijke deel van het kaartbladgebied, naast

enkele kleine voorkomens in het zuidoostelijke deel (Kaarten 11 &.12lr. ln het overige deel van het

kaartbladgebied is de groep door latere erosie verwijderd. De diepteligging van de basis van de groep

bedraagt 100 tot 400 m in het Nedersaksisch Bekken en neemt naar het noordoosten toe tot ruim 1800 m

(Kaart 11). De dikte van de groep (Kaart 12) bedraagtcirca 100 m op het Friesland Platform. ln het

Centraal-Nederlands Bekken is de formatie behoudens enkele lokale erosie-resten grotendeels afwezig;

in het Nedersaksisch Bekken vertoont de dikte ten gevolge van erosie een sterk variërend beeld.

De basis van de groep is diachroon en varieert in ouderdom van Valanginien in het Nedersaksisch

Bekken tot Laat-Albien op het Tubbergen en Dalfsen Hoog. De groep tigt discordant op afzettingen van

de Limburg, de Boven-Rotliegend, de Zechstein, de 0nder-Germaanse ïrias, de Boven-Germaanse

Trias, de Altena of de Nedersaksen Groep (Kaart 18). De Riinland Groep wordt in het noorden en op een

plaats in het zuidoosten van het kaartbladgebied concordant bedekt door de Kriltkalk Groep (Kaart 13);

in het oosten wordt de groep discordant bedekt door de Noordzee Supergroep {Kaart 19). De

dikteverschillen geven dan ook slechts ten dele depositionele verschillen weer.

F igu ur 9. 1 Lithostrat¡g rafisch

diagram van de onderverdeling van

de Rijnland Groep aan de hand van

een correlatie tussen het

Nedersaksisch Bekken en het

l\/lünsterland Bekken. ln het

eerstgenoemde bekken ontbreekt

de groep grotendeels ten gevolge

van latere tekton¡sche bewegingen.

ln het Münsterland Bekken ving de

sedimentât¡e pas met de Boven-

Holland Mergel aan.

Nedersaksisch Bekken Münsterland Bekken

Vl¡eland Kleisteen Fm.
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9.1.1 Vlielandsubgroep

De Vlieland subgroep is aanwezig in het noordoostelijke deel van het kaartbladgebied en op enkele
plaatsten in het zuiden. De eenheid is als gevolg van non-depositie afwezig in het noordwesten van het
kaartblad en is elders afwezig door erosie tijdens het Laat-Krijt of rertiair.

De afzettingen van de Vlieland subgroep liggen in de bekkens concordant of met een hiaat op
afzettingen van de Nedersaksen Groep. Nabij de hogen liggen de afzettingen discordant op de Altena,
de 0nder-Germaanse Trias en de Boven-Germaanse Trias of lokaal op de Zechstein Groep.

Binnen de subgroep worden de Vlieland Zandsteen Formatie en de Vlieland Kleisteen Formatie
onderscheiden. Nabij de paleohogen bestaat de groep grotendeels uit zandstenen, terwijl in de
voormalige bekkens hoofdzakelijk kleistenen van de Vlieland Kleisteen Formatie aanwezig zijn. De

ouderdom van de subgroep is Valanginien tot Barremien. De ontwikkeling van de subgroep in Twente
wordt beschreven door Römer (j970,1977a, j977bl.

9.1.1a Vlieland Zandsteen Format¡e

De Vlieland Zandsteen Formatie omvat in het oosten van het gebied een tweetal zandsteenpakketten,
het Bentheim Zandsteen en het Gildehaus Zandsteen Laagpakket, die door kleistenen van de Vlieland
Kleisteen Formatie van elkaar worden gescheiden. ln de Almelo Slenk en ten zuiden van de Gronau
Breukzone komen ook massieve zandsteenintervallen voor in deze formatie (fig. 9.2 & 9.3); de

eerstgenoemde vormen een speciale ontwikkeling van de Gildehaus Zandsteen. De zanden ten zuiden
van de Gronau Breukzone staan informeel bekend als de Kuhfeld Beds. De ouderdom van deze
pakketten is Valanginien tot Barremien. In Twente en de Achterhoek zijn deze zanden van belang voor
de drinkwaterwinning.

De Bentheim Zandsteen bestaat uit een complex van zandsteenlagen, gescheiden door dunne
kleisteenbanken. Dit laagpakket rust concordant of disconform op de Bentheim Kleisteen, maar kan in
enkele gevallen ook direct op de Coevorden Formatie of oudere afzettingen liggen. Het onregelmatige
dikteverloop van de onderliggende eenheid wordt vermoedelijk veroorzaakt door het insnijden van
geulen aan de basis van de Bentheim Zandsteen. Het laagpakket wordt concordant bedekt door het
Buinen Laagpakket.

De Bentheim Zandsteen is opgebouwd uit zeer goed gesorteerde kwartszanden met weinig klei en
kalkcement' Het laagpakket kenmerkt zich door een geblokt patroon op de gamma-ray logs. Het

aanwezige cement is kaoliniet, sideriet en carbonaat (Kemper, 1g76). Ook komt glauconiet voor.
ln de zandsteen komen voorts drijfhout en kleibrokken voor, terwijl fossielen vrijwel afwezig zijn.
De zandsteen komt ruwweg voor in het gebied ten zuiden van het Tubbergen Hoog (RGD. 1995b) en ten
oosten van de Gronau Breukzone. De dikte van deze zandsteen varieert van 15 tot bijna 70 m. De

grootste diktes treden rondom de Bentheim Anticline op (boringen Rammelbeek-1, 2, Qldenzaal-b) en
ten oosten van de Gronau Breukzone. Ten oosten van het kaartbladgebied is de zandsteen op diverse
plaatsen ontsloten, o.a. in Bad Bentheim en Gildehaus (Kemper, r976; Hinze, lggg).

De Gildehaus Zandsteen ligt in de bekkens concordant of met een hiaat op het Westerbork Laagpakket.

Aan de randen van het Tubbergen Hoog rust de eenheid lokaal discordant op de Onder- Germaanse
Trias of de Boven-Germaanse Trias Groep (boring Tubbergen-2). De zandsteen wordt meestal
concordant of met een hiaat door de Vlieland Kleisteen Formatie bedekt, maar lokaal ook wel discordant
door de Holland Formatie (boring Almelo-2; RGD, 1994c) of de Noordzee supergroep.
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Figuur 9.2 Stratigrafisch profiel l-l'

van de Rijnland Groep aan de hand

van logconelatie en

biostratigrafisch ondenoek. Dit

profiel laat duidelilk het verschil

zien tussen de complete

opeenvolging zoals die in het

Nedersaksisch Bekken wordt

aangetroffen (Rammelbeek-2) en de

dunnere opeenvolging op het

Tubbergen Hoog ten gevolge van

onlap (Reutum{).
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De Gildehaus Zandsteen bestaat uit een slecht gesorteerde, gele tot vlekkerig grijze spiculitische,
kalkhoudende kleiige fijne zandsteen tot fijne mergelsteen, De zandsteen bevat veel macrofossielen
(bivalven, mollusken) en lokaal drijfhout. Het gehalte aan kwarts, carbonaat en klei wisselt lateraal sterk.
Het onderste deel van de zandsteen bestaat lokaal voor 40o/ouit carbonaat. ln het algemeen geldt, dat
het kleigehalte in oostelijke richting snel toeneemt. Het laagpakket gaat in oostelijke richting beduidend
sneller over in kleisteen dan de Bentheim Zandsteen. De zanden zijn verkit met dolomiet, sideriet en
ankeriet. De dikte van de zandsteen var¡eert sterk, van 5 m op het Tubbergen Hoog tot ruim 210 m in de
Almelo Slenk' Rondom de Bentheim Anticlinaal worden ook lokaal grote diktes van 100 tot bijna 200 m
bereikt. ln dit gebied ligt de zandsteen direct onder Tertiaire of Kwartaire afzettingen en wordt er
drinkwater uit gewonnen. Van de Gildehaus Zandsteen ls het bovenste deel ontsloten in Losser; voor
deze eenheid wordt daarom soms ook de informele naam Losserse zandsfeen gebruikt.

ln het westelijke deel van de Almelo Slenk (boringen Almelo-2,3 en 4) wordt de Gildehaus Zandsteen
gerepresenteerd door een slecht gesorteerde, groengrijze, conglomeratische zandsteen met een
donkere kleimassa, met limoniet en kwartsgrind. Binnen deze opeenvolging treden meerdere kleisteen
inschakelingen, met een dikte van enkele meters op. De ouderdom van deze zandsteen is Hauterivien tot
Barremien (RGD, 1994a, c). Deze ontwikkeling werd reeds beschreven door,t Hart (196g).

De naam Kuhfeld Bedswordt in het kaartbladgebied en het aangrenzende deel van Duitsland gebruikt
voor proximale, massieve zandsteen met een Ryazanien-Valanginien tot Hauterivien ouderdom
(Herngreen, 1973; Herngreen et al., 1gg4). Het voorkomen van deze zandsteen beperkt z¡ch tot het
gebied ten zuiden van de Gronau Breukzone (fig. 9.1 & 9.3). De afzettingen bestaan uit w¡tte zandige klei
en kleiig fijnkorrelig zand. Gewoonlijk komen pyriet en kool- of houtfragmenten voor, Juist over de
Duitse grens, ten oosten van Winterswijk, komen ook lagen kwartsgrind voor (Herngreen et al., 1gg4).
De dikte van het dit pakket kan oplopen tot ruim 200 m ten zuidoosten van Winterswijk en in Duitsland.

ln het overgangsgebied tussen de Kuhfeld Bedsen de kleiige bekkenafzettingen worden in Twente en
aangrenzende delen van Dultsland nog een drietal zandstenen onderscheide n, de Dichotomiten
Zandsteen, Grenzsandstein en Noricum Zandsteen.Dezezandstenen zijn in de officiöle lithostratigrafie
niet gedefinieerd en treden op in respectievelijk de Ruinen en Westerbork Laagpakketten van de Vlieland
Kleisteen Formatie. De zandstenen zijn aangetroffen in meerdere ondiepe boringen in en rond Enschede
(Harsveldt, 19771 en het aangrenzende deel van Duitsland (Kemper, 1976,1gg21. De dikte van de
individuele zandstenen bedraagt 1b tot 20 m.

9.1.1b Vlieland Kle¡steen Format¡e

Binnen het gebied waar de Vlieland Kleisteen Formatie en de Vlieland Zandsteen Formatie vervingeren,
worden van oud naarjong het Bentheim Kleisteen, het Ruinen en het westerbork Laagpakket
onderscheiden' Waar geen zandstenen in de Vlieland subgroep aanwezig zijn wordt de Vlieland
Kleisteen Formatie niet in laagpakketten onderverdeeld.

De Vlieland Kleisteen Formatie bestaat uit een donkergrijs tot donkerbruin gekleurde kleisteen, met een
variërend gehalte aan silt- ofzandsteen. De formatie bevat vaak fijne pyriet en sideriet. Typerend is het
geringe kalkgehalte. De formatie heeft een dikte van maximaal circa 300 m rond de Bentheim Anticline;
naar het oosten toe neemt de dikte nog verder toe tot ruim 700 m. ln de voormalige depocentra van de
bekkens is de formatie door inversiebewegingen en erosie afwezig. De ouderdom van de formatie is
Valanginien tot Barremien.
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De Bentheim Kleisteen komt voor in de bekkens binnen het kaartbladgebied. Het laagpakket bestaat uit

een siltige, fossielrijke kleisteen. ln het onderste deel komen brakwater fossielen voor, daarboven vrijwel

uitsluitend mariene fossielen (Kemper, 1976). De dikte van dit laagpakket varieert tussen enkele meters

tot ruim 50 m (Rammelbeek-2); vermoedelijk is het dikteverloop gerelateerd aan de erosie voorafgaande

aan de afzetting van de Bentheim Zandsteen. De ouderdom is Vroeg-Valanginien'

HeT Ruinen Laagpakketbestaat uit een donkergrijze, fossielhoudende, siltige, kalkhoudende kleisteen.

Voorts bevat het laagpakket sideriet. De dikte varieert van 10 tot 50 m, met de grootste dikte rond de

Bentheim Anticline. Een dunne zandsteenbank scheidt het Ruinen van het bovenliggende Westerbork

Laagpakket. Het contact met het Westerbork Laagpakket is licht discordant. De ouderdom is Laat-

Valanginien.

Figuur 9.3 Verbreidings- en

facieskaart van de Rijnland Groep

in het kaartbladgebied. ln het

westelilk deel van het

kaartbladgebied ontbreekt de groep

ten gevolge van erosie gedurende

het Laât-Krijt. Deze kaart is

gebaseerd op boringen en

seismische gegevens. Gegevens

voor het Duitse deel zijn ontleend

aan Baldschuhn et al, (1996) en

Kemper (1976, 1992),

bekken facies in het Valanginien

u¡tbreiding bekken facies
in Hauterivien

ondiep mariene facies

kustnab¡ie zandige facies

hoog

post-depositionele erosie

sediment aanvoer
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HeT Westerbork LaagpakketbesTaat uit donkergrijze tot zwarte mergel en klei, Aan de basis van het

laagpakket bevindt zich een dunne, glauconiethoudende zandsteenbank, de zogenaamde

Grenzsandstein. De dikte van het pakket bedraagt 30 tot 40 m in het noorden van het kaartbladgebied en

ruim 100 m nabij de Gronau Breukzone. De ouderdom is Vroeg-Hauterivien.

9.7.2 Holland Formatie

Het voorkomen van de Holland Formatie beperkt zich tot de randgebieden van het Centraal-Nederlands

Bekken en de hogen in het noorden van het kaartbladgebied. Daarnaast komt de formatie op uitgebreide

schaal voor langs de rand van het Nedersaksisch Bekken en in het Münsterland Bekken (fig. 9.4). Binnen

de formatie worden het Onder-Holland Mergel, het Midden-Holland Kleisteen, het Boven-Holland

Mergel en het Holland Groenzand Laagpakket onderscheiden. De formatie bereikt de grootste d¡kte,

ruim 300 m, in het noordelijk deel van het Centraal-Nederlands Bekken. ln het Nedersaksisch Bekken in

Duitsland bereikt de formatie een dikte van ruim 500 m ten noorden van Bentheim (Kemper, 1976).

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de formatie ¡n de eigenlijke depocentra van deze bekkens door
erosie na de inversie-bewegingen is verdwenen.

Figuur 9.4 Geologische kaart van

de top van de Rijnland Groep, met

de verbreiding van de Vlieland

subgroep en de Holland Formatie.

Deze kaart is gebaseerd op

boringen en seismische gegevens.

Gegevens voor het Duitse deel zijn

ontleend aan Baldschuhn et al.

(1es6).

Holland Formatie

Vlieland Subgroep
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De formatie ligt in het Centraal-Nederlands Bekken en het Nedersaksisch Bekken concordant of met een

gering hiaat op de Vlieland Kleisteen Formatie en nabij de boring Reutum-1 zeer lokaal discordant op de

Altena en de Boven-GermaanseTrias Groep (RGD, 1996).0p hetTubbergen Hoog (RGD,1994b),

Dalfsen Hoog, Friesland Platform en in het Münsterland Bekken ligt het bovenste deel van deformatie

discordant op de Limburg, de Boven-Rotliegend, de Zechstein, de Onder-Germaanse Trias of de Boven

Germaanse Trias Groep. De formatie wordt concordant bedekt of met een gering hiaat door de Krijtkalk

Groep of discordant door de Noordzee Supergroep,

De )nder-Holland Mergelkomt slechts voor langs de rand van het Tubbergen Hoog en Dalfsen Hoog en

daarnaast lokaal nabij de Gronau Breukzone. Ten oosten van het kaartbladgebied komt de eenheid op

meer plaatsen voor, De Onder-Holland Mergel is opgebouwd uit een grijze, soms roodbruine kleiige

mergel. ln de Almelo Slenk komen lokaal conglomeraten voor, met een Vroeg-Aptien ouderdom ('t Hart,

1969; RGD, 1994a). De dikte neemttoe in de richting van de bekkens tot 30 m. De ouderdom is Aptien.

De Midden-Holland Kleisteen komt op meer plaatsen op het Tubbergen Hoog voor dan de Onder-

Holland Mergel. Het laagpakket bestaat uit een grijze, mergelige klei. Het kleigehalte is hoger dan dat

van de onder- en bovenliggende laagpakketten, wat zich uit door een hogere natuurlijke radioactiviteit.

De huidige maximale dikte in de bekkens bedraagt ruim 75 m. De ouderdom isVroeg-Albien.

De Boven-Holland Mergelbedekl het Friesland Platform, Dalfsen Hoog en Tubbergen Hoog. De eenheid

ligt hier discordant op afzettingen van de Limburg Groep, Boven-Rotliegend Groep, Zechstein Groep of

de Onder- of Boven-Germaanse Trias Groep. Daarnaast komt de eenheid ten zuidoosten van Winterswijk

voor, alsmede in het Münsterland Bekken in Duitsland (Schuster&Wolburg, 1963; Hilden, 1995).

Het laagpakket bestaat uit een grijze tot roodbruine kleiige mergel. ln het bovenste deel treden vaak ook

lichtere kleuren op. Kenmerkend voor het pakket is de afname van het kleigehalte van de basis naar de

top, wat tot uitdrukking komt door de afname van de natuurlijke radioactivlteit. De dikte van het

laagpakket bedraagt maximaal 180 m op het Tubbergen Hoog. De ouderdom is Midden-Albien tot

vermoedelijk vroegste Cenomanien.

HeL Holland Groenzandis aangetroffen in diverse ondiepe boringen ten zuidoosten van Winterswijk en

inhetaangrenzendedeelvanDuitsland (Rothenberg-Sandste¡n;Kemper,1976).HetHollandGroenzand

rust daar vermoedelijk direct op de Kuhfeld Beds. Het pakket wordt bedekt door de Boven-Holland

Mergel. Van de Kuhfeld Beds is geen compleet profiel in een boring voorhanden; de informatie is uit

meerdere boringen verzameld. Het Holland Groenzand is opgebouwd uit een afwisseling van donkere,

siltige en zandige klei en glauconiethoudende zanden (groenzanden) en kalkhoudende zanden. De

ouderdom van het pakket is grotendeels Aptien en voor een deel Midden-Albien. ln het pakket komt een

hiaat voor dat een deel van het Onder-Albien beslaat (Dirven, 1995).

9.2 Sed¡rnenta¡re ontr¡vikkeling en paleogeografie

Aan het begin van de afzetting van de Rijnland Groep werd de ontwikkeling bepaald doortwee

dalingsgebieden, het Centraal-Nederlands Bekken en het Nedersaksisch Bekken. Deze bekkens werden

begrensd door hetTubbergen Hoog, Dalfsen Hoog en Friesland Platform in het noorden en het

Münsterland Bekken in het zuidoosten van het kaartbladgebied (fig. 9,3). De hogen leverden sediment

tijdens de afzetting van de Vlieland subgroep en werden tijdens de afzetting van de Holland Formatie

gaandeweg overspoeld.
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Het begin van de afzetting van de Vlieland subgroep wordt gemarkeerd door een belangrijke
transgressie, die de lacustriene omstandigheden van de Coevorden Formatie beöindigde en een lange
periode van mariene sedimentatie inluidde.

Langs de randen van de hogen werden tijdens afzetting van de Vlieland subgroep hoofdzakelijk zanden
afgezet (Kuhfeld Eeds), terwijl in de richting van de bekkencentra deze zanden snel dunnerwerden en de
kle¡- en siltafzettingen in dikte toenamen. Langs de randen van deze bekkens werd de afzetting van zand
of klei bepaald door de stand van de relatieve zeespiegel: een hoge zeespiegelstand resulteerde in klei of
s¡ltafzett¡ng (Bentheim Kleisteen, Ruinen en westerbork Laagpakket), bij een relatief lage
zeespiegelstand werden zanden afgezet (Bentheim Zandsteen, Gildehaus Zandsteen), die zich van elkaar
onderscheiden door grote verschillen in sedimentaire condities.

De Bentheim Zandsteen werd afgezet als een strandwal-complex, dat onder invloed van sterke
longitudinale en getijde stroming langs de randen van het Nedersaksisch Bekken en in het Centraal
Nederlands Bekken werd afgezet (Kemper , jg76,1ggzl. Deze sterke stromingen zorgden voor de
afwezigheid van klei en de goede sortering van de zandsteen.

Na afzetting van de Bentheim Zandsteen zorgde een zeespiegelstijging voor afname van de aanvoer van
sediment en breidde de bekkenfacies zich uit. Hierbij werden het Ruinen en Westerbork Laagpakket
afgezet.

De Gildehaus Zandsteen is afgezet in een periode waarin de stroming veel zwakker was. Kemper (1992)
vermoedt, dat door vochtiger klimaatomstandigheden meer erosiemateriaal vanaf de hogen de bekkens
werd ingespoeld' Door de geringere stroming bevat de Gildehaus Zandsteen meer klei dan de Bentheim
Zandsteen.

Na afzetting van de Gildehaus Zandsteen resulteerde een stijging van de zeespiegel wederom in de
afzetting van overwegend fijnkorrelig materiaal; slechts in de onmiddelijke nabijheid van de hogen werd
nog zand afgezet. ln deze periode breidde het sedimentatiegebied zich weinig uit over de hogen, ofzijn
de aldaar afgezette sedimenten later weer geërodeerd.

Tijdens de afzetting van de Holland Formatie werden in de bekkens kleiige mergels en kleien afgezet
(0nder-Holland Mergel en Midden-Holland Kleisteen), terwijl in het zuidoosten in een ondiep marien
milieu glauconitische zanden werden afgezet (Holland Groenzand). Hierna volgde een belangrijke
stijging van het zeeniveau, de in geheel West-Europa herkende Albien-transgressie (Crittenden, 1gg7),
Ïijdens deze transgressie werden alle hogen in en rondom het kaartbladgebied overspoeld en werd de
aanvoer van klastisch materiaal beëindigd. Dit wordt door de toename van het kalkgehalte in de Boven-
Holland Mergel weerspiegeld.
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1() Krijtkalk Groep

1O.1 Stratigrafie

De Krijtkalk Groep is opgebouwd uit een opeenvolging van goed gecementeerde, lichtgekleurde

fijnkorrelige krijtkalken en mergelige kalken. Karakteristiek voor deze sedimenten is, dat zii voornamelijk

bestaan uit de kalkskeletten van planktonische en benthonische organismen en dat zij zeer weinig

terrigeen materiaal bevatten (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). De dikte van de groep

bedraagt binnen het kaartbladgebied ruim 1000 m in het noorden en ten zuidoosten van het gebied ruim

1500 m (Kaart 14, fig. 10.1).

Ten gevolge van de inversie en erosie van het Centraal-Nederlands Bekken en het Nedersaksen Bekken

ontbreekt de Krijtkalk Groep in het grootste deel van het gebied. Binnen het kaartbladgebied zijn de

afzettingen aanwezig in het noordwesten en in een klein gebied in het uiterste zuidoosten. Een

belangrijk voorkomen ligt ten zuidoosten van het gebied in het Münsterland Bekken. ln het

noordwestelijke deel neemt de diepteligging van de basis van de groep naar het noorden toe van 200 tot

ruim 1700 m. ln het uiterste zuidoosten daarentegen ligt de basis van de formatie op een diepte rondom

NAP (Kaart 13). Ten zuidoosten van Winterswijk is de formatie bij Kotten op enkele plaatsen ontsloten.

De Krijtkalk Groep wordt binnen het kaartbladgebied onderverdeeld in de Texel en de 0mmelanden

Formatie. De Houthem Formatie komt niet in het kaartbladgebied voor, maar wel ten zuidwesten hiervan

in Duitsland, waar de formatie discordant op de Altena Groep rust (boring Emmerich-1;Elberskirch &

Wolburg, 1962),

De groep rust concordant of met een hiaat op de Holland Formatie. De Kriitkalk Groep wordt discordant

bedekt door de klastische sedimenten van de Noordzee Supergroep. De opbouw van de groep wordt

geillustreerd aan de hand van de boring Tubbergen-Mander-1 (fig. 10.2). De ouderdom van de groep

binnen het kaartbladgebied is Cenomanien tot en met Campanien.

1o.1.1 Texel Formatie

De Texel Formatie komt voor in het noorden en zuidoosten van het kaartbladgebied en ten oosten

hiervan in het Münsterland Bekken. ln de formatie worden de Texel Mergelsteen en de Plenus Mergel

Laagpakketten onderscheiden. De dikte van de formatie bedraagt 60 tot 80 m op het Tubbergen Hoog en

neemttoe in de richting van het Centraal-Nederlands Bekken tot ruim 110 m. ln het Münsterland Bekken

heeft de formatie een soortgelijke dikte. De ouderdom van de formatie is Cenomanien tot mogelijk

vroegste Turonien.

De Texel Mergelsfeen bestaat uit een afwisseling van witte mergels en kalksteenbanken in de onderste

10-20 m en kalksteenbanken daarboven. De ouderdom van de Texel Mergelsteen is Cenomanien.

De Plenus Mergelbestaal uit een kalkhoudende, donker gekleurde gelamineerde kleisteen, met een zeer

karakteristiek verschijningsbeeld op de boorgatmetingen. De dikte van het laagpakket bedraagt in het

algemeen 1 tot 2 m. De ouderdom van de Plenus Mergel is laatste Cenomanien tot mogeliik vroegste

Turonien.
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1O.1.2 Ommelanden Format¡e

De Ommelanden Formatie komt voor in het noorden en ten oosten van het kaartbladgebied (fig. 10.2).

De formatie wordt niet onderverdeeld in laagpakketten, maar door logconelatie, ondersteund door

dateringen, kunnen de verschillende Krijt-etages worden geiTentificeerd. Hierbij is uitgegaan van de

door Baldschuhn & Jaritz (1977) opgestelde indeling in Noordwest-Duitsland.

De formatie bestaat onderin uit massieve kalksteen van Turonien ouderdom, gevolgd door meer

mergelige pakketten van Santonien en Coniacien ouderdom. Hierop ligt een meer kalkige opeenvolging

van het Campanien, welke in het onderste deel uit kalkzandsteen bestaat en naar boven toe overgaat in

massieve kalken, ln deze kalken treden veelvuldig vuursteenconcreties op. Vooral de afzettingen van het

Santonien tot Campanien kunnen grote diktes bereiken, meer dan 1000 m. 0p seismiek zijn op het

Tubbergen en het Dalfsen Hoog in de nabijheid van het Centraal-Nederlands Bekken binnen de

Ommelanden Formatie discordanties te zien, die zich op grond van calibrat¡e met boringen in de

Santonien tot Vroeg-Campanien afzettingen bevinden.

Figuur 10.1 Dikle- en

verbreidingskaart van de Kriltkalk

Groep. Het huidige voorkomen van

deze groep beperkt zich tot het

Friesland Platform in het

noordwesten en het Münsterland

Bekken in het zuidoosten. ln de

overige gebieden is de groep ten

gevolge van inversie afwezig. Deze

kaart is gebaseerd op boringen en

seismische gegevens. Gegevens

voor het Duitse deel zijn ontleend

aan Hilden (1995).

26C,0/ lsopach

-<\{- 
Gronau breukzone
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Sedimentaire ontrnrikkeling en paleogeografie

De tijdens afzetting van de Rijnland Groep aangevangen eustatische zeesp¡egelstijging ontwikkelde zich

tijdens afzetting van de Krijtkalk Groep tot een mond¡ale transgressie. De kustlijn kwam daardoor steeds

verder ten zuiden van het kaartbladgebied te liggen, hetgeen zich in de Texel Formatie uit door een

toename van het gehalte aan kalk. De Plenus Mergel, aan de top van deze formatie, weerspiegelt een

Figuur 1 0.2 Stratigrafische indeling

en logbeeld van de Krijtkalk Groep

in de boring Tubbergen-Mander-1.

Tevens is de ouderdom van de

opeenvolging weergegeven, zoals

bepaald door logcorrelatie met

boringen in Baldschuhn & Jarilz

n977]'.
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tijdspanne waarin wereldwijd in de bekkens anoxische omstandigheden heersten, De grote verbreiding
van deze eenheid wijst op een zeespiegelmaximum.

De 0mmelanden Formatie werd afgezet onder lage energetische omstandigheden op een ondiep
carbonaat platform. Zeespiegelfructuaties zorgden voor variaties in de mate van merger en klei.
Tekonische bewegingen tijdens de subhercynische fase zijn grotendeels verantwoordelijk voor de
huidige verbreiding en leidden tot een sterke daling van de voormalige hogen uit het 0nder_Krijt,
Tijdens het Laat'campanien tot Danien breidde her zeegebied zich gereiderijk weer over de
geinverteerde bekkens uit, maar de hier afgezette sedimenten zijn voor afzetting van de Noordzee
Superg roep geörodeerd.
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11 Noordzee SuPergroep

11.1 Strat¡graf¡e

De Noordzee Supergroep is hoofdzakelijk opgebouwd uit kleien en zanden, De supergroep is

onderverdeeld in de 0nder-Noordzee, de Midden-Noordzee en de Boven-Noordzee Groep, welke door

discordanties van elkaar worden gescheiden. De supergroep ligt discordant op de Onder-Germaanse

Trias, de Boven-Germaanse Trias, de Altena, de Nedersaksen, de Rijnland en de Krijtkalk Groep

(Kaart 19). Discordanties binnen de supergroep zorgen ervoor dat verschillende groepen aan de basis

kunnen liggen. Binnen het kaartbladgebied ziin de afzettingen van de Noordzee Supergroep grotendeels

in een ondiep marien milieu afgezet; de aller.iongste afzettingen ziin van continentale oorsprong'

De Noordzee supergroep wordt in vrijwel het gehele gebied aangetroffen. ln het oosten van Twente en

de Achterhoek en aangrenzende delen van Duitsland ontbreken de Tertiaire afzettingen en bestaat de

groep uitsluitend uit Kwartaire afzettingen. De ligging aan de oostrand van het Noordzee Bekken wordt

weerspiegeld door een toenemende diepteligging van de basis van de supergroep in noordwesteliike

richting van enkele meters tot ruim 700 m (Kaart 15). De opbouw van de supergroep wordt geTllustreerd

aan de hand van een west-oost verlopend profiel (fig. 1 1.1 ). Tijdens afzetting van de groep waren een

aantal breuken actief in Twente en de Achterhoek (Kaarten 15 & 16)'

De beschrijving van de afzettingen van de Noordzee Supergroep is hoofdzakelijk gebaseerd op

rapporten van de Rijks Geologische Dienst (1984a; 1984b), het kaartblad 280/29 (Riiks Geologische

Dienst, 1993a) en de top Tertiair kaart (Rijks Geologische Dienst, 1996) De afzettingen hebben een

Tertiaire en Kwartaire ouderdom. De Kwartaire afzettingen worden uitgebreid besproken in de

Toelichting bij de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000 en in Zagwijn (1989).
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Figuur 11.1 Structureel profiel J-J'

van de Noordzee SuPergroeP,

gebaseerd op boringen en

seismiek. Dit profiel toont duidelijk

de onlap van de suPergroeP in

oostelijke richting, waardoor steeds

jongere eenheden aan de basis van

de groep liggen. Tevens neemt in

deze richting de erosie toe,

waardoor steeds oudere eenheden

dagzomen (naar Rijks Geologische

Dienst,1984a).
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11.1.1 Onder-NoordzeeGroep

De Onder-Noordzee Groep bestaat uit de Formatie van Landen en de Formatie van Dongen. De groep

wordt in het gehele kaartbladgebied aangetroffen, met uitzondering van het oosten van Twente en de

Achterhoek.

De Formatie van Landen heeft een beperkte verbreiding en komt slechts voor in de Reutum Slenk en in

het zuidwesten van het kaartbladgebied, De formatie bestaat uit zwak tot sterk zandige kleien, met

plaatselijk kwartsgrind. De afzettingen zijn glauconiethoudend en er komen enkele verkitte niveaus in

voor. De dikte bedraagt maximaal 45 m in de Slenk van Reutum en bijna 40 m in het westen van het

kaartbladgebied. De formatie heeft een LaafPaleocene ouderdom (RGD, 1983).

De Formatie van Dongen vormt in het grootste deel van het gebied de onderste eenheid van het Tertiair

(fig. 1 1.2). De formatie komt in het gehele gebied voor, met uitzondering van delen van Twente en de

Achterhoek en aangrenzende delen van Duitsland. De formatie wordt onderverdeeld in zes

laagpakketten: het Basale Zand van Dongen, het Basale Tuffiet van Dongen, het leper, het Zand van

Brussel en het Asse Laagpakket. De meest complete opeenvolging wordt in het noordwesten

aangetroffen; elders in het kaartbladgebied zijn slechts de onderste laagpakketten gespaard gebleven

voor de erosie. De formatie ligt in een groot gebied aan de basis van de Onder-Noordzee Groep. De

formatie heeft een Eocene ouderdom.

Hel Basale Zand van Dongenbestaat uit een basaal pakket groengrijs, slibhoudend zand en bruingrijze

zandhoudende klei. Sporadisch komt glauconiet voor. Het laagpakket komt lokaal voor met een dikte

van enkele meters onder de Basale Tuffiet van Dongen.

De Basale Tuffiet van Dongenis opgebouwd uit een afwisseling van bruine klei met laagjes vulkanische

as. Het pakket is op boorgatmetingen zeer goed herkenbaar door de lage natuurlijke radioactiviteit en

een hoge acoestische snelheid. Het pakket komt in de westelijke helft van het kaartbladgebied voor met

een vrij constante dikte van circa 15 m,

HeI leper Laagpakket is opgebouwd uit glauconiethoudende grijsgroene, zandige kleien en kleiige

zanden. De afzettingen nemen in noordwestelijke richting in dikte toe tot ruim 180 m. ln het oosten van

het gebied ligt dit laagpakket aan de basis van de Noordzee Supergroep.

Het Zand van Brusselbestaat uit grijze tot grijsgroene fijne tot matig grove zanden. De eenheid bevat

veel glauconiet, schelpfragmenten en zeeêgelfragmenten. De dikte van het zand neemt in westelijke

richting toe van 30 tot 90 m.

Het Asse Laagpakketbeslaat uit groengrijze klei, met een wisselend gehalte aan zand. De dikte bedraagt

slechts enkele meters.

11.1.2 Midden-Noordzee Groep

De afzettingen van de Midden-Noordzee Groep komen voor in een groot deel van het kaartbladgebied.

ln het zuidoosten en in Duitsland ligt deze groep aan de basis van de Noordzee Supergroep (fig. 1 1.2).

Binnen de groep worden de Rupel Formatie en de Formatie van Veldhoven onderscheiden. De

ouderdom van de groep is 0ligoceen.
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De Rupel Formafie komt in vrijwel het gehele kaartbladgebied voor, met uitzondering van het oosten

van Twente en de Achterhoek en aangrenzende delen van Duitsland. De formatie wordt onderverdeeld

in het Vessem en het Rupel Klei Laagpakket. Een fijnere onderverderling wordt in oostelijk Nederland

gehanteerd, waar de formatie ondiep voorkomt en goed bekend is uit veel ondiepe boringen (Van den

Bosch et al., 1975, Van den Bosch, 1984; Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). De dikte van de

formatie neemt in westelijke r¡chting toe tot ruim 100 m in het noordwesten van het kaartbladgebied.

De formatie wordt discordant bedekt door de Veldhoven Formatie of door afzettingen van de Boven-

Noordzee Groep. De ouderdom is Vroeg-Oligoceen.

Het Vessem Laagpakket(voorheen Zand van Berg) komt voor aan de basis van de formatie binnen het

gehele verbreidingsgebied hiervan. Aan de basis bestaat het uit een grijsgroen, glauconiethoudend,

kalkvrij, slecht gesorteerd zand (lokaal bekend als het Zand van Ootmarsum), gevolgd door kleiige, fijne

zanden. Rond Winterswijk ontbreken de grofkonelige afzettingen. De dikte varieert tussen de

10 en 25 m.

Figuur 1 1.2 Afgedekte kaart van de

verschillende Tertiaire formaties

onder het Kwartair. Deze kaart is

gebaseerd op literatuur {Rijks

Geologische Dienst, 1996) en

boringen. Gegevens voor het

Duitse gebied zijn ontleend aan

Baldschuhn et al. {1996).

Dongen Formatie (Eoceen)

Rupel Formatie (0ligoceen)

Breda Formatie (Mioceen)

0osterhout Formatie (Plioceen)

Tertiair afwezig
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De Rupel Klei lvoorheen Klei van Boom) bestaat uit donk ergrijze, zware kleien, met meerdere niveaus
van septariën. ln de afzettingen komen een groot aantal bitumineuze banden voor, met een donkerder
kleur. ln het bovenste deel van het laagpakket komen zandinschakelingen voor. Het dikteverloop wordt
sterk door de mate van erosie bepaald; de Rupel Klei bereikt een maximale dikte van circa 100 m in het
noordwesten van het kaartbladgebied.

De Formatie van Veldhoven komt lokaal voor in de Reutum Slenk en in de westelijke helft van het
kaartbladgebied. De formatie bestaat uit donkergroene tot -grijze zandige kleien en matig grove zanden.

De formatie ligt met een hiaat op de Rupel Formatie en wordt discordant bedekt door de Boven-
Noordzee Groep. De formatie bereikt een dikte van maximaal 1 10 m in de Reutum Slenk en het
noordwesten van het kaartbladgebied. De ouderdom van de formatie is Laat-Qligoceen.

11.1.3 Boven-NoordzeeGroep

Tertiaire afzettingen van de Boven-Noordzee Groep komen voor de Reutum Slenk en de westelijke helft
van het kaartbladgebied. De Kwartaire afzettingen komen in het gehele kaartbladgebied voor. (Kaart 16;

fis.11.1&11.21.

Binnen de groep worden de Formaties van Breda, Oosterhout en Scheemda onderscheiden.
De ouderdom van de afzettingen is Midden-Mioceen tot Kwartair.

De Formatie van Breda omvat een complex van groene en zwarte zanden en bruine tot zwarte kleien.

Vooral het hoge percentage glauconiet is kenmerkend voor de formatie. Daarnaast komen verschillende
niveaus met schelpen voor. Binnen de formatie komen vier karakteristieke lithologische eenheden voor
(Van den Bosch et al.. 1975). Doordat binnen de formatie verschillende discordanties voorkomen, kan de
formatie lateraal aanmerkelijke verschillen in opbouw vertonen (Rijks Geologische Dienst, 19g3a). De

dikte van de formatie neemt in noordwestelijke richting toe tot meer dan 200 m. De formatie heeft een
Miocene ouderdom.

De Formatie van ?osterhoutis opgebouwd uit goed gesorteerde, groengrijze, kleiige, uiterst fijne
zanden.Te bevatten weinig glauconiet. De formatie komt voor in de Reutum Slenk en in de westelijke
helft van het kaartbladgebied. De formatie bereikt een dikte van 50 m en heeft een pliocene ouderdom.
Deze mariene formatie gaat in het noordwesten van het kaartbladgebied lateraal over in de overwegend
fluviatiele en kust-nabije Formatie van Scheemda.

De Formatie van Scheemda komt voor in de Beutum Slenk en het noordwesten van het kaartbladgebied.
De formatie bestaât voor het grootste deel uit zanden. Het onderste deel bestaat uit goed-gesorteerde

fijne zanden, terwiil naar boven toe de sortering afneemt en de korrelgrootte grover wordt. De formatie
is het laterale equivalent van de Formatie van Oosterhout, met eveneens een pliocene ouderdom. Het
dikteverloop van de formatie is grillig; de maximale dikte kan ruim 30 m bedragen.

De overige Kwartaire formaties bestaan uit zand, klei en grind, afgezet onder overwegend continentale,
deels glaciale omstandigheden, Hun dikte neemt in noordwestelijke richting toe van enkele meters tot
ruim 160 m.

11.2 Sed¡menta¡re ontwikkeling en paleogeografie

Tijdens afzetting van de Noordzee Supergroep lag het kaartbladgebied aan de rand van het Noordzee
Bekken. De afzetting van de supergroep werd in sterke mate beTnvloed door eustatische
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zeespiegelbewegingen (Haq et al., 1987). Daarnaast hebben bodembewegingen een duidelilke invloed

op de sedimentatie gehad. Dit heeft geleid tot diverse hiaten in de sedimentaire opeenvolging. Tijdens

hoge zeespiegelstand vond voornamelijk afzetting van kleien plaats, tenrvijl tijdens periodes van lage

zeespiegelstand zanden of zandige kleien werden afgezet. Bij extreme laagstand vond geen afzetting

plaats of trad erosie op; door de ligging aan de rand van het bekken was de sedimentaire opeenvolging

hiervoor zeer gevoelig en heeft hierin geleid tot grote hiaten.

De sedimenten van een groot deel van de Noordzee Supergroep zijn afgezet in een marien milieu. De

Onder-Noordzee Groep kende tijdens de afzetting van de Formatie van Dongen een periode van relatief

hoge zeespiegel, waarbij overwegend kleien werden afgezet. Een daling van de zeespiegel beëindigde

de afzetting van deze formatie.

De Midden-Noordzee Groep toonde een snelle zeespiegelstijging, met een hoogstand tijdens afzetting

van de Rupel Klei. Tijdens een regressieve fase werd de Formatie van Veldhoven afgezet.

Tijdens afzetting van de Boven-Noordzee Groep fluctueerde het zeeniveau sterk. Dit komt tot uitdrukking

in de afwisseling van zand en klei in de Formaties van Breda en Oosterhout. Ook vertoonde de

zeespiegel een geleidelijke daling, die ertoe leidde dat de mariene afzettingen plaats maakten voor

continentale afzettingen. Tijdens de jongste geologische geschiedenis speelden landijs en peri-glaciale

condities een grote rol in dit gebied.
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12 Geologische Geschiedenis

12.1 lnleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de geologische geschiedenis van het kaartbladgebied vanaf het Midden-Devoon
tot het Kwartâir. De oudere geschiedenis wordt behandeld door Franke (1990) en Ziegler (19g8, 19g9,
1990). Het Kwartairwordt in detail behandeld in de geologische kaarten (o.a. Rijks Geologische Dienst,
1975, 1993a, 1996) en diverse publicaties (o.a. Zagwijn, 1989).

De geologische geschiedenis wordt per periode beschreven, aan de hand van verschillende tektonische
fasen die in het kaartbladgebied actief zijn geweest (fig. 1.6). Tijdens het LaatCarboon en vroegste perm

zijn dit achtereenvolgens de Sudetische, Asturische en Saalische fase van de Varistische orogenese. die
zijn gerelateerd aan het ontstaan van het Varistische Gebergte in Centraal-Europa. Tijdens de periode
Laat-Trias tot het vroegste Krijt vonden de Kimmerische tektonische fasen plaats. Deze fasen van rek-
tektoniek zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van de belangrijkste structurele eenheden. Tijdens de
Subhercynische fase gedurende het Laat-Krijt vond onder invloed van een compressief krachtenveld een
kortstondige ommekeer (inversie) plaats van de bewegingsrichting van de belangrijkste structurele
elementen. De Pyreneïsche en Savische fasen tijdens het Tertiair zijn aan de Alpiene orogenese
gerelateerd. Compressieve deformatie reflecteert de botsing van Afrika met Europa. De daaruit
resulterende opheffing van de Alpen heeft een grote invloed gehad op de sedimentaanvoer. Samen met
het klimaat en de zeespiegelstand bepaalden de tektonische fasen de ontwikkeling van het gebied.

Getracht is in dit hoofdstuk de specifieke ontwikkeling van het kaartbladgebied te plaatsen in een
regionaal kader (fig. 12.1). De belangrijkste tektonische structuren die in dit hoofdstuk worden
besproken staan weergegeven in figuur 1.7.

12.2 Bekkenontr¡vikkeling,sed¡rnentat¡eentekton¡ek

12.2.1 Devoon

Tijdens de Caledonische orogenese (Cambrium-Siluur) werd in het huidige Noordzee-gebied een grote
landmassa gevormd, he| )ld Red Contrnenf. Tijdens het Vroeg-Devoon, ontstond echter door een
regime van rekspanning een groot bekken in Centraal-Europa, het Rhenohercynische Bekken. Dit bekken
bleef een markant dalingsgebied tot het Carboon. Door de afname van de rekspanningen en een
cyclische stijging van het zeeniveau breidde het sedimentatiegebied zich tijdens het Midden- en
Laat-Devoonsterkuit.Hetvoormalige OldRedContinentwaszodoendeaanheteindvanhetDevoon
gereduceerd tot een aantal kleinere hogen (Ziegler, 19g0).

Tijdens het Devoon was het kaartbladgebied gelegen aan de noordrand van het Rhenohercynische
Bekken (Ziegler, 1990). Over het Vroeg-Devoon ontbreken gegevens, maar t¡¡dens het Midden_Devoon
(fig. 2.2a1 maakte het westen van het kaartbladgebied deel uit van het lld Red Conf,nenf (Bless et al.,
1980; Bijks Geologische Dienst, 1993b). ln het oosten van het kaartbladgebied vond er sedimentatie van
zanden en kleien plaats, vermoedelijk in een ondiep marien milieu. Verder oostelijk vormden zich
rifkalken in een ondiep marien milieu (Wolburg, i970b).
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Een belangrijke transgressie tijdens het Laat-Devoon overspoelde de hogen en het kaartbladgebied

werd geheel door de zee bedekt (fig. 2.2b). Uit de gelijkmatige dikteontwikkeling van de Boven-Devoon

afzettingen wordt afgeleid, dat de daling van het gebied voornamelijk van thermale aard was. Tegelijk

werden verschillende gebieden opgeheven (0.a. het Mid-Duitse Hoog, Londen-Brabant Massief).

Hierdoor nam de aangevoerde hoeveelheid klastisch materiaal toe en werd de rifgroei beëindigd.

Binnen het kaartbladgebied en ten oosten hiervan werden hoofdzakelijk fijnkorrelige klastische

sedimenten afgezet, tenrvijl ten zuiden van het gebied zandige afzettingen voorkomen in de nabijheid

van voormalige hogen (Wolburg, 1970b).

12.2.2 Garboon

Tijdens het Vroeg-Carboon continueerde de daling van het Rhenohercynische Bekken. Een verdere

stijging van de zeespiegel leidde ertoe dat de influx van klastisch materiaal sterk werd teruggedrongen.

Er ontstond ten noorden van het bekken een zeer uitgestrekt carbonaatplatform. dat vermoedelijk het
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grootste deel van het kaartbladgebied omvatte. Een korte fase van rektektoniek, de Bretonse fase,

resulteerde tijdens het Vroeg-Carboon in differentiële bodembewegingen, waardoor in dit uitgestrekte

carbonaatplatform op diverse plaatsen dalingsgebieden ontstonden (Ziegler, 1990). Een van deze

dalingsgebieden, een geprononceerde 0-W georiênteerde trog, ligt ten zuiden en zuidoosten van het

kaartbladgebied. Hierin werd in diep water een gecondenseerde opeenvolging van kleien en kalken

afgezet (fig. 2.2c).

De geschiedenis van het Laat-Carboon en vroegste Perm werd bepaald door de Varistísche orogenese.

De vorming van de Varistische gebergtegordel ten zuiden van het huidige Nederland heeft een

duidelijke invloed op de geologische geschiedenis van het kaartbladgebied gehad. De Varistische

orogenese markeert de sluiting van de Proto-Tethys en de vorming van het supercontinent Pangea

(Ziegler, 1990). ln de orogenese worden drie deformatie-fasen onderkend: de Sudetische, Asturische en

Saallsche. Het deformatiefront verplaatste zich tijdens deze fasen steeds verder noordwaarts; dit feit

manifesteerde zich in het kaartbladgebied door de verdere verplaatsing noordwaarts van het

depocentrum, vanuit het Ruhr Bekken ten zuiden hiervan in het Namurien en oudste Westfalien tot in

het Eems Diep in het noordoosten tijdens het jongste Westfalien en Stefanien (Drodzdewski, 1992).

De ligging van het Varistisch front is niet eenduidig vast te stellen in het gehele gebied. Door Franke &

Hoffmann (1997) wordt op grond van Seismische data aangenomen, dat het front ten noorden van de

boring Münsterland-1 ligt. Volgens deze auteurs spelen organisch-rijke bekkenafzettingen een

belangrijke rol als glijhorizons, waarlangs de noordwaartse bewegingen geaccommodeerd werden.

Voor de ligging van het front wordt aangenomen, dat deze mede bepaald wordt door de

paleogeografísche ontwikkeling van het Onder-Carboon (vergelijk fig. 1.7 & 2,2c), De bekkenafzettingen

hiervan vormden een van de glijhorizons, terwijl het carbonaatplatform ten noorden hiervan door zijn

rheologische eigenschappen dergelijke horizontale bewegingen niet verder kon accommoderen. Dit

leidde er toe dat de bewegingsrichting op de overgang tussen de bekkenfacies en het carbonaatplatform

van helling veranderde van min of meer horizontaal in de bekkenfacies naar meer verticaal in de

platform facies, zodat de zuidrand van het platformfacies samenvalt met het Varistisch front (Geluk,

1997). Binnen dit model is de typische Carboon-tektoniek uit het Ruhr-bekken goed als thin-skin

tektoniek te verklaren (Franke & Hoffmann, 1997).

De Sudetische fase, aan het begin van het Laat-Carboon, reflecteert de botsing tussen Gondwana (Afrika

en Zuid-Amerika) en Laurasië (Europa, Noord-Amerika en Azië), Het N-Z gerichte compressieve

krachtenveld leidde tot de vorming van een 0-w verlopende gebergtegordel, die zich dwars door

Europa uitstrekt. Als reactie op deze isostatische belasting vormde zich ten noorden van dit gebergte

een voorlandbekken (fig. 3.8). Dit bekken daalde sterk vanaf het begin van het Laat-Carboon en vormde

het afzettingsgebied voor de grote hoeveelheid afbraakprodukten van het gebergte. Het afzettingsmilieu

tijdens het Laat-Carboon toont een duidelijke verlandingstendens, van sterk marien beïnvloede delta en

pro-delta afzettingen tijdens het Namurien naar paralische en uiteindelijk fluviatiele afzettingen in het

Westfalien. Tijdens het jongste Westfalien A en het Westfalien B werd de fluviatiele invloed op de

sedimentatie groter en trad op grote schaal veenvorming op in moerassen tussen de rivieren. Door een

grotere daling in het zuidelijke deel van het kaartbladgebied vond hier meer veenvorming plaats dan in

het noorden en oosten (Drozdzewski, 1992, 1993). Episodisch vonden tot in het Westfalien C nog

kortstondige transgressies plaats, die worden toegeschreven aan glacio-eustatische zeespiegelstijgingen

lZiegler,1990). Door het zeer vlakke reliöf van het bekken besloegen ze grote gebieden. Tijdens het

Westfalien C en D werd het klimaat droger door een langzame verschuiving van het gebied verder

noordelijk van de evenaar (Van der Zwan et al., 1993; Pagnier & Van Tongeren, 1g96).
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Tijdens de Asturische en de Saalische deformatiefase verplaatste het Varistische front zich in noordelijke

richting (Lorentz & Nicholls, 1976); hierdoor werden de afzettingen in het voorlandbekken sterk geplooid

en langs zwak hellende overschuivingsvlakken noordwaarts verplaatst. De noordelijke begrenzing van

deze zone van intense deformatie bevindt zich juist ten zuiden van het kaartbladgebied (Geluk, 1997;

fig. 1.7 & 3.2). Tijdens het Westfalien C werd de invloed van deze plooiingsfase merkbaar in het

kaartbladgebied en traden er sterke bewegingen op langs de Gronau Breukzone. ln het zuidelijke deel

van het kaartbladgebied en ten noordwesten hiervan vond opheffing plaats {Bless et al., 1977; Van

Tongeren, 1996). De sedimentatie concentreerde zich vanaf het Vroeg-Westfalien C in toenemende mate

in het Eems Diep in het oosten van het kaartbladgebied (Füchtbauer et al., 1991). Aangenomen wordt

dat sedimentatie tijdens Westfalien D en Stefanien ook buiten het Eems Diep optrad. Tijdens het laatste

deel van de Varistische orogenese zijn deze afzettingen hier geërodeerd.

De Saalische deformatiefase tijdens het Stefanien en het vroegste Perm is de laatste fase van de

Varistische orogenese. Het NNW-ZZO gerichte compressieve krachtenveld werd tijdens deze fase

gevolgd door 0-W georiönteerde rek. Ten noorden van het Varistische gebergte ontstonden NW-20

georiänteerde, voornamelijk dextrale, transversale breuksystemen. ln het kaartbladgebied leidden

transtensionele bewegingen tot opheffing, scheefstelling en erosie (Van Tongeren, 1996).

Binnen het kaartbladgebied hebben de Asturische en vooral de Saalische fase grote gevolgen gehad.

Tijdens de laatstgenoemde fase ontstond het NW-20 georiênteerde raamwerk wat zo bepalend is voor

de verdere geologische geschiedenis. De afgedekte kaart van de Saalische discordantie (fig. 3.3) laat

zien dat de erosie in het zuiden van het kaartbladgebied het diepst heeft ingesneden, tot in het

Westfalien A. Tevens is de discordante bedekking door Stefanien sed¡menten een duidelijke aanwijzing

voor bewegingen tijdens de Asturische fase.
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12.2.3 Perm

Aan het eind van de Saalische tektonische fase in het Vroeg-Perm was een uitgestrekte landmassa
ontstaan. Sterke zijschuivings-deformat¡e van dit gebied leidde in Duitsland tot vulkanisme op
uitgebreide schaal en tot sterke deformatie van andere gebieden (Ziegler, 1990). Aan het eind van het
Vroeg-Perm ontstond door een combinatie van rekspanningen en de afkoeling van deze vulkanische
gesteentes een uitgestrekt ¡ntracratonisch bekken: het Zuidelijk Perm Bekken. ln dit bekken werden in
een continentaal milieu de afbraakproducten van hetVaristisch gebergte afgezet. De oudste sedimenten
in dit bekken zijn bekend uit Noordoost-Duitsland en vandaar breidde het sedimentatiegebied zich uit
naar het westen en zuiden {Plein, 199b).

Het kaartbladgebied maakte gedurende het gehele Vroeg-Perm en een deel van het Laat-perm deel uit
van het Varistisch gebergte aan de zuidrand van het bekken. In deze lange periode vond sterke erosie
plaats van de Carboon afzettingen, die geresulteerd heeft in het huidige geologische beeld (fig.3.3). ln
de Asturische en Saalische fase tezamen werd in het zuiden van het kaartbladgebied meer dan 1700 m
van de Limburg Groep geërodeerd, terwijl dit ¡n het uiterste noordoosten vermoedelijk minder dan
300 m bedroeg.

Pas tijdens het Laat-Perm ging het kaartbladgebied deel uitmaken van het Zuidelijk perm Bekken
(fig.12.21. Er werden onder aride klimaatsomstandigheden eolische en fluviatiele zanden en

conglomeraten afgezet van de Boven-Rotliegend Groep afgezet. Dit vond het eerst plaats in het westen
en breidde zich geleidelijk uit naar het oosten (Kaart 1). Het Varistisch front vormde min of meer de
zuidelijke begrenzing van het sedimentatiegebied. Ten gevolge van af- en zijschuivingen waren in het
zuiden en noorden van het kaartbladgebied enkele kleine slenken ontstaan lfig.ail,waarin naast
conglomeraten ook eolische zanden accumuleerden (slochteren Formatie). op de hogen rondom deze
slenken vond geen of weinig sedimentatie plaats van conglomeraten. Doordat de afgezette hoeveelheid
sediment in het Zuidelijk Perm Bekken achterbleef bij de daling van het gebied, kwam het bekken onder
het toenmalige zeeniveau te liggen (Glennie, 1gg6).

Slenk-vorming in het Noord-Atlantische/Arctische gebied leidde tijdens het Laat-Perm, tezamen met een
eustatische zeespiegelstijging tot de vorming van een open verbinding tussen de in het noorden
gelegen BarentszZee en het Zuidelijk Perm Bekken. ln het bekken, dat onder het toenmalige zeeniveau
was gedaald, vond een zeer snelle transgressie plaats (Glennie, 1993, 19S6). Dit leidde tot de vorming
van een grote binnenzee, waarin door een samenspel van enerzijds het aride klimaat en anderzijds een
wisselende instroming van zeewatercycli van carbonaten en evaporieten werden afgezet. Belangrijke
transgressies markeren de bases van de verschillende cycli.

Transtensionele bewegingen, onder invloed van een 0-W extensie, tijdens de afzetting van deZl
(Werra) Formatie resulteerden in een sterke, zuidwaartse uitbreiding van het sedimentatiegebied. Het
Varistisch gebergte werd hierbij doorsneden. Het zo ontstane dalingsgebied vormde een subbekken van
het Zuidelijk Perm Bekken, dat door een ten noorden van het kaartbladgebied gelegen opwelving van
het hoofdbekken was gescheiden. Rondom deze opwelving bevond zich een anhydrietplatform (fig.5.3).
Het dalingsgebied was opgebouwd uit een aaneenschakeling van relatief kleine pull-apart structuren,
slenken en halfgrabens, waarbij de belasting door snel afgezette anhydriet op een gedifferentieerd

substraattot versterking van de reeds aanwezige reliöfuerschillen leidde (fig. 12.3). Dit resulteerde in
aanmerkeliike dikteverschillen in de Z1 (Werra) Formatie. Dit reliêf werd opgevuld met steenzout. De

differentiéle bewegingen hielden nog tijdens de afzetting van de Z1 (Werra) Formatie op; de jongere

afzettingen van de Zechstein Groep liggen hier als een deken overheen (Geluk et al., 1997).
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Tektonische bewegingen tijdens de Z1 (Werra) Formatie worden beschreven door M. Ziegler (1989) in

Noordwest-Duitsland. Er zijn aanwijzingen (Geluk et al., 1997; Rijks Geologische Dienst, 1993b) dat

tektonische bewegingen tijdens de 21 (Werra) Formatie een aparte fase vormen aan het einde van de

Varistische orogenese. Deze fase leidde tot een zijschuivings-deformatie van het voorlandbekken en tot

het lokaal inzakken van het Varistisch gebergte.

Tijdens de afzetting van de22 (Stassfurt) tot 24 (Aller) Formatie verschoof de zoutsedimentatie zich

steeds verder naar het noordoosten van het gebied; het zuidelijk en centrale deel gingen deel uitmaken

van een randgebied van het Zuidelijk Perm Bekken. De sedimentatie vond hier nog slechts plaats tijdens

de initiële transgressies. Tijdens deze transgressies heersten er gedurende de Z1 (Werra) tot en met Z3

(Leine) Formaties normaal-mariene omstandigheden, maar tijdens de 24 (Aller) Formatie vond er een

overgang plaats naar continentale afzettingsomstandigheden. Aan het eind van het Perm vond een

omslag in sedimentataire milieu plaats; evaporieten maakten plaats voor lacustriene klei- en siltstenen.

Deze klastica zijn afkomstig uit zuidelijke richting, De Zechstein Boven-Kleisteen Formatie, die de

overgang vormt naar puur klastische omstandigheden, rust met een hiaat op oudere afzettingen van de

Zechstein Groep. Er zijn aanwijzingen voor kleine extensionele breukbewegingen, voorafgaande aan de

afzetting van de Zechstein Boven-Kleisteen Formatie (Geluk et al., 1997), die echter in het gebied een

gering effect hadden.

12.2.4 Trias

De Trias kenmerkt zich aanvankelijk door een uiterst gelijkmatige bekkendaling. Het Zuidelijk Perm

Bekken bleef voortbestaan en wordt om die reden ook dikwijls het Permo-Triassisch Bekken genoemd.

Ten gevolge van een tweetal fasen van rektektoniek werd tijdens de Trias het bekken gemodificeerd en

door verschillende NNO-ZZW georiënteerde elementen doorsneden, zoals het Eems Diep, de Glückstadt

Slenk, Horn Slenk en de Centrale Noordzee Slenk (Ziegler, 1990). De aangevoerde klastica tijdens de

Trias zijn van het zuidelijk gelegen Varistische gebergte afkomstig.

In het gebied werden aanvankelijk sedimenten in een lacustrien tot playa-milieu afgezet. Opheffing van

de brongebieden, in combinatie met fluctuaties van de waterspiegel in het bekken, leidde tot de

episodische uitbouw van riviersystemen in het bekken. Hierdoor werd een cyclische opeenvolging van

zand en klei/silt afgezet (Geluk & Röhling, 1997). Tijdens de Vroeg-Trias werden tijdens de Hardegsen

fase verschillende Varistische tektonische elementen gereactiveerd. ln het westen en het zuidoosten van
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het gebied manifesteerden zich twee hogen, de Netherlands Swell en de Hunte Swell. De erosie bedroeg

hier ruim 300 m. Deze hogen staan in het zuiden met elkaar in verbinding, maar worden verder

noordelijk van elkaar gescheiden door het zich naar het NN0 verdiepende Eems Diep. ln dit diep werd

slechts circa 100 m door erosie verwijderd. 0p de hogen zijn door deze bewegingen slechts de onderste

afzettingen van de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep gepreserveerd (f¡g. 6.4).

De bewegingen van de Hardegsen fase bestaan uit een drietal, relatief kortdurende, subfasen van

extensiebewegingen gescheiden door langere periodes van regionale daling. Tijdens de

dalingsperioden waren de verschillen in sedimenlaccumulatie tussen de hogen en het Eems Diep

gering; de huidige dikteverschillen zijn hoofdzakelijk het gevolg van erosie en reflecteren nauwelijks

depositionele verschillen (Geluk & Röhling, 1997). Naast deze regionale opheffing en erosie werden ook

enkele NW-20 georiänteerde breuken gereactiveerd, waar lokaal sterke erosie plaats vond tot in de

0nder-Bontzandsteen Formatie.

Na de Hardegsen fase zette een lange periode van thermale daling in, die voortduurde tot het Midden-

Keuper (Carnien). De Vroeg-Trias structuren zoals het Eems Diep en de Netherlands Swell daalden zeer

uniform (Geluk et al., 1996). De lacustriene afzettingen van de Solling Formatie bedekten het gehele

gebied als een deken. Tijdens de Midden-Trias krijgt het Permo-Triassisch Bekken ¡n het oosten een

verbinding met de open oceaan. Er vindt ten gevolge van een zeespiegelstijging (Vail et al., 1977) een

langzame transgressie plaats. Deze transgressle stagneerde een aantal malen, hetgeen leidde tot de

afzetting van evaporieten in het gehele bekken (Hoofd-Röt Evaporiet, Boven-Röt Evaporiet, Muschelkalk

Evaporiet).

Tijdens het Laat-Anisien zetten mariene omstand¡gheden in het gebied in. ln de verre omtrek van het

kaartbladgebied werden de hogen door de zee bedekt en ten gevolge van de afname van de aanvoer

van klastisch materiaal werden van het Laat-Anisien tot Ladinien carbonaten, mergels en evaporieten

afgezet (Muschelkalk Formatie). Deze afzettingen zijn in een groot deel van het gebied door latere erosie

verdwenen. Vermoed wordt dat de Muschelkalk Formatie in bekkenfacies is afgezet in het

kaartbladgebied, met steenzout in de Midden-Muschetkalk. Tijdens de afzetting van de Keuper Formatie

daalde het gebied vermoedelijk reeds iets minder dan gebieden ten noordoosten hiervan.

Vanaf het Carnien (Laat-Trias) begon een tektonisch zeer actieve periode die tot in het vroegste Krijt zou

voortduren. ln deze periode voltrok zich de desintegratie van Pangea en begon de opening van de

Atlantische Oceaan (Ziegler, 1990). Dit manifesteerde zich door een viertal grootschalige extensionele

fasen, de zogenaamde Kimmerische fasen, die de structurele ontwikkeling van Noordwest-Europa

beheersten. 0m praktische redenenen worden zij gerelateerd aan belangrijke hiaten in de stratigrafische

opeenvolging.

De eerste. Vroeg-Kimmerische tektonische fase leidde in het gebied tot een sterke differentiatie, Daling

trad op in het Eems Diep. Ten gevolge van een andere oriëntatie van het spanningsveld (ONO-WZW

gerichte rek) wijkt deze structuur in ligging en vorm af van het Eems Diep ten tijde van het Carboon en

de Vroeg-Trias. ln het kaartbladgebied nam de mate van erosie toe in zuidwestelijke richting, tot meer

dan 400 m, hetgeen uit het dagzomen kan worden afgeleid (fig. 6.7). Tijdens deze fase traden belangrijke

breukbewegingen op in het gebied; hierdoor werd lokaal het Zechstein zout gemobiliseerd en

intrudeerde het in breukzones. Dit deed zich voor bij de Gronau Breukzone en in de Bislich Slenk.

Hetgehele kaartbladgebied bleeflangdurig onderdeel van een hoog; p.rii¡drn, de markante Rhaetien-

transgressie bedekten mariene sedimenten van de Sleen Formatie het ontstane reliëf. Het gebied waar

dit optreedt staat ook wel bekend als het OostNederlands Trias Hoog. Elders, ten oosten en westen
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hiervan bedekten afzettingen van de Rode Keuper Kleisteen en Dolomitische Keuper (Duitsland:

Steinmergelkeuper) dit reliðf. Aangenomen wordt, dat het reliëf in het kaartbladgebied geprononceerder

was dan de omringende gebieden. Dit blijkt onder meer uit de primaire verdunning van voorgenoemde

Keuper laagpakketten in de richting van het hoog.

12.2.5 Jura

Tijdens het Rhaetien (iongste Trias) zette een regionale daling van het gebied in. ln combinatie met een

zeespiegelstijging resulteerde dit in de afzetting van fijnkorrelige mariene sedimenten. De afzettingen

van de Vroeg- en Midden-Jura komen tegenwoordig in gescheiden bekkens voor en in het

kaartbladgebied zijn ze sterk in dikte gereduceerd (Kaart 8). Toch zijn ze ooit in één aaneengesloten zeer

uitgestrekt gebied afgezet, dat zich uitstrekte van het voormalige Permo-Triassisch Bekken tot het

Bekken van Parijs. Dit is af te leiden uit de uniforme opbouw en het fijnkorrelige karakter van de

afzettingen. Ten zuidoosten van het kaartbladgebied bevond zich een hoog In dit mariene bekken, het

Rijns Massief. De invloed op de sedimentatie was echter gering. Aan het eind van de Vroeg-Jura

(Toarcien) trad een periode van stagnatie in de zeebekkens op, waardoor in grote delen van Noordwest-

Europa organisch-rijke sedimenten werden afgezet (Posidonia Schalie Formatie). ln het kaartbladgebied

ziin deze afzettingen lokaal bewaard gebleven (flg, 7.2).

0ver de Midden-Jura is, door een groot hiaat in de sedimentaire opeenvolging, weinig bekend. De Mid-

Kimmerische tektonische fase, gedurende de Midden-Jura (Aalenien-Bathonien), voltrok zich in essentie

ten noorden van het kaartbladgebied. Er werd een groot gebied opgeheven, dat de centrale Noordzee en

de noordelijke delen van Nederland en Duitsland omvatte (Ziegler, 1990). Vanaf dit opgeheven gebied

werd sediment naar zuidelijker gelegen bekkens getransporteerd. Deze zandige sedimenten bereikten

het kaartbladgebied vermoedelijk niet. Gelijktijdig met de opheffing in de Noordzee trad lokale opheffing

op in het zuidoosten van het kaartbladgebied, die tot erosie leidde van de Posidonia Schalie en een deel

van de Aalburg Formatie. De afzettingen van het Bathonien tot Callovien rusten discordant op de

Aalburg Formatie. De Midden-Jura afzettingen vertoonden waarschijnlijk een regressieve trend.

Tijdens de Laat-Jura voltrokken zich belangrijke tektonische gebeurtenissen. Dit betreft de zogenaamde

Laat-Kimmerische tektonische fase, met een eerste puls aan het begin van de LaatJura en een tweede

op de grens Berriasien-Valanginien. De 0NO-WZW gerichte rekspanningen leidden tot het reactiveren

van een aantal markante structuren in Noordwest-Europa, zoals de Centrale Noordzee Slenk, het West-

en Centraal-Nederlands Bekken en het Nedersaksisch Bekken. Ertraden binnen het kaartbladgebied

sterke breukbewegingen op (0.a. de Gronau Breukzone). Ten gevolge van de rekspanningen kwam ook

het steenzout in beweging en er ontstonden een aantal zoutopwelvingen, zoals de ltterbeck-Denekamp,

Rossum, De Lutte en Tubbergen zoutkussens.

Tijdens het Oxfordien en Kimmeridgien trad een zeer sterke daling op in het Nedersaksisch Bekken

(Baldschuhn et al., 1991; Betz et al., 1987; Gramann et al., 1997). Het bekken had een àsymmetrische

vorm, met de sterkst gedaalde gebieden in het zuidelijke deel. Het Centraal-Nederlands Bekken daalde

minder sterk, terwijl de daling vooral optrad in delen van dit bekken ten westen van het kaartbladgebied.

Het Nedersaksisch Bekken stond in verbinding met het Centraal-Nederlands Bekken, hetgeen blijkt uit de

overeenkomsten van de sedimentaire opeenvolging in zowel de opbouw en de ouderdom (Rijks

Geologische Dienst, 1993c). Deze verbinding is later door de inversie geheel verdwenen. De bekkens

lagen gedurende de Laat-Jura geTsoleerd van andere, mariene bekkens; erwerd medeten gevolge

hiervan een evaporitische opeenvolging afgezet.
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Tijdens de eerste puls van de Laat-Kimmerische fase vonden breukbewegingen en erosie plaats. ln het
kaartbladgebied, gelegen langs de randen van bovengenoemde bekkens, bedroeg de erosie 300 tot ruim
600 m. ln het centrum van de bekkens vond nagenoeg geen erosie plaats. Grote differentiële

breukbewegingen blijken onder andere uit het dikteverloop van de afzettingen van de Altena en de

Nedersaksen Groep in de Gronau slenk (fig, 12.4;Kaarren I & 10). Het resultaat van de opheffing en

erosie was, dat in het Nedersaksisch Bekken afzettingen van de Altena Groep dagzoomden en in het

Centraal-Nederlands Bekken voornamelijk afzettingen van de Boven-Germaanse Ïrias Groep. ln het

laatstgenoemde gebied bevinden zich slechts verspreide restvoorkomens van de Altena Groep
(Kaart 17). 0p de hogen (Friesland Platform, Münsterland Bekken) is, door het grote hiaat in de

opeenvolging, n¡et met zekerheid te reconstrueren wat het precieze verloop van de erosie is geweest.

De oudste Laat-Jura sedimenten zijn te vinden in de Gronau slenk en verder oostelijk in het
Nedersaksisch Bekken. Vandaar uit breidde het sedimentatiegebied zich verder uit over het
kaartbladgebied. Tijdens het jongste deel van het Portlandien namen de differentiijle bewegingen af en

0

ø
FI
ts

Onder-Kri.jt

Figuur 12.4 Seismische sectie over

de Gronau Breukzone. Merk op de

sterke verdikking van de Boven-

Jura afzettingen in de Gronau

Slenk. Deze vormen een duidelijke

aanwijzing voor synsedimentaire

bewegingen tijdens het Laat-Jura.
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breidde het sedimentatiegebied zich verder uit over de zoutopwelvingen en de hogen langs het bekken

(Serpuliet Laagpakket). Aangenomen wordt, dat ook de hogen voor een groot deel met een dunne

opeenvolging sediment werden bedekt.

12.2.6 Krijt

Tijdens het Krijt zette een geleidelijke zeespiegelstijging in, die in het Laat-Krijt zíln hoogtepunt zou

bereiken (Hancock & Scholle, 1975). De sedimentatie had zich tegen het einde van het Vroeg-Krijt tot

over het gehele kaartbladgebied uitgebreid. De Krijt{ransgressie was waarschijnlljk de respons op de

toegenomen spreidingssnelheid van de oceaanbodem en de daaraan gekoppelde volumevergroting van

de mid-oceanische ruggen (Pitman, 1978; Donovan & Jones, 1979). De daling zette zich voort, totdat ¡n

het Laat-Krijt inversiebewegingen van de Subhercynische fase leidden tot een opheffing van de

bekkengebieden en een daling van de voormalige hogen.

Aanvankelijk werden in het kaartbladgebied lacustriene sedimenten afgezet (Coevorden Formatie).

Tijdens het Berriasien was de bekkendaling regionaal van aard en het sedimentatiegebied breidde zich

ten opzlchte van de Laat-Jura nog verder uit naar het zuiden en noorden. De meest zuidelijke begrenzing

heeft zich vermoedelijk juist ten noorden van Winterswijk bevonden.

Brakwaterinflux in het Nedersaksisch Bekken (Wolburg, 1949) wijst op een verbinding met het Vlieland

Bekken en de Centrale Noordzee Slenk gedurende korte periodes; uit deze bekkens zijn mariene

sedimenten met een gelijke ouderdom bekend. Tijdens het oudste Valanginien kwamen het

Nedersaksisch Bekken en het Centraal-Nederlands Bekken ten gevolge van een zeespiegelstijging in

verbinding met voornoemde mariene bekkens.

De tweede puls van de Laat-Kimmerische fase, tijdens het Valanginien, leidde tot een accentuering van

de het reliëfrondom de bekkens. HetTubbergen Hoog, Dalfsen Hoog, Friesland Platform en

Münsterland Blok werden sterk opgeheven, waar diepe erosie plaatsvond (Kaart 18). De grote

hoeveelheid erosiemateriaal werd als zand rondom deze hogen werd afgezet in ondiep mariene

omstandigheden(BentheimZandsteen,GildehausZandsteen, KuhfeldBedsl.Defijnerebestanddelen

werden in de centrale delen van de bekkens afgezet. Het Nedersakslsch Bekken en vermoedelijk ook het

Centraal-Nederlands Bekken bleven sterk dalen. Tijdens het Hauterivien en Barremien breidde het

sedimentatiegebied zich verder uit over de aangrenzende hogen.

Tijdens het Aptien vond een kortdurende regressie plaats die met de Austrische tektonische fase

samenvalt (Ziegler, '1990). Deze bewegingen leidden tot de reactivatie van hogen in het noorden van het

gebied en leidden tot een hiaat in de sedimentaire opeenvolging. Nabij de Gronau Breukzone is lokaal

de gehele opeenvolging van de Rijnland Formatie geërodeerd en rusten afzettingen van het Laat-Aptien

op die van de Boven-Germaanse Trias Groep of de Altena Groep.

Na de bewegingen van de Austrische tektonische fase zette een regionale daling van het gehele gebied

in. Tijdens het Laat-Aptien en vooral het Albien, werden alle hogen in en rondom het kaartbladgebied

door de zee overspoeld. Deze Albien{ransgressie wordt in geheel NoordweslEuropa herkend

(Crittenden, 1987). Tijdens het Albien tot Turonien zette deze stijging zich voort. Het zeegeb¡ed in

Noordwest-Europa breidde zich sterk uit. De influx van clast¡sch materiaal nam af en in een ondiepe zee

werden kleien en mergels (Boven-Holland Mergel) en tijdens het Cenomanien en Turonien ook dikke

pakketten mergel en kalksteen afgezet. De grootste daling bleef in het Centraal-Nederlands en

Nedersaksisch Bekken geconcentreerd, maar de verschillen in daling waren sterk afgenomen en

breukbewegingen deden zich vermoedelijk nauwelijks meer voor (Baldschuhn et al., 1991).
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Figuur 12.5 Reconstructie van de

breukbewegingen en de mate van

erosie tijdens de Subhercynische

fase. De dikte van de geörodeerde

opeenvolging is afgeleid uit de

regionaal-geologische

ontwikkeling, ondersteund door

modellering van de

inkolingsgeschiedenis en de mate

van compactie van de Onder-

Bontzandsteen Formatie.

Aan deze per¡ode van reg¡onale daling kwam een einde tijdens het Coniacien. Oorzaak was een

belangrijke plaat-reorganisatie als gevolg van extensie en slenk-vorming door de oceaanbodem-

spreiding in de Arctische en Noord-Atlantische Oceaan (Coward, 1991), de botsing tussen Europa en

Afrika (Ziegler, 1987) en door lokale factoren (Baldschuhn et al., 1991). Dit resulteerde in een

compressief tektonisch regime. Tijdens de periode Coniacien tot Vroeg-Campanien leidde dit tot een

omkering van de bewegingsrichting langs breuken (Kaart 20, profiel 1), de inversie van de voormalige

Boven-Jura/0nder-Krijt bekkens in het gebied en een sterke daling van de voormalige hogen
(Baldschuhn et al., 1991; Tantow, 1992). Deze hogen vormden de randtroggen van de opgeheven
gebieden en de mate van daling is gerelateerd aan de mate van opheffing van de naastgelegen bekkens

(Voigt, 1963). ln het Nedersaksisch Bekken werd door de inversie vrijwel de gehele opeenvolging van

het Krijt geërodeerd. De zeer sterke inversie ging hier gepaard met de intrusie van magma, waarbij de

Vlotho en Eramsche massieven werden gevormd (Teichmüller et al., 1gg4).

ln het Centraal-Nederlands Bekken waren de opheffing en erosie sterker dan de voorafgaande daling;

hierdoor werd niet alleen vrijwel de gehele Boven-Jura tot Boven-Krijt opeenvolging geärodeerd, maar

ook nog een deel van de hieronder liggende afzettingen (Kaarten 6,8, i0,12 & 14). De afzettingen van

de Krijtkalk Groep zijn in grote diktes aanwezig op het Tubbergen Hoog, Dalfsen Hoog en Friesland

Platform, alsmede in het Münsterland Bekken. Het feit dat de dikte van de Boven-Krijt afzettingen in het
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Münsterland Bekken groter is dan op het Friesland Platform wordt door een grotere absolute opheffing

in meters van het Nedersaksisch Bekken ten opzichte van het Centraal-Nederlands Bekken veroorzaakt.

Door een verschillende mate van breukreactivatie bestaat er een grote variatie in de mate van opheffing.

Per boring werd eerst een inschatting gemaakt van de mate van erosie op grond van de regionaal-

geologische ontwikkeling. Hierna werd deze inschatting gecalibreerd met behulp van analyses van de

compactie van de Onder-Bontzandsteen Formatie (Van Wiihe et al., 1980) en de inkoling van de top van

de Limburg Groep. De opheffing nabij de westrand van het Nedersaksisch Bekken bedraagt ruim 2000 m

en neemt in oostelijke richting verdertoe tot meer dan 3500 m. ln het Centraal-Nederlands Bekken is een

toename van de mate van opheffing waar te nemen in de richting van het voormalige bekkencentrum

van minder dan 1000 tot lokaal meer dan 2000 m (fig. '12.5). De verschillen aan de mate van inversie

tussen deze bekkens zijn direct gerelateerd aan de daling tijdens het Laat-Jura en Vroeg-Krijt, die in het

Nedersaksisch Bekken veel groterwas dan in het Centraal-Nederlands Bekken (Baldschuhn et al., 1991),

Aan het einde van het Krijt nam de tektonische instabiliteit af en tijdens het Campanien tot Danien

werden de geïnverteerde bekkens weer door sediment bedekt. Dit blijkt onder meer uit het

aangrenzende Duitsland, waar aan de zuidrand van het bekken Danien-afzettingen op de Altena Groep

rusten (Elberskirch & Wolburg, 1962). Voorafgaande aan het LaafPaleoceen of Eoceen ziin deze

sedimenten in het kaartbladgebied echter weer ten prooi gevallen aan erosie; enerzijds werd dit

veroorzaakt door een zeespiegeldaling, anderzijds vond hoogstwaarschijnlijk nog enige opwaartse

nabeweging plaats van geïnverteerde bekkens en de rondom liggende gebieden. Sedimenten van het

Maastrichtien en Danien ontbreken hierdoor in een zeer groot gebied tussen noordelijk Duitsland en

Zuid-Nederland.

12-2-7 Kenozoïcum

De ontwikkeling van het Tertiair en Kwartair wordt bepaald door het ontstaan van het Noordzee Bekken,

dat tot op heden de sedimentatiegeschiedenis beïnvloedt. Tijdens het Tertiair en Kwartair zorgden een

stijgende zeespiegel en een voortgaande daling voor de afzetting van meer dan 3500 m sediment in het

centrale deel van dit bekken (Ziegler, 1990). ln het kaartbladgebied is de daling echterveel geringer

geweest. Dit gebied bevond zich aan de oostrand van het bekken, hetgeen duideliiktot uitdrukking komt

door de dikteontwikkeling en de locatie van de verschillende verbreidingsgrenzen binnen de Noordzee

Supergroep (Kaarten 15 & 16).

Gedurende het Tertiair is de sedimentatie sterk beïnvloed door zeespiegelbewegingen en een aantal aan

de Alpiene orogenese gerelateerde tektonische fasen, zoals de Pyreneische op de overgang

Eoceen-Oligoceen en de Savische op de overgang 0ligoceen-Mioceen. De afzetting van de Noordzee

Supergroep vond hierdoor met de nodige hiaten en erosie plaats. De meeste afzettingen zijn wel in het

kaartbladgebied afgezet, maar later weer geërodeerd. Dit kan worden afgeleid uit de facies van de

afzettingen en geïsoleerde voorkomens in relatie tot afzettingen buiten het kaartbladgebied.

Tijdens het Tertiair treden nog slechts op enkele plaatsen breukbewegingen op. Deze zijn terug te

voeren op reactivaties van oudere breuken, gevormd tijdens de eerder genoemde tektonische fasen.

Vooral in de Gronau Breukzone treden nog grote verzetten op, met name in de Reutum Slenk. Hier vond

differentiäle daling plaats vanaf ongeveer het Mioceen tot in het Kwartair,

Tijdens het Plioceen zette een verlanding van het kaartbladgebied in; dit deed zich het eerst voor in het

noorden van het gebied. Tijdens het Kwartair heersten continentale omstandigheden en werd door

meerdere glacialen en interglacialen de huidige topografie van het kaartbladgebied gevormd.
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Opvallend is de invloed van het Münsterland Bekken op de verbreiding van de Tertiaire eenheden. Deze

grens van de Tertiaire afzettingen verloopt op enige afstand evenwijdig aan de begrenzing van dit

bekken. Vermoedelijk is dit een recent fenomeen en weerspiegelt het de positieve Kwartaire

bodembewegingen.

12.3 De Gronau Breukzone

Binnen het kaartbladgebied is de Gronau Breukzone een zeer belangrijk element met een lange

geschiedenis. De breukzone sche¡dt het Centraal-Nederlands Bekken van het Nedersaksisch Bekken. De

Carboon geschiedenis is beschreven door Van Tongeren (1996); de post-Carboon geschiedenis van deze

breuk is binnen de werlaaamheden voor dit kaartblad onderdeel van een speciale studie geweest

(Grön10h,1995),

Figuur 12.6
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De breukzone bestaat uit een drietal elementen; de Zuid-Gronau Breuk, de West-Gronau Breuk en de

Reutum Breuk ffig. 1.7; paragraaf 1.7.2ll. De breukzone laat een duidelijke richtingsverandering zien; in

het u¡terste noordoosten verloopt de Reutum Breuk vrijwel N-2, de Zuid-Gronau Breuk toont een NNW-

ZZ0 oriëntatie, terwijl op Duits grondgebied de breukzone ombuigt tot een 0-W richting. De West-

Gronau Breuk is een NW-20 gerichte aftakking bij het zuidelijke eind van de Reutum Breuk. Afhankelijk

van de orit!ntatie van het spanningsveld waren tijdens de geologische geschiedenis de verschillende

onderdelen actief.

Belangrijke bewegingen langs de Gronau Breukzone hebben zich in de periode Carboon tot recent

tijdens alle tektonische fasen voorgedaan. ln de tussenliggende tijdspanne vond in het gebied meest

regionale, thermale daling plaats, of kunnen de breukbewegingen door de afwezigheid van sedimenten

niet worden gereconstrueerd.

Tijdens de Asturische en Saalische fase (Westfalien C tot Autunien; fig.12.5al vormden de Osning

Breukzone tezamen met de Zuid-Gronau en de WesfGronau Breuk de zuidelijke begrenzing van het

Eems Diep. 0nder invloed van een NNW-ZZO gericht compressief krachtenveld traden langs deze

breukzone rechts-laterale bewegingen op, die leidden tot daling in het Eems Diep ten noorden van deze

breukzone (Van Tongeren, 1996). Tijdens het Westfalien D maakten deze differentiële bewegingen plaats

voor thermale daling en breidde het sedimentatiegebied zich wederom vanuit het Eems Diep uit over

het gehele kaartbladgebied. Tijdens het Stefanien tot Autunien voltrokken zich wederom bewegingen

langs de Gronau Breukzone en werd het gebied ten zuiden van de breukzone diep geërodeerd.

ln het Laat-Perm (fig. 12.5b) werden onder invloed van een 0'W gerichte extensie de Reutum en de

WeslGronau Breuk als afschuivingen gereactiveerd, terwijl langs de Zuid-Gronau Breuk rechts-laterale

bewegingen optraden. Deze bewegingen worden gezien als onderdeel van een Laat-Varistische

relaxatieJase. De tektonische activiteit trad slechts gedurende een korte periode tijdens de afzetting van

de 21 (Wena) Formatie op.

Gedurende de Vroeg-Kimmerische fase (Laat-Trias; fig. 12.5c) werden de Reutum, de Weerselo en de

Zuid-Gronau Breuk als afschuivingsbreuken gereactiveerd, onder invloed van een 0NO-WZW extensie.

De breuken in deze bewegingsfase zijn meest nieuw gevormde breuken. Tevens vond tijdens deze fase

intrusie van Zechstein zout in de Zuid-Gronau Breuk plaats. Langs de Zuid-Gronau Breuk vormde zich

voorts een zoutaccumulatie en vond diepe erosie van het afdekpakket plaats (fig. n.al.

Tijdens de Laat-Kimmerische fasen (Laat-Jura tot Vroeg-Krijt; fig. 12.5d) vonden sterke

afschuivingsbewegingen plaats langs de Zuid-Gronau en de West-Gronau Breuk, onder invloed van een

0NO-WZW extensie. Rechts-laterale bewegingen vonden plaats langs zowel nieuwgevormde

020-WNW georiënteerde breuken als oudere, Varistische breuken. De bewegingen waren het sterkst

langs de Zuid-Gronau Breuk, die zich als een groeibreuk manifesteerde met naar het breukvlak

toenemende sedimentdiktes (fig. 12.4). Hierbij speelde vermoedelijk de oplossing van steenzout een

grote rol. De Reutum Breuk was inactief gedurende deze periode.

Een N-Z gericht compressief krachtenveld gedurende de Subhercynische fase (Coniacien-Campanien)

leidde tot een reactivatie met een omkering van de bewegingsrichting van veel oude breuken en rechts-

laterale bewegingen langs de Gronau Breukzone (fig. 12.5e). De Zuid-Gronau, de WestGronau en de

Reutum Breuk werden gereactiveerd, Veel van de vertikale bewegingen die tijdens de Laat-Kimmerische

fasen langs de breuken optraden werd tijdens deze inversiebewegingen gecompenseerd.
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Tijdens de Savische fase (Laat-Olicoceen tot Plioceen) werden de Zuid-Gronau en de Reutum Breuk

onder invloed van NO-ZW gerichte rekspanningen gereactiveerd (fig. 12.5f). Tevens traden links-laterale

bewegingen langs deze breukzone op, die tot sterke daling leidde in de Reutum Slenk, Uit de dikte en

ontwikkeling van de jongere afzettingen kan worden afgeleid, dat de breukbewegingen zich tot in het

Kwartair voortzetten (Rijks Geologische Dienst, 1993a, 1996).

12.4 Geochemische evaluatie en begravingsgeschiedenis

12.4.1 lnleiding

Koollagen uit de Limburg Groep spelen binnen het kaartbladgebied een belangrijke rol. Ditwordt

enerzijds verklaard door het feit dat deze lagen in het meest zuidelilke deel van het gebied boven de

1000 m diepte voorkomen, waardoor ze voor potentitile toepassingen in aanmerking komen (mijnbouw,

kolenvergassing, koolbedmethaan winning), anderzijds zijn uit de koollagen in de loop van de

geologische geschiedenis koolwaterstoffen gevormd. Een voorbeeld hiervan is het aardgas, dat na de

genese in het gesteente is ingevangen en op meerdere plaatsen in het gebied is aangetroffen (fig. 1.2).

Ook de aardoliesporen die in diverse boringen in de Achterhoek en Twente zijn aangetroffen zijn hier

een voorbeeld van.

Naast de steenkool uit de Limburg Groep komen ook potentiële olie- of gasmoedergesteenten voor in de

Aalburg en de Nedersaksen Groep. Deze zijn in het gebied echter slechts lokaal gepreserveerd en spelen

derhalve voor de koolwaterstofgeneratie geen rol van betekenis.

De steenkool van de Limburg Groep behoort tot het kerogeen type lll (plantenmateriaal). Daarnaast zijn

er aanwijzingen voor het voorkomen van meerdere intervallen van lacustriene moedergesteenten van

kerogeen type l/ll (algenmateriaal) binnen de groep. Deze aanwijzingen zijn de aardolie die in de boring

Corle-1 is aangetroffen, de veelvuldig optredende oliesporen in de top van de Limburg Groep en het

voorkomen van dergelijke intervallen in West-Nederland (De Jager et al., 1996). Van deze intervallen kon

slechts het Geverik Laagpakket aan de basis van de Limburg Groep worden geidentificeerd.

Vermoedelijk bevinden zich ook in de kleiige delen van de Geul en de Caumer Subgroep nog

verschillende dunne organisch materiaal-rijke intervallen.

De koolvoering van de Limburg Groep beperkt zich tot de Caumer Subgroep. Deze subgroep, met een

dikte van 1400 tot 2000 m, laat een aanmerkelijke verschil in koolvoering zien. ln de onderste formaties

van de subgroep, de Baarlo en de Ruurlo Formatie, varieert de koolvoering van 'l tot 1,6%, terwijl de

koolvoering in het bovenste deel, de Maurits Formatie, circa3,5% bedraagt. Deze verschillen hangen

samen met de facies van de betreffende formaties. Lacustriene afzettingen hebben doorgaans dunne,

lateraal continue koollagen terwijl fluviatiele opeenvolgingen gekenmerkt worden door dikke, lateraal

discontlnue koollagen.

Met behulp van een model voor de begravingsgeschiedenis kan het inkolingsverloop van het

gasmoedergesteente in een boring worden bepaald. De begravingsgeschiedenis is afte leiden uit de

doorboorde stratigrafische opeenvolging. Voor ieder van de hiaten in de opeenvolging, zoals die in het

kaartbladgebied veelvuldig voorkomen, zijn aannames over de dikte en lithologie van de afgezette

pakketten gedaan. Het met het model berekende inkolingsverloop dient te worden geijkt aan de

petrografische en geochemische metingen, die aan de organische bestanddelen in de betreffende

boring zijn gedaan. De Mesozoische dalingsgeschiedenis is voorts aan de mate van compactie van de

Onder-Bontzandsteen Formatie gecalibreerd (zie Van Wijhe et al., 1980 voor de methodiek). Als het
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inkolingstraject voor een bepaalde periode is vastgesteld, kan men vervolgens het verloop van de

gasgeneratie uit het moedergesteente bepalen.

De reconstructie van de begravingsgeschiedenis van het kaartbladgebied is door de vele bewegings-

fasen en veelvuldig optredende hiaten in de opeenvolging complex. De belangrijkste geologische

onzekerheden zijn: (1 ) de hoeveelheid geërodeerde Westfalien-Stefanien en Trias-Krijt afzettingen,

alsmede het tijdstip van erosie en (2) de paleowarmtestroom.

Bij de reconstructie van de begravingsgeschiedenis is uitgegaan van een gedifferentieerde bedekking

van het gehele kaartbladgebied met Westfalien-Stefanien afzettingen. De grootste dikte hiervan wordt in

het Eems Diep aangenomen en de geringste dikte op het Achterhoek Hoog. Bij de reconstructie van de

dikte van de Trias afzettingen is uitgegaan van vrij sterke opheffing van het gehele gebied tijdens de

Vroeg-Kimmerische fase, waarbij in het Eems Diep de minste erosie optrad. Voor de Jura en Vroeg-Krijt

is aangenomen dat de grootste daling in het Nedersaksisch en Centraal-Nederlands Bekken is

opgetreden. De sterkste opheffing in deze bekkens vond plaats tijdens de Subhercynische fase

gedurende het Laat-Krijt. Voor de rondom deze bekkens gelegen hogen wordt de sterkste opheffing in

Figuur 12.7 Contourkaart van de

mate van inkoling aan het Carboon.

oppervlak (%Rr). Deze contourkaart

is gebaseerd op gegevens van de

getoonde boringen. Het Duitse deel

is afkomstig uit Koch et al. (1997).

boring

inkoling in % Rr aan top Carboon
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Figuur 1 2.8a Begravingsdiagram

van de boring Tubbergen-8 op het

Tubbergen Hoog. Gasgeneratie

vond plaats uit koollagen die zich in

het'gasvenste/ bevinden (7oRr:

0.9-1.3). Uit het Westfal¡en van deze

boring is er sprake van

gasgeneratie gedurende de Jura en

het Krijt.
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Figuur 12.8b

Koolwaterstofgeneratie als funct¡e

van de tijd in de boring Tubbergen-

8 op het Tubbergen Hoog.
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Figuur 1 2.9a Begravingsdiagram

van de boring Hengevelde-1 in het

Centraal-Nederlands Bekken.

Gasgeneratie vond plaats uit

koollagen die zich in het

'gasvenste/ bevinden (%Rr: 0,9-

1,3). Uit het Westfalien van deze

boring is er sprake van

gasgeneratie gedurende de Jura sn

het Krijt.
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Figuur 12.9b

Koolwaterstofgeneratie als functie

van de t'rjd in de boring

Hengevelde-l in het Centraal-

Nederlands Bekken.
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12.4-2

het Vroeg-Krijt geplaatst. Per geanalyseerde boring is zo gedetailleerd mogelijk geprobeerd om de
dalingsgeschieden¡s te reconstrueren (RGD, 1 ggbd).

De paleowarmtestroom binnen het gebied heeft in de loop der tijd sterke fluctuaties ondergaan. Met
name in de nabiiheid van de in het gebied voorkomende ¡ntrusiegesteenten (zie paragraaf 3.6), is de
warmtestroom gedurende korte periodes lokaal zeer hoog geweest. Daar de berekende theoretische
inkolingen ten tijde van de magmat¡sche act¡v¡teit niet zeer hoog waren, samenhangend met de geringe
begravingsdiepte, is in deze studie uitgegaan van een constante warmtestroom in de modellering.

Van 25 boringen binnen het kaartbladgebied is het organisch materiaal uit de gesteenten van de
Limburg en de Zechstein Groep bestudeerd, teneinde het begravingsmodel te toetsen. lnkolings-
gegevens werden bepaald aan de hand van diverse inkolingsparameters, zoals vitrinietreflecties (%Rr),

RockEval rmax en diverse geochemische indexen, zoals de Zuurstof- en waterstofindex.

Resultaten

De geografische verspreiding van de bestudeerde boringen maakt het mogelijk om een reconstructie
voor het gehele kaartbladgebied te maken. Van de 25 onderzochte boringen leverden 22 boringen

Figuur 12.10 Contourkaart van de

koolwaterstofgeneratie gedurende

de Jura {in 10s m3/km2) in het

kaartbladgebied, De grootste

hoeveelheden werden in het

Centraal-Nederlands Bekken

gegenereerd. Naar de randen van

het bekken nam de generatie

duidelijk af.

' llf;' boring mer koolwaterstof generatie in 10'm./km,
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betrouwbare vitriniet-reflectiemetingen. 0p grond van deze gegevens, aangevuld met literatuur

(Koch et al., 1997), wordt een goed beeld verkregen van de inkoling van de top van de Limburg Groep.

Deze vertoont een in noordoostelijke richting toenemende inkoling van waarden onder de 1%Rr in het

Nederlandse deel tot boven de 3%Rr ten noordoosten van het kaartbladgebied, in Duitsland (fig. 12.7).

Deze hoge waarden worden hier veroorzaakt door hel Bramsche Massref een groot intrusief lichaam uit

het Laat-Krijt.

De begravinsgeschiedenis van het gebied wordt geillustreerd aan de hand van de boringen Tubbergen-8

(fig. 12.8a) voor het Friesland Platform en Hengevelde-1 (fig. 12.9a) voor het oostelijke deel van het

Centraal-Nederlands Bekken. ln beide boringen bevindt het bovenste deel van de Limburg Groep zich in

het olievenster, en vangt de gasgeneratie pas circa 1000 m onder de top van de groep aan. De

gegenereerde koolwaterstoffen vertonen desondanks opvallende verschillen, waarbij vooral de veel

grotere gasgeneratie in de boring Tubbergen-8 opvalt (vergelijkfigs. 12.8b en 12.9b),

Een eerste inkolingsfase vond in beide boringen al aan het eind van het Carboon plaats. Dit resulteerde

echter in een geringe expulsie van koolwaterstoffen. Door de met de Varistische Orogenese

samenhangende opheffing en erosie werd deze expulsie beëindigd.

Figuur 12.11 Contourkaart van de

koolwaterstofgenerat¡e gedurende

het Krijt (in 10e m3/km2) in het

kaartbladgebied. De grootste

hoeveelheden werden in de het

Nedersaksisch Bekken

gegenereerd.

. JPE-I boring met koolwaterstof generatie in 10'm'/km'
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De tweede fase van koolwaterstof-generatie vond plaats in het interval Trias-Krijt. Tijdens de Jura vond
de voornaamste generatie plaats in het Centraal-Nederlands Bekken (fig. 12.10). Datzelfde geldt, gezien

de gelijke dalingsgeschiedenis, vermoedelijk eveneens voor het ten oosten van het kaartbladgebied

gelegen Nedersaksisch Bekken. De gegenereerde hoeveelheden koolwaterstoffen bedroegen in absolute

zin tussen de 3 en 6*10sm3/km2. Naar de randen van het bekken nam de hoeveelheid gegenereerde

koolwaterstoffen snel af tot onder de 1 
*1 0em3/km2.

Tijdens het Krijt vond een reorganisatie van het dalingspatroon plaats. Vooral het Nedersaksisch Bekken

ging sterk dalen, terwijl het Centraal Nederlands Bekken iets minder sterk daalde. De contourkaart van

de gasgeneratie tijdens het Krijt (fig. 1 2.1 1 ) toont, dat het gebied met de hoogste generatie zich naar het

grensgebied tussen het Nedersaksisch en het Centraal-Nederlands Bekken verplaatste, waarbij de

hoeveelheid gegenereerde koolwaterstoffen in absolute zin toenam tot 5 tot 8*1 09m3/km2. Met de aan

de inversiebewegingen gerelateerde opheffing en erosie in het Laat-Krijt kwam de gasgeneratie in het

kaartbladgebied tot een eind. ln het Tertiair werden nog slechts in de omgeving van de Gronau

Breukzone geringe hoeveelheden gas gegenereerd.

De verdeling van de aangetroffen gasvelden in het gebied (fig. 1.2) laat zien, dat deze juist in of nabij het

gebied liggen waar tijdens het Krijt de grootste generatie optrad. Daarnaast is vermoedelijk de

aanwezigheid van steenzout van belang geweest voor de afsluiting van de reservoirs in de Limburg

Groep en de vorming van gasvallen in de boven het zout gelegen kalksteen en dolomiet-reservoirs. ln

het westelijke deel van het kaartbladgebied. waar in absolute zin minder gas gegenereerd was, zijn

vermoedelijk het ontbreken van een dikke steenzoutlaag en het weglekken.langs breuken de

voornaamste redenen voor de afwezigheid van gasvelden.

Ten aanzien van olievoorkomens in het gebied kan worden gesteld, dat de Limburg Groep in een groot
gedeelte van het gebied binnen het olievenster ligt. Hierdoor zijn zeker potentiële mogelijkheden voor

olieaccummulaties aanwezig. Meer kennis van de lacustriene oliemoedergesteenten en inzicht in de

verbreiding hiervan is echter bij de opsporing van dergelijke accummulaties een eerste vereiste.
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Appendix A

Gebruikt seismiek

Su¡vey/Liîn Eigenaar 2Ir/30

7060*

7160*

7260*

7320*

7321*

7322*

7510*

7612x

7710*

8!11*

8231*

8601C en D

8727*

872802

893040

85(EN}(V)*

87-AK*

ANE.83*

BW82*

cN80*

cN81*

cN8301

Almelo

Almelo-stad

Tubbergen

Wierden

Twente

1970

1971

1W2

1973

1973

1973

1975

1976

1977

1980

1982

1986

1987

1987

1989

'1985

1987

1983

1982

1980

1981

1983

1985

1986

1985

1988

1993

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

DG

NAM

NAM

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

NAM 2D

Petroland 2D

Akzo 2D

Amoco 2D

Petroland 2D

BP 2D

BP

BP

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

2D

2D

3D

3D

3D

3D

3D

BP = B.P. Exploratie Maatschappij B.V.

DG = Delft Geophysical

NAM = Nederlandse Aardolie Maatschappij B,V.

" Willekeurig cijfer
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Appendix B

Overzicht gebruikte boringen

Naam hoúng Code Eigenaar Einddiepte Jaar

beëindigd

1.

2.

3.

4.

Ã

6,

7.

8.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

20

40.

41.

42.

43.

M.

Almelo-l

Almelo-2

Almelo-3

Almelo-4

Bergentheim-Hardenberg-1

Beckuml

Borne-1

Buurse-1 (Usselo-1)

Buurse-2 (Usselo-2)

Buurse-3 (Usselo-3)

Buurse-4 (Usselo-4)

Buurse-5 (Usselo-5)

Buurse-6 (Usselo-6)

Buurse-7 (Usselo-7)

Buurse-8 {Usselo-8)

Buurse Sluis-1

Buurse School-1

Collendoornerveen-1

Corle-1

Delden-Twickel

Delden-2

Denekamp-1

Denekamp-2

Den Velde-1

Deurningen-Weerselo-l

Deu rnin gen-Weerselo-2

Deurningen-Weerselo-3

Deurningen-Weerselo-4

Deu rnin gen-Weerselo-5

Eibergen-1

Enschede-1

Enschede-2

Fleringen-1

Gelria-1 (Lichtenvoorde)

Gelria-2 (Groenlo)

Gelria-3 (Hupsel)

Gelria-4 (Groenlo-Meinsink)

Gelria-5 (Meddeho)

Geesteren-1

Hengelo-Z-1

Hengevelde-1

Hessum-1

HaaksbergenJ

Hellendoorn-1

AMO-01 BPM

AMO.O2 BPM

AMO-03 NAM

AMO-04 NAM

BHH-01 NAM

BKM-01 KNZ

B0R-01 Akzo

BUU.O1 KNZ

BUU-02 KNZ

BUU-03 KNZ

BUU-04 KNZ

BUU-05 KNZ

BUU.O6 KNZ

BUU.O7 KNZ

BUU.O8 KNZ

BSL-01 ROVD

BUS-01 BOVD

CLDV-o1 NAM

COR.OI ROVD

DED.O1

DED-02 Akzo

DEN.OI NAM

DEN-02 NAM

DVD-1 NAM

DEW-01 BPM

DEW-02 BPM

DEW"O3 BPM

DEW-04 NAM

DEW.O5 NAM

EIB.O1 ROVD

ENS-01 BPM

ENS-02 BPM

FLN-OÍ KNZ

GEL-01 M&H

GEL.O2 M&H

GEL.O3 M&H

GEL.O4 M&H

GEL.O5 M&H

GST.O1 NAM

HEN-01 KNZ

HGV-01 RGD

HES-01 CoN

HKS-01 NAM

HLD-01 NAM

751 1902

482 1943

617

584

1 548

1 199

2420

482

544

403

39ô

390

398

386

385

389

381

370

917

2839

1284

573

686

1889

2425

3026

259

240

393

1 606

2190

596

1968

1017

941

1329

1358

1263

2400

1521

1500

2223

1008

1493

1 943

1944

1954

1956

1959

1952

1982

1919

1920

r920

1927

1927

1928

't930

1932

1909

1910

1990

1923

1886

1982

1952

1952

1986

1942

1943

1 943

't955

1968

1 943

1966

1925

1925

1928

1527

1927

1971

1966

1985

1968

1950

1977
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Vervolg Appendix B

No, Naam horing Code Eigenaar Einddiepte Jaar

beëindigd

45. Haarle-1

46. Joppe-1

47. Kloosterhaar-1

48. Lochem-l

49. Lochem-2

50. Losser-1

51. Losser-2

52. Losser-3

53. Losser-4

54. Lichtenvoorde-2

55. De Lutte-l

56. De Lutte-2

57. De Lutte-3

58. De Lutte-4

59. De Lutte-5

60. De Lutte-6

61. Lievelde-1

62. Oldenzaal{

63. 0ldenzaal-2

64. Oldenzaal-3

65. Oldenzaal-4

66. Oldenzaal-5

67. 0ldenzaal-6

68. Oldenzaal-7

69. Oldenzaal-8

70. Ommen-1

71. Ommen-2

72. Ommen-3

73. Ootmarsum-l

74. Oele-Zegger-1

75. Oele-Zegger-2

76. Plantengaarde-l

77. Raalte-l

78. Raalte-2

79. Rammelbeek-1

80. Rammelbeek-2

81. Ratum-1

82. Reutum-l

83. Rossum-Weerselo-l

84. Rossum-Weerselo-2

85. Rossum-Weerselo-3

86. Rossum-Weerselo-4

87. Rossum-Weerselo-5

88. Rossum-Weerselo-6

HLE-01 NAM

JPE.O1 RGD

KLH.OI NAM

LOM.O1 BPM

LOM-02 BPM

LOS-01 BPM

LOS-02 BPM

LOS-03 BPM

LOS-04 NAM

LTV.O2 NAM

LUT-01 NAM

LUT-02 NAM

LUT-03 NAM

LUT-04 NAM

LUT-05 NAM

LUT-06 NAM

LVD-01 NAM

OLZ-01 BPM

OLZ-02 BPM

OLZ-03 BPM

OLZ-04 BPM

OLZ.O5 BPM

OLZ-06 NAM

OLZ-07 NAM

OLZ-08 NAM

OMM-01 BPM

OMM-02 NAM

OMM-03 NAM

OOT-01 BPM

OZG-01 KNZ

OZG-02 KNZ

PLG.O1 ROVD

RAL-01 BPM

RAL-02 BP

RAM.O1 NAM

RAM-02 NAM

RAT.OI ROVD

REU-01 NAM

ROW-01 BPM

ROW-02 NAM

ROW-03 NAM

ROW-04 NAM

ROW-05 NAM

ROW.O6 NAM

1747 1971

1495 1985

2670 1981

595 1943

1029 19M

276 1942

616 1942

622 1943

1914 1958

733 1952

367 1942

413 1943

394 1943

1461 1946

1408 1956

3206 1989

2295 1975

568 1942

587 1942

315 1942

594 1943

420 1943

2228 1981

1990 1982

2618 1983

659 1943

1548 1949

2788 1979

688 1943

493 1929

463 1929

1134 1909

ô85 1943

1679 1983

1076 1955

2606 1970

1380 1911

2551 1970

748 1943

1230 1955

2453 1968

2193 1971

2047 1572

2256 1976
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Vervolg Appendix B

Naam boring Code Eigenaar Einddiepte Jaar

beëindigd

89. Rossum-Weerselo-7

90. Rossum-Weerselo-8

91. Rossum-Weerselo-9

92. Ruurlo-1

93. Sibculo-1

94. Twekkelol

95. Twekkelo-2

96. Twekkelo-3 (Mensinkshoek)

97. Tubbergen{

98. Tubbergen-2

99. Tubbergen-3

100 Tubbergen-4

101 Tubbergen-5

102 Tubbergen-6

103 Tubbergen-7

104 Tubbergen-8

105 Tubbergen-9

106 Tubbergen{0

107 Tubbergen{1

108 Tubbergen-12

109 Tubbergen-Mander-1

110 Tubbergen-Mander-2

111 Tubbergen-Mander-3

112 Twente-Rijnl

113 Twente-Rijn-2

114 Twente-Riin-3

115 Twente-Rijn-4

116 Twente-Rijn 5

117 Twente-Rijn-10

118 Twente-Rijn-20

119 ïwente-Rijn-30

120 Twente-Rijn-50

121 Twente-Rijn-71

122 Twente-Rijn-72

123 Twente-Rijn-81

124 Twente-Rijn-l04

125 Twente-Rijn-1o7

126 Twente-Riln-119

127 TwenÌe-Riin-131

128 Twente-Riin-156-A

129 Twente-Riin-159

130 Twente-Rijn-168

131 Twente-Rijn-200

132 Twente-Riin-247

ROW-07 NAM

ROW-08 NAM

ROW-09 NAM

RLO-01 RGD

SIB-01 BPM

TKO.O1 KNZ

TKO-02 KNZ

TKO-03 KNZ

TUB-01 BPM

TUB.O2 BPM

TUB.O3 NAM

TUB.O4 NAM

TUB.O5 NAM

TUB-Oô NAM

TUB.O7 NAM

TUB-08 NAM

TUB.Og NAM

TUB-10 NAM

TUB-11 NAM

fUB-12 NAM

TUM.O1 NAM

ÌUM.O2 NAM

TUM.O3 NAM

TWR-OOI KNZ

TWR-OO2 KNZ

TWR.OO3 KNZ

TWR.OO4 KNZ

TWR.OOs KNZ

TWR.OIO KNZ

TWR.O2O KNZ

TWR-O3O KNZ

TWR-OsO KNZ

TWR-071 KNZ

TWR-072 KNZ

TWR.O81 KNZ

TWR-104 KNZ

TWR.1O7 KNZ

TWR.119 KNZ

TWR.131 KNZ

TWR-1564 Akzo

TWR-159 Akzo

TWR-168 Akzo

TWR-200 Akzo

IWR-247 Akzo

2250

2540

2393

1503

655

294

402

346

667

589

1251

1477

2824

772

1 543

3206

3024

3122

3212

3030

2456

1859

2530

374

371

387

385

384

400

398

451

380

345

360

395

491

479

462

425

511

510

504

552

469

1977

1978

'1978

1984

1944

1951

1951

1929

1 943

1944

1949

1951

1 967

1952

1954

1967

1973

1974

1976

1976

1968

1973

1978

1935

1935

1935

1935

1936

1940

1 950

1 953

1 958

1962

1 961

1963

19ô5

't965

1966

1967

1975

1969

1970

1970

1973
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Vervolg Appendix B

Naam boñng Code Elgenaat Eînüiepte Jaar

beiündigd

133 Twente Rijn-303

134 Twente-Rijn-336

135 Twent+Rijn-385

136 Vriezenveen-l

137 lMerden-l

138 Weerselo-l

139 Winterswijk-l

140 Zeddam-l

TWR-303 Akzo 482

TWR-336 Akzo 444

TVVR-385 Aþo 47s

VRV-01 BPM 701

WR.OI NAM 848

WLO-01 BPM 889

wsK-01 NAM 5009

zED-01 NAM 1964

1981

1987

1992

1944

1949

19ß

1978

1954

BPM = Bataafsche Petroleum Maatschapprj (,l940-,|94b: consortium BpM/Elwerath)
BP = B.p. E*O¡oru,ie Maatschappij B.V.

CON = Çs¡1¡¡s¡¡rl Netherlands Oil Company

KNZ = K6¡i¡lli¡¡s ¡ederlandse Zoutindustrie N.V.

M&H = Nede¡landse Maatschappij voor het verrichten van Mijnbouwkundige werken-Hope & co.
NAM = Àls{grl¿¡¿se Aardolie Maatschappij B,V.

RGD = ¡¡¡s 6uo¡ogische Dienst

ROVD = Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen
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Duitse boorgegevens u¡t de literatuur

lUo. Naam horing Einddiepte Bron

141 Alfred-l (Dingden 1)

142 Bentheim-1

'143 Bentheim-2

1M Bentheim-11

145 Borkenwirthe-l

146 Coesfeld-Süd-1

147 Gildehaus Süd'l

148 Gildehaus-Zl

149 Gronau-49

150 Gronau-50

151 Gronau-DEA-1

152 Gronau-DEA-2

153 Gronau-Z-1

154 Gronau'Epe-l

155 Homer-1

156 lsselburg-1

157 lsselburg-2

158 lsselburg-3

159 ltterbeck-1

160 Münsterland-1

161 Neu Gronau-2

162 Nordhorn-Z-l

163 Norddeutschland-8

164 Ochtrup-Z-1

165 Oeding-1

166 Salzreich I

167 Salzreich ll

1ô8 Salzreich lll

169 Vardingholtl

170 Vreden-1

171 Weseke-1

172 Wielen-Zl

173 Westenberg-2

Van Waterschoot (1909)

Hinze (1988)

Thiermann (1968)

Thiermann (1968)

Wolburg (1961)

Wolburg (1957)

¡¡¡s¡¡¿¡n (1968)

Thiermann (1968)

Thiermann (1968)

Thiermann (1968)

Thiermann (1968)

1¡¡s¡¡¿¡¡ (1968)

Wolburg (1961)

Wolburg (1961)

Wolburg (1969)

Wolburg (1957)

Wolburg (1957)

Wolburg ('1970a)

Bentz (1947)

Richwien et al. (1963)

1¡¡s¡¡¡¡¡ (.1968)

Hinze (1988)

Hinze (1988)

Thiermann (1968)

Van Waterschoot (1909)

Thiermann (1968)

1¡¡s¡¡¿¡¡ (1968)

Thiermann (1968)

Wolburg (1957)

Van Waterschoot (1909)

Bentz (1947)

Schuster (1962)

yun Vy¿1s¡sstìoot (1909)

1349

1232

901

2546

930

765

1683

158

192

1890

749

1511

1789

1000

1422

1968

4367

8M

5956

692

2817

3426

2153

1328

1091

720

472

1000

1225

1319

2735

200

Deze boringen staan ook deels in de Deutscher Planungsatlas (1976) vermeld, Daarnaastworden deta¡l¡nterpretat¡es

van Boven-Jura trajecten van een groot aantal boringen door Bischoff & Wolburg (1963) gegeven'
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Appendix C

Reservoirsommat¡es Limburg Groep

De sommaties in de drie onderstaande tabellen zijn u¡tgevoerd over respectievelijk de gehele Limburg
Groep, de De Lutte Formatie en de Tubbergen Formatie. Toegepaste cut-offwaarden: kleigehalte
Vcl(co)=50 %; effectieve porositeit Øe(co)=B %. De cut-off waarde van de effectieve porositeit is
gebaseerd op kerngegevens van boringen op kaartblad V (Rijks Geologische Dienst, 1993c). Boringen
waarin slechts een gedeelte van het reservoirtraiect van de Limburg Groep resp. de Tubbergen Formatie
is geëvalueerd, worden aangegeven met *.

Bruto, Netto in meters

@em = gemiddelde effectieve porositeit (in procenten)

Vclm = gemiddeld kleigehalte (in procenten)

Limburg Groep (Tubbergen Format¡e, De Lutte Formatie)

Bruto Reservoir

Netto Øem Vclm

Put

DVD-1

FLN-1 X

GST-1x

HGV-1

0Lz-6*

0MM-3*

R0w-6*

TUB-57

TUM-17

216,8

139,3

216,1

123,0

250,9

30,3

168,7

630,2

432,3

90,4

70,7

75,2

98,0

72,9

7,7

48,2

203,8

255,2

12,2

12,5

11,2

16,3

9,7

12,1

12,7

11,4

13,3

21,4

24,7

27,4

26,5

19,2

32,2

21,8

20,3

16,0

De lutte Formatie

0Lz-6

ROW.6

ÏU8.5

18,8

14,3

145,3

19,7

31,4

8,4

1 1,0

0,8

0,0

19,9

B¡uto Bese¡voh

Nefto Øem Vclm
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Tubbergen Formatie

Put

DVD.1

FLN.1 *

GST.1 *

HGV-1

0LZ-6*

0Mtvl-3n

R0w-6*

TUB.5N

TUM.1*

5

Btuto

216,8

139,3

216,1

123,0

232,1

30,3

154,4

484,9

432,3

Beservoit

Nefto

90,4

10,1

1E a

98,0

12,1

1,1

48,2

183,9

255,2

,Þr^

1t t

12,5

11,2

16,3

9,1

12,1

12,7

11,4

13,3

Vcnn

21,4

24,1

21,4

26,5

19,2

32,2

21,8

19,1

16,0
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Appendix D

Show, status en testgegevens Limburg Groep

Put Show Staf¡rs fe$ hte¡val Ophratgst Dehiet Eenhøid

DVD-1 gas cAS RFI 2W7-9218 DCDT, DCCU

PRPI 2977-3149 G 265(nz) DCDT

FLN.I D&A DST1 17ü1NO . ROSL, DCDT

DST2 176,|-1786 SWCM+G 2950 ROSL DCDT

GST.I D&A

HGV-I olie D&A

0LZ-6 gas D&A RFI' 1896-2211 - DCH|- DCDT

OMM-3 D&A

R0W-6 - cAS PRP1 2076-21s2 c 90(nz) DCDT

C 1(nz)

W 0,2(nz)

PRP2 2047-2152 G 2b0(nz) DCDT

C 3(nz)

W s(nz)

TUB-s - cAS pRp 2154-2s83 G 275 ROS|- DCHL

C 3 DCDT

W1
TUM.I D&A
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Legenda append¡ces D en F

Status:

GAS

D&A

sus

Test:

DST

PRP

RFT

testinterval in meters logdiepte

0pbrengst:

G

c

W

M

GCM

SWCM

(u)

fl)

nz

Eenheid

ZEZSG

zEzSc

Æzzc

ROSL

DCHL

DCDT

DCCU

= gasproductie

= dry and abandoned (droog en verlaten)

= suspended (gAs- ofolievoerend en tiidelijkverlaten)

drill stem test (hoeveelheid in liters)

produktie proef (debiet gas, 050, in 1000 m3/d; debiet water

en condensaat in m3/d)

repeat formation test (hoeveelheden in liters)

= gas

= condensaat

= water

= ftUd

= gås cut mud

= salt water cut mud

= in bovenstekamervan Rff

= in onderste kamerv¿n Rff

= na zuring

= formatie of laagpakket

= GnjzeZoutklei

= Z3 Carbon¿at

= Z2 Carbonaat

= Slochteren Formatie

= De Lutte Formatie

= Tubbergen Formatie

= Maurits Formatie
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Appendix E

Reservoirso m mat¡es 22 c,aÌbo n aat en Zg Ga rbon aat

Toegepaste cut-off waarden: kleigehalte Vcl(co)=b0%. effect¡eve porositeit Øe(co)=2%. De cut-off waarde
van de effectieve porositeit is gebaseerd op kerngegevens.

Boringen waarin slechts een gedeelte van het reservoirtraject is geëvalueerd worden aangegeven met *.

ln de boring wsK-l ontbreekt zEZ2c;in boring TUB-5 iszEZ3c niet geëvalueerd vanwege de

incompleetheid van de boorgatmetingen.

Bruto, Netto in meters

@s¡ = gemiddelde effectieve porositeit (in procenten)

Vclm = gemiddeld kleigehalte (in procenten)

23 Garbonaat

Btuto Eeseruoi¡

iVetfo Øen Vclm

Put

CLDV.1

GST-1

HES-1

LUT-ô

0LZ-6x

RAM.2

WSK.1

9,4

36,1

41,3

2t,4

19,0

27,4

17,5

6,3

32,3

40,9

20,2

9,3

11,9

16,8

5,9

6,5

9,7

7,2

4,3

3,7

11,0

9,5

2,6

2,7

6,9

5,8

3,0

4,0

Bentheiml

22 c.arb,onaat

4,1

Put Bruto Rese¡voh

Netto Qen Vclm

CLDV.l

GST-1

HES.l

LUT-6

0Lz-6

RAM-2

TUB-5X

62,3

32,3

56,0

70,6

35,0

55,4

30,8

61,1

25,7

56,0

3,2

1,6

2,5

11,4

16,5

6,4

8.8

21,9

5,3

2,9

5,6

3,4

3,3

3,5

5,7

2,7

1,8

49

Bentheiml

1 Gemiddelde waarde voor het gehele gasveld; naar Heidorn & Kessler (,l9b9).

18
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AppendÍx F

P,rt 9row $t¿fus fe$ hterudl OpbrcW Defiet Eenlrcid

CLDV-1 sas GAS 8nl 2425-2471 G(u) ZEZZC

c (tl

PRP2 2U6-2412 G 3800(nz) ZEZaC

C 110 (nz)

W 10(nz)

CLDV-1 sas D&A RFI 2375¿386 - ZEZSC,ZÍZ3G

GST-I . D&A

HES.I - D&A

Ll,.lT-6 - GAS PRP ? G 2700 (nz) ZEZ^C

otz-6 D&A

RAM-2 sas SUS PRP 2057-2110 G 1000 (nz) ZEAC

C 230 (nz)

W 2(nzl

RAM-2 SUS PRP 1975-2000 G 100 (nz) ZEAC

C 160 (nz)

TUB-s - D&A DSTT 176S1780 GCM+C ZEZ2C

DSTS 1769-1790 GCM+C 500 ZEZ^C

DST9 176s-1814 GCM+C 3000 ZEAC

WSK.I D&A
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