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Voonuoord

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

bladen Xlll en XIV de Geologische Atlas van de Diepe Ondergrond voort. Met deze serie komen unieke

kaarten van de diepe ondergrond van Nederland ter beschikking, waar vanuit inzicht kan worden verkre-

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

diepe ondergrond van Nederland en de ons omringende landen geeft hetTNO-NITG aan dit product een

duidelijke meerwaarde, die boven een routinematige kartering uitsteek.

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 bijna uitsluitend uit-

gevoerd door oliemaatschappijen. Vanwege de grote commerciële belangen in de olie-industrie zijn

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

gesteld in het kader van mijnwettelijke verplichtingen.

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

confidentiële gegevens niet toe. Afspraken met de maatschappi¡en omtrent het gebruik van deze gege-

vens maken het mogelijk dat het TNo-NITG 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 TNO-NITG een bredere bekendheid kan geven aan de geologische opbouw van de

diepe ondergrond van Nederland.

De kaartbladen Breda-Valkenswaard en Oss-Roermond van de Geologische Atlas van de Diepe

Ondergrond van Nederland zijn het negende en tiende kaartblad die worden 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).

De thans voor u liggende uitgave behelst voor het eerst twee kaartbladen met een gemeenschappelilke

toelichting. Voor deze aanpak is gekozen, omdat beide kaartbladen gedomineerd worden door één

geologische structuur, de Roerdal Slenk.

leder kaartblad heeft zijn eigen karakeristieken. De hier gepresenteerde bladen tonen de geologie van

het grootste deel van de provincie Noord-Brabant en van delen van de provincies Limburg, Gelderland

en Zuid-Holland, Kaarten en toelichting laten zien dat het huidige geologisch beeld van deze provincies

gedomineerd wordt door een belangrijke slenk, de Roerdal Slenk, en een aantal hoge blokken die de

schouders vormen van deze slenk. Deze NW-20 georiënteerde slenk kenmerkt zich door periodes

van sterke differentiële daling tijdens het Trias en de Jura en vanaf het Oligoceen. Tjdens de Laat-

Jura, vond sterke differentiële daling plaats in het NW deel van de Roerdal Slenk en tijdens de

Subhercynische fase (Coniacien-Campanienl trad inversie van de Roerdal Slenk op. De erosie sneed

hierbij in tot de Onder-Jura of de Trias afzettingen. De slenk wordt begrensd door een aantal markante

breukstructuren, waarvan de Peelrand Breuk aan de noordoostelijke rand de meest prominente is.

Langs deze breukzone treden aan de basis van het Tertiair afschuivingen op tot 1000 m. Nog steeds

vindt de meeste seismiciteit van natuurlijke oorsprong in Nederland plaats in de Roerdal Slenk,

Deze seismiciteit is geconcentreerd langs de belangrijkste breukzones zoals bijvoorbeeld de Peelrand

Breuk hetgeen ook opgaat voor de aardbeving van Roermond van 1992.

De tekst bestaat in grote lilnen uit drie delen. ln het eerste deel wordt de opzet van het onderzoek uiteen-

gezet (Hoofdstuk 11, waarna de delfstofexploratie wordt behandeld (Hoofdstuk 2) en het structurele

raamwerk (Hoofdstuk 3). Hierna volgt een lithostratigrafische beschrijving van de gesteentevoorkomens

(Hoofdstukken 4-'l3l en de geologische geschiedenis van het kaartbladgebied (Hoofdstuk 14). Bij de
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beschrijving van de lithostratigrafie is de nadruk gelegd op de verbreiding van en de variatie binnen de

verschillende groepen, formaties en laagpakketten. Deze worden gerelateerd aan het structurele raam-

werk in het kaartbladgebied. Per hoofdstuk wordt een paragraaf gewijd aan het afzettingsmilieu en de

paleogeografie, ln hoofdstuk 15 wordt speciale aandacht besteed aan diverse toegepaste geologische

aspecten zoals geochemie, koolvoering, petroleumsyslemen, aardwarmte en hydrogeologie. 0lie- en

gasvoerende reservoirs zijn aangetroffen in fluviatiele en eolische zandstenen uit het Trias,

Het TN0-NITG spreekt de verwachting uit dat deze kaartbladen, samen met de reeds uitgebrachte en

nog te publiceren kaartbladen, een bijdrage kunnen leveren aan een grotere bekendheid met en inzicht

in de opbouw en samenstelling van de diepe ondergrond van Nederland. Dit is van belang voor maat-

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

verschillende overheidsinstellingen en andere geïnteresseerden. De geproduceerde kaarten kunnen ook

digitaal bekeken worden. Hiertoe heeft het TNO-NITG een 3D viewer ontwikkeld waarmee de kaarten in

drie dimensies te zien zijn (zie: http://dinoloket.nitg.tno.nl).

Naast de in het colofon genoemde medewerkers, die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor dit kaart-

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

geweest. Hun aller inzet wordt zeer op prijs gesteld. Met Dr. G. Drozdzewski en Dr. V. Wrede van de

Geologischer Dienst NRW, Krefeld (voorheen Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen) en

Dr. M. Dusar van de Belgische Geologische Dienst zijn regelmatig contacten geweest over de afstemming

van dit blad op Duitse en Belgische kaarten. Speciale dank zijn wij verschuldigd aan de maatschappijen

waarvan exploratiegegevens voor deze kartering zijn gebruikt.

Utrecht, december 2001
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1 Opzet van het onderzoek

Begrenzing van het studiegebied

Het gebied van de kaartbladen Xlll (Breda-Valkenswaard) en XIV (0ss-Roermond) van de Atlas van de

Diepe Ondergrond van Nederland omvat het grootste deel van de provincie Noord-Brabant en verder

delen van de provincies Limburg, Gelderland en Zuid-Holland (fig. 1.1). Deze toelichting omvat twee

kaartbladen; indien er gesproken wordt over het kaartbladgebied dan wordt het gebied dat beide

kaartbladen beslaat bedoeld, Het kaartbladgebied grenst aan het Belgische gewest Vlaanderen in het

zuiden en aan de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen in het oosten'

1.1

Figuur 1.1 Kaartbladindeling van

de regionale kartering van de diepe

ondergrond van Nederland en de

ligging van de kaartbladen Xlll

en XlV.
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1,2 Gegevensbestand

Voor de kartering van de kaartbladen is gebruik gemaakt van door de industrie. de overheid en TNO-

NITG verzamelde seismische en boorgegevens. Voor kaartblad Xlll is zowel 2D als 3D se¡smiek beschik-

baar, terwijl voor kaartblad XIV alleen 2D seismiek voorhanden is (fig. 1.2). ln totaal zijn voor de kaart-

bladen 109 (34 op Xlll en 75 op XIV) boringen geselecteerd. Daar waar zich een cluster van boringen

bevindt is slechts één boring gebruik bij de kartering. Dit komt alleen voor op kaartblad Xlll. Tevens is

gebruik gemaakt van gepubliceerde kaarten, boringen en seismiek uit de aangrenzende delen van België

en Duitsland (fig. 1.3, appendix B).

De meeste diepe boringen zijn verricht door oliemaatschappijen, de voormalige Dienst der Rijksopspo-

ring van Delfstoffen (ROvD) en de Staatsmijnen. De boringen van deze laatste twee instanties bevinden

zich op het zuidoostelijke deel van het Peel Blok en Venlo Blok en hadden tot doel het inventariseren van

mogelijk te ontginnen steenkoollagen. Tenslotte zijn er nog twee diepe boringen gezet voor de winning

van mineraal-/thermaalwater ten behoeve van kuuroorden.

Figuur 1.2 Locatiekaart van de voor de kartering gebruikte seismische lijnen. Appendix A geeft nadere informatie

omtrent de ouderdom en eigenaar van de verschillende surveys.
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1.3 Geologischonderzoek

Het onderzoek r¡chtte zich op de I¡thostratigrafische opbouw van de binnen het kaartbladgebied aanwezige

ge$teenteformaties (fig. 1.4) en hun geologische geschiedenis, geplaatst in de regionaal-geologische

context. Hierbij werd gebruik gemaakt van eerder genoemde seismische profielen en boringen.

Per hoofdstuk worden de gesteentegroepen, die zijn vermeld in figuur 1.4, nader besproken.

ln de Toelichting wordt bijzondere aandacht geschonken aan de tektonische ontwikkeling van de

Roerdal Slenk en aangrenzende horsten. De daaraan gerelateerde neotektoniek en aardbevingen even-

als de hydrogeologie en de petroleumsystemen uit dit gebied worden eveneens uitvoerig belicht.

1.4 Seismischekartering

De kartering is voornamelijk uitgevoerd met 2D-seismiek, alleen in het noorden van kaartblad Xlll is

gebruik gemaak van 3D-seismiek (fig. 1.2; appendix A). ln het gebied van het Peel en het Venlo Blok en

Figuur 1.3 Locatiekaart van de boringen die bij de kartering zijn gebruik. Voor de nummering wordt verwezen naar

Appendix B waar de naam, eigenaar, einddiepte en ouderdom van de boringen worden vermeld, Van de buitenlandse

boringen worden einddiepte en literatuurbron vermeld.
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het Maasbqmmel Hoog is de dichtheíd van de æismische lijnen zeer beperkt, ln tolaal is ruim 750 kmz

3D seismiek en meer dan 3200 km,2D seismiek geïnterpreteerd.

De gekaÍeerde reflectoren vormen de grensvlakken tussen de lithostratigrafische eenheden {groepen

en formaties). Kalibratie van de seismische gegevens aan een aantal boringen is uitgevoerd middels

akoeslische logs en putschietgegovens. De tijd-diepte omzeüing van de seismische gegevens is per laag

uitgevoerd (de'layer-cake' methode), Hiervoor is per laag een lineair verband aangenomen tussen de

snelheid en dc diepte van de laag (tabel 1.1).

0m een goede aansluiting van de dieptekaarten van naast elkaar liggende kaartbladen te krijgen is een

landelijke snelheidsverdeling gemaakt die voor alle kaartbladen zou worden toegepast De parameters

van deze landelijke snelheidwerdeling zijn bepaald uit akoesti¡che gegevens van ô1 boringen die over
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Fîguur 1,1 Schema van de lithosratigrafische ænheden en de voor de geologische ontwikkeling van het kaartblad-

gebied belangrijke tektonische fasen.
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Tabel 1.1 Toegepaste snelheidsverdelingen

De gehanteerde snelheidsverdeling is gebaseerd op Vz = V0 + k.z

V,: gemiddelde snelheid op diepte z (m/s)

Vo: theoretische snelheid op diepte z=0 (m/s)

k specifieke constante (1/s)

z: diepte (m)

Eenheid

Noordzee Supergroep

Krijtkalk Groep

Rijnland Groep

Schieland Groep

Altena Groep

0nder- en Boven-Germaanse ïrias Groep

1696

2156

2026

2770

2451

3097

0,47

1,03

0.73

0,53

0,44

0,47

heel Nederland verspreid liggen. Echter, vooral in de geinverteerde gebieden, leidde toepassing van

deze snelheidsverdeling tot grote afwijkingen in de dieptes van de basis van de Altena en de Onder-

Germaanse Trias Groep. Dit was aanleiding om de landelijke snelheidsverdeling te herz¡en.

Uit akoestische gegevens van meer dan 600 boringen van het Nederlands territoir is een gebieds-

afhankelijke snelheidsverdeling gemaakt (TN0-NlTG, 2001). Voor dit gebied resulteerde dit in de

snelheidsverdeling zoals vermeld in tabel 1.1.

De seismische geTnterpreteerde horizons zijn de bases van lithostratigrafische groepen namelijk de

Boven-Noordzee Groep, de Noordzee Supergroep, de Krijtkalk, de Rijnland, de Schieland en de Altena

Groep (fig. 14.4). Daarnaast is de Posidonia Schalie Formatie geTnterpreteerd, omdat deze formatie over

het algemeen duidelijk als een laagfrequente band op de seismiek te herkennen is. Tevens vormt deze

formatie een belangrijk oliemoedergesteente in dit gebied.

De Boven-Noordzee Groep is de jongste seismische eenheid en wordt gekarakteriseerd door typische

seismostratigrafische fenomenen zoals downlaps, toplaps en onlaps, die te maken hebben met een

uitbouwend sedimentair systeem. De Onder- en de Midden Noordzee Groep vormen een vrij uniforme

eenheid, waarin duidelijke continue reflectoren voorkomen.

De basis van de Krijtkalk Groep manifesteert zich in het gehele kaartbladgebied als een heel duidelijke

hoekdiscordantie. ln de Roerdal Slenk is deze groep echter zo dun, dat de reflectoren van de basis

hiervan en de bovenliggende Noordzee Supergroep elkaar beinvloeden. De basis van de Noordzee

Supergroep is bepaald door de dikte van de Krijtkalk Groep afte trekken van de diepte van de basis

van deze groep.

De Rijnland Groep komt in maar twee kleine gedeelten van het kaartbladgebied voor en is daar zo dun,

dat de groep moeilijk seismisch te herkennen is. De Schieland Groep vormt een eenheid met veel

continue reflectoren. De groep komt voor in complexe tektonische structuren.

ln de Altena Groep zijn in de Roerdal Slenk drie seismische eenheden te herkennen namelijk van boven

naar beneden: een eenheid met meerdere reflectoren met aan de basis vaak een laagfrequente band en
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1.5

twee vrijwel reflectorloze eenheden, die door een laagfrequente band (de Posidonia Schalie Formatie)

doorsneden wordt. De basis van de Altena Groep is meestal een prominente en continue reflector.

De Perm-Trias groepen zijn geinterpreteerd als één seismische eenheid die niet erg in dikte varieert.

ln de eenheid komen vaak meerdere cont¡nue reflectoren voor. De Zechstein en de Boven- Rotliegend

Groep zijn hier zo dun, dat ze niet op de seismische sect¡es te herkennen zijn. Alleen in het noord-

oostelijk deel van het kaartbladgebied is de Zechstein Groep dik genoeg om deze seismisch te kunnen

onderscheiden. De diktekaarten van de Zechstein Groep en de Boven-Rotliegend Groep zijn daarom ook

hoofdzakelijk verkregen uit gegevens van boringen en kennis van de regionale geologie. De basis

van de Perm-Trias groepen is niet altijd makkelijkte interpreteren, maar soms is deze horizon als een

duidelijke hoekdiscordantie te herkennen.

Biostratigraf isch onderzoek

Ter ondersteuning van het geologisch onderzoek is geput uit een grote hoeveelheid, in het kader van

ander onderzoek verrichtte, biostratigrafische studies. Aanvullend is er nog enig specifiek biostratigrafisch

onderzoek uitgevoerd aan trajecten in de Noordzee Supergroep en de Schieland en de Limburg Groep

(0.a. NITG-TN0 1998a, 1998b, 1999)

Petrofysisch onderzoek

Er is ook aandacht besteed aan de eigenschappen van de reservoirgesteenten binnen het kaartbladge-

bied. Van twee boringen (Waalwijk Noord-1 en Waalwijk South-1) zi,jn boorgatmetingen en kernanalyses

bewerkt voor het berekenen van porositeiten; deze staan getabelleerd in appendix C.

Appendix D toont een aantal testgegevens.

Geochernisch onderzoek

Teneinde de begravingsgeschiedenis en de petroleumgeologische ontwikkeling van het gebied te recon-

strueren is een groot aantal vitriniet en RE metingen uitgevoerd aan kool en potentieel moedergesteente

van de Limburg Groep. De werkmethode, de resultaten van de metingen en de uitgevoerde modellering

worden behandeld in paragraaf 15.1.

1,4 Kaarten en profielen

De resultaten van de kartering zijn, met een schaal van 1:250.000, weergegeven op een serie diepte- en

dikekaarten van de lithostratigrafische groepen, op afgedekte kaarten en drie profielen (Kaarten 1 Vm 19).

Een overzicht van deze groepen is weergegeven in figuur 1.4. Dieptekaarten zijn vervaardigd van de

bases van de Boven-Rotliegend Groep, de Zechstein Groep, de Onder-Germaanse Trias Groep, de Altena

Groep, de Schieland Groep, de Rijnland Groep, de Krijtkalk Groep, de Noordzee Supergroep en de

Boven-Noordzee Groep.

De Boven-Rotliegend Groep en de Zechstein Groep zijn in het kaartgebied slechts dun ontwikkeld

(0-50 m). Deze intervallen konden seismisch niet apart worden gekarteerd. De dieptekaarten van de

basis van deze groepen is daarom gebaseerd op de basis van de Onder-Germaanse Trias Groep, waar-

aan de dikten van de Zechstein Groep en de Boven-Rotliegend Groep zijn toegevoegd.

Diktekaarten zijn gemaakt van de Zechstein, de Onder- en Boven-Germaanse Trias, de Altena, de

Schieland, de Rijnland en de Krijtkalk Groep. 0p de diepte- en diktekaarten worden alleen de boringen

getoond die het desbetreffende interval volledig hebben doorboord (zie paragraaf 1.2).
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Figuur 1.5 Geologische tijdtabel zoals in de toelichting gehanteerd. De in de tekst genoemde tekonische fasen zijn in

de figuur aangegeven.
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Van de belangrijkste discordanties, aan de bases van de Schieland, de Rijnland/Krijtkalk Groep en de

Noordzee Supergroep, zijn afgedekte kaarten gemaakt. Deze geven een indruk van de mate van erosie

die vooraf ging aan de afzetting van deze groepen.

Tenslotte worden voor zowel kaartblad Xlll als XIV drie structurele profielen, met een NW-20 en ZW-NO

oriëntatie, weergegeven (Kaarten Xlll-19 en XIV-19).

1.9 Toelichting

ln de toelichting wordt de informatie, die de geologische kaarten en profielen bieden. gecomplemen-

teerd om een zo volledig mogelijk beeld van de geologische opbouw en geschiedenis van het kaartblad-

gebied tot stand te brengen. ln hoofdstuk 4-13 wordt een beschrijving van de gesteente-opeenvolging

gegeven. Hierin komen de lithostratigrafie en de sedimenta¡re ontwikkeling aan de orde. ln hoofdstuk 14

wordt de geologische geschiedenis van het gebied behandeld. Dit betreft de bekkenontwikkeling en de

tektonische gebeurtenissen in het kader van de regionale tektoniek. ln hoofdstuk 15 wordt speciale aan-

dacht besteed aan diverse toegepaste geologische aspecten zoals geochemie, koolvoering, petroleum-

systemen en hydrogeologie.

Tenzij anders vermeld, is de lithostratlgrafie en ouderdom van de eenheden conform de "Stratigraphic

nomenclature ofthe Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA" (Van Adrichem Boogaert

& Kouwe, 1993-1997). Bij de beschrijving van de lithostratigrafie is de nadruk gelegd op de variatie en

verbreiding van de verschillende groepen, formaties en laagpakketten. Deze zijn vaak gerelateerd aan

de structurele elementen van het kaartbladgebied, welke in hoofdstuk 3 worden beschreven.

De Kwartaire afzettingen worden in deze toelichting slechts kort genoemd. Een uitvoerige beschrijving

hiervan is gepubliceerd in de Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1:50.000, bladen

Venlo West en Eindhoven Oost en West (Rijks Geologische Dienst, resp. 1967 , 1973,1985). De geologische

oppervlaktekaart (Rijks Geologische Dienst, 1988) toont de ligging van het Kwartair in dit gebied.
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2 Exploratiegeschiedenis

De afgraving van veen voor turfwinning begon in de Peel en omstreken in de Middeleeuwen en duurde

tot het midden van de 19eeeuw. De hierop volgende exploratie naar steenkool in het gebied is in het

begin van de 20' eeuw door de Dienst der Rilksopsporing van Delfstoffen (ROvDl gestart met het onder-

zoek naar het voorkomen van exploiteerbare hoeveelheden. De exploratie van olie en gas kwam halver-

wege die eeuw op gang en heeft geleid tot enkele concessies voor de winning van aardgas en aardolie.

0p vele plaatsen in het gebied wordt grondwater aan de bodem onttrokken. Tenslotte heeft ondenoek

naar geothermische energiebronnen plaatsgevonden.

Figuur 2.1 Overzichtskaart van de binnen het kaartbladgebied vallende concessies.

I = Waalwijk concessie, ll = Rijswijk concessie, lll = Botlek concessie, lV = Beijerland concessie, V = Peel concessie.

De volgende koolwaterstofaccumulaties ziin in het geb¡ed aangetroffen:

1. Andel

2. Brakel

3. Kerkwijk

4. Loon op Zand

5. Waalwijk

6. Werkendam diep

7. Werkendam geassocieerd

8. Werkendam

19 Toelicht¡ng kaartbladen Xlll en XIV Exploratiegeschieden¡s



2.1 Steenkool

0p grond van het voorkomen van steenkool vlak over de grens in Duitsland (Rijnland-Westfalen) werd

door de ROvD tussen 1903 en 1916 onderzoek gedaan naar het voorkomen van winbare hoeveelheden

steenkool in het Peelgebied. Er werden hier 13 diepe en een groot aantal ondiepe boringen gezet. Aan

de hand van de resultaten van deze boringen berekende de ROvD de koleninhoud van de Peel over een

oppervlake van 19500 ha tot een diepte van 1500 m, waarbij de maximaal toelaatbare dike van het dekter-

rein op 900 m werd gesteld. Dit kwam neer op een getal van circa 2500 miljoen ton steenkool. in lagen

van ontginbare dikte (Van Waterschoot van der Gracht, 1918). ïjdens de Tweede Wereldoorlog werd in

het kader van het geologisch onderzoek in opdracht van de Gezamenlijke Limburgsche Steenkoolmijnen

een gravimetrisch onderzoek in de Peel en aangrenzend gebied uitgevoerd (De Sitter, 1949; Van Weelden,

1957). Halverwege de twintigste eeuw zijn door de Staatsmijnen twaalf boringen verricht.

ln 1952 werd de exploratie naar steenkool in het Peelgebied geintensiveerd met het instellen van een

adviescommissie. die elf jaar later rapport van haar onderzoek uitbracht (Peelcommissie, 1963).

Het geologisch onderzoek dat hieraan ten grondslag lag bestond onder meer uit het schieten en inter-

preteren van 368 km seismiek en hetverrichten van acht boringen. Deze boringen dietussen 1100 en

1300 m de Carboon sectie aantroffen, zijn bijna volledig gekernd. De commissie berekende dat in het

bestudeerde areaal tot 1200 m diepte een geolog¡sche kolenvoorraad van ongeveer 2100 milloen ton

steenkool in koollagen boven de 50 cm dikte voorkomt. lnmiddels was hier in 1952 begonnen met de

aanleg van twee schachten voor de nieuwe staatsm¡in Beatrix (Kimpe, 1973). De opkomst van het

aardgas in Nederland (het Groningen gasveld werd ontdekt in 1959 en, na verdere evaluatie, in conces-

sie verleend in 1963) en elders in NW Europa, de lage wereld-energieprijzen en de stijgende kosten

van de kolenwinning betekenden de ondergang van de Nederlandse kolenmijnbouw (Raedts,1971).

De aanleg van de staatsmijn Beatrix werd gestaakt in '1962.

ln opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is in 1984 door de toenmalige Rijks Geologische

Dienst een nader onderzoek van het Peelgebied verricht (RGD, 1986; Pagnier et al., 1987). Ten behoeve

van die studie werden in het gebied 7 seismische lijnen met een totale lengte van 115 km geschoten.

De resultaten van het onderzoek bevestigden de conclusies van de Peelcommissie. Daarnaast werd

aangetoond dat ten noorden van het Peelgebied de Carboon sectie is vertegenwoordigd met een minder

goede koolvoering van het Namurien en Westfalien A.

2.2 Olie en gas

De eerste koolwaterstof-exploratie (zie paragraaf 15.2 voor meer informatie) in het kaartbladgebied werd

in 1944 venicht door de Bataafsche Petroleum Maatschappij/Elwerath (BPM). De boring, Altforst-1, bleef

echter zonder resultaat. Na de oorlog werd de exploratie ter hand genomen door de NAM die in de periode

vanaf 1949 tot 1970 een aantal boringen uitvoerde. Deze boringen waren gericht op de zuidoostelijke

extensie van de olievondsten in de Rijswijk concessie. Hierbij werd in beperkte mate succes geboekt:

bij Andel (in 1953) en in de boring Werkendam-1 (in 1958) werden respectievelijk de Brabant Formatie en

de Midden-Werkendam Zandsteen olievoerend aangetroffen. Pogingen om deze trend verder te vervol-

gen in de Boerdal Slenk hadden echter niet het gewenste resultaat (Asten-1, Dongen-1, Loon op Zand-1,

Oisterwijk-1, Veldhoven-1, Waspik-1, Wijk-Aalburg-1). Wel werden in bijna alle boringen oliesporen

aangetroffen in de Brabant of Werkendam Formatie, maar niet in winbare hoeveelheden. De boringen

werden meestal niet dieper dan de Aalburg Formatie geboord.

Door Fina werd voorts een tweetal boringen uitgevoerd in de Boerdal Slenk, Nederweert-1 (1965) en

Sint Michielsgestel-1 (1969). Beide boringen waren niet succesvol.
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Door NAM werd in 1970 de enige koolwaterstof-exploratieboring uitgevoerd op het Peel Blok. Deze

boring. Grashoek-1, trof oliesporen in de Rupel Formatie aan. Ditzelfde was het geval geweest in oudere

door de ROvD uitgevoerde boringen (Van Waterschoot van der Gracht, 1918), alsmede aan de zuidwest-

rand van de Boerdal Slenk (Van Riessen & Vandenberghe, 1996).

Medio 1980 nam de exploratie In het noorden van het kaartbladgebied toe: door BP en Elf Petroland

werden enkele boringen uitgevoerd, die echter droog waren (respectievelijk Sprang-Capelle-1 en

Steelhoven-1). De ontdekking van aardgas in Trias zandsteen (Röt Formatie en Hoofd-Bontzandsteen

Subgroep) door BP in de boring Waalwijk-1 in 1987 luidde een nieuwe fase in de exploratie in het

kaartbladgebied in. Het aandachtsgeb¡ed verschoof van olie naar gas. Verdere boringen en 3-D seismiek

hebben uitgewezen dat het Waalwijk veld uit twee voorkomens bestaat: Waalwilk-Noord en Waalwijk-

Zuid (Winstanley, 1993). Een concessie voor de winning van aardgas werd verleend in 1989.

Na Waalwijk werd de exploratie van de Roerdal Slenk gecontinueerd: aanvankelijk door BP, later voort-

gezet door Clyde, werden de boringen Broekzijde-1, Heeswijk-1, Hilvarenbeek-1 en Keldonk-1 uitgevoerd,

die echter geen van alle gas aantroffen. Met meer succes werd geðxploreerd door de NAM in het over-

gangsgebied van de Roerdal Slenk naar het West-Nederlands Bekken. ln een aantal gevallen werd onder

de reeds aangetoonde olievoorkomens gas aangetroffen in de Trias zandsteen, onder meer bij Andel en

Werkendam. Daarnaast werden gasvoorkomens aangetoond door de boringen Kerkwijk-1 en Brakel-1.

Naast bovengenoemde maatschappijen heeft ook Mobil het gebied geëxploreerd; deze maatschappij

heeft hierbij echter geen boringen uitgevoerd.

2,3 Grondrruater

ln de Roerdal Slenk komen verschillende aquifers voor die worden gescheiden door slecht doorlatende

pakketten (zie paragraaf 15.3 voor meer informatie). Hier wordt het drinkwater hoofdzakelijk gewonnen

uit de diepere (tot 400 m diepte) grove zanden van de Kiezeloöliet Formatie (Plioceen). Deze aquifers

hebben doorgaans een ver verwijderd intrekgebied (vanaf het aangrenzend gebied in Duitsland) en

het gewonnen water heeft dan ook een relatief hoge ouderdom (Van Rooyen, 1989). Verder wordt op

vele plaatsen in het gebied grondwater gewonnen uit de jongste cont¡nentale formaties; deze zijn van

Kwartaire ouderdom.

2.4 Aardrrvarmte

ln het kader van geothermische onderzoek is de boring Asten-2 uitgevoerd in 1986-1987 door TNO-GG

en de RGD (Heederik & Huurdeman, 1988, TNO-GG, 1989). Het doel was de geothermische reseryes van

vier potentiële reservoirs in het Tertiair vast te stellen. Deze vier reservoirs zijn de Formatie van Breda

(850-950 m), het Voort Zand (1050-1250 m), het Basale Zand van Dongen (1500-1550 m) en de Formatie

van Houthem (1630-1670 m). Met name van het diepste, en daardoor veelbelovendste, reservoir werd

aangenomen dat door verkarsting van de kalkstenen in deze formatie extra reservoircapaciteit zou zijn

ontstaan. Het bleek echter dat de Formatie van Houthem hier niet of nauwelijks verkarst is, waardoor dit

reservoir te weinig warm water produceerde, Hierdoor was het niet rendabel om tot exploitatie over te

gaan.

ln het kader van de kartering van dit kaartblad zijn de temperatuurgegevens van boring Asten-2 en

diverse steenkool- en olie/gasexploratieboringen gemodelleerd hetgeen heeft geleid tot aanpassing van

de geothermische kaart van Nederland op 2000 m (zie paragraaf 15.4 voor meer informatie).
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3 Structureel raamwerk

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

scheiden structurele elementen (fig.3.1). Het structurele patroon wordt bepaald door de NW uitloper

van de Rijn Slenk, die zich manifesteert door een systeem van breukblokken. Deze elementen bevatten,

in meer of mindere mate, Varistische elementen die tijdens latere tektonische fasen zijn gereactiveerd en

gemodificeerd. Het kaartbladgebied wordt gedomineerd door een belangrijke slenk, de Roerdal Slenk,

en een aantal hoge blokken die de schouders vormen van de slenk: het Oostelijk en het Westelijk

Kempen Blok, het Keulen, het Peel en het Venlo Blok en het Krefeld Hoog.

De Boerdal Slenk is de meest opvallende eenheid binnen het kaartbladgebied. Deze NW-20 georiën-

teerde slenk kenmerkt zich door periodes van sterke differentiële daling tijdens het Trias en de Jura en

vanaf het Oligoceen. Tjdens de Laat-Jura vond sterke differentiële daling plaats in het NW deel van de

Boerdal Slenk. ïjdens de Subhercynische fase (Coniacien-Campanien) vond inversie van de Roerdal

Slenk plaats. De erosie sneed hierbij in tot de Onder-Jura of de Trias afzettingen (Kaarten XllUXlV-l7).

De slenk wordt begrensd door een aantal markante breukstructuren, waarvan de Peelrand Breuk aan de

Figuur 3.1 Structurele eenheden in

het kaartbladgebied.

-¿_ | r breuk

4tschurvrng

?177777 
rand van hot Massief van Brabant
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noordoostelijke rand wel de meest prominente is. Langs deze breukzone traden aan de basis van het

Tertiair afschuivingen op tot 1000 m. 0p dit niveau wordt de zuidwestrand van de slenk door meerdere

breuken met een geringer verzet, waaronder de Feldbiss, de Neeroeteren, de Hamont-Bocholt,

de Veldhoven en de Rijen Breuk, begrensd.

Het Bekken van de Kempen is een tijdens de Varistische orogenese ontstane structuur op de rand van

de Roerdal Slenk en het Massiefvan Brabant. Deze onderscheidt zich door de aanwezigheid van een

relatiefjonge Carboon opeenvolging van het Massiefvan Brabant en het Peel Blok. De ontstaans-

geschiedenis van dit bekken is voornamelijk gerelateerd aan erosie van de flanken, en slechts in het

jongste Westfalien aan sedimentatie.

Het Oostel¡¡k en het Westelijk Kempen Blok, ten ZW van de Roerdal Slenk, worden gekarakteriseerd

door een sterkere erosie tijdens de Laat-Kimmerische fasen gedurende de Laat-Jura/het Vroeg-Krijt.

ïjdens het Laat-Krijt daalden deze blokken relatief sterk ten opzichte van de Roerdal Slenk, terwijl de

daling tijdens het Kenozoicum relatief gering was. 0p het Oosteliik Kempen Blok komen nog afzettingen

voor van de Zechstein en de Onder- en Boven-Germaanse Trias Groep. Het Beringen Breuksysteem

scheidt het Oostelijk van het Westelijk Kempen Blok, waar afzettingen van de Krijtkalk Groep direct op de

Limburg Groep rusten. Dit systeem omvat de Beringen, de Hoge Mierde en de Rauw Breuk.

0p het Peel-, het Venlo- en het Keulen-Blok en het Krefeld Hoog, ten noordoosten van de Peelrand

Breuk, heeft sterke erosie tijdens de Laat-Kimmerische fasen plaatsgevonden. Nadien onderscheidden

deze blokken zich door een sterke daling tijdens het Laat-Krijt, gevolgd door een relatief geringe daling

tijdens het Kenozoicum ten opzichte van de Roerdal Slenk. De twee eerstgenoemde blokken worden

gescheiden door de Tegelen Breuk; zij onderscheiden zich van elkaar door de grotere Neogene en

Kwartaire daling van het Venlo Blok. Dit wordt, om deze reden, in deze periode ook wel de Slenk van

Venlo genoemd. Beide blokken gaan in NW richting over in het Maasbommel Hoog; op dit hoog vond

diepe erosie tot op het niveau van Carboon plaats tijdens de Laat-Kimmerische fase, gevolgd door een

sterke daling tijdens het Laat-Krijt. 0p het Krefeld Hoog zijn alle Perm en Mesozoische afzettingen door

eros¡e verdwenen, evenals veel van de Boven-Carboon afzettingen. De Viersen Breuk vormt hier de

scheiding met het Venlo Blok.

ln het uiterste noordwesten van het kaartbladgebied gaat de Roerdal Slenk over in het West-Nederlands

Bekken. Deze overgang is moeilijk precies aan te geven, maar uit zich veeleer door een richtingsveran-

dering van breuken van NW-20 naar meer WNW-020 verlopende richtingen. Daarnaast neemt de sterke

Tertiaire daling, die de Roerdal Slenk karakteriseert, sterk af.

Het Gentraal-Nederlands Bekken ligt ten noorden van het Maasbommel Hoog. Dit bekken vertoonde

een sterke differentiële daling in de periode Perm Vm Vroeg-Krijt. Ijdens het Laat-Krijt werd het bekken

sterk geÏnverteerd, waardoor vrijwel de gehele Jura-Krijt opeenvolging door erosie is verwijderd.

Het Massief van Brabant, gesitueerd ten zuiden en zuidwesten van het kaartbladgebied kenmerkt zich

door het voorkomen van Caledonisch geplooide Cambro-Silurische afzetlingen direct onder de Krijtkalk

Groep. Dit massief was een hoog tijdens het Devoon en Vroeg-Carboon. Nadat het gedeeltelijk door

Boven-Paleozoische en Onder-Mesozoische sedimenten was bedeK, vond aan het einde van de Jura

wederom sterke opheffing plaats. Tldens het Laat-Krijt en Tertiair werd het massief opnieuw bedekt

door sedimenten.
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4 Gambro-Siluur, Banjaard groep
en Kolenkalk Groep

4.1 lnleiding

Afzettingen ouder dan de Limburg Groep zijn niet binnen het kaartbladgebied aangeboord, maar wel

direct ten oosten en zuiden hiervan. 0m deze reden worden ze wel beschreven in deze toelichting.

De afzettingen bestaan uit donkere, gedolomitiseerde en verkiezelde kalksteen van de Kolenkalk Groep

(0nder-Carboon), klastische afzettingen van de Banjaard groep (Boven-Devoon), klastische afzettingen

en kalken van het Midden-Devoon, donkere schalies van Silurische of Ordovicische ouderdom en kwart-

sieten en schisten van Cambrische ouderdom.

De d¡epteligg¡ng van de top van de pre-Boven-Carboon afzettingen vertoont een sterke variatie (fig. a.1).

Ten oosten van het kaartbladgebied bevindt deze zich op het Krefeld Hoog op 250 m diepte (Hilden, 1988),

terwijl de diepte in de Roerdal Slenk vermoedelijk meer dan 10.000 m bedraagt (Bless et al., 1976).

Ten westen en zuidwesten van de Roerdal Slenk ligt de top van de Kolenkalk Groeþ op dieptes van 3000

tot 5000 m (fis. 4.1).

Figuur 4.1 Dieptekaart van de top van de Kolenkalk Groep, Deze kaart is gebaseerd op literatuur- en boorgegevens

(Bless et al., 197ô, Rijks Geologische Dienst 1984). Let op de grote variaties in diepteligging die indicatief zijn voor de

sterke tektonische deformatie. De top van de groep ligt op een diepte van minder dan 500 m net ten oosten van het

kaartbladgebied tot meer dan 10000 m in de Roerdal Slenk.
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4.2 Carnbro-Siluur

Afzettingen van het pre-Devoon zijn aangeboord op het Massiefvan Brabant en onder het Bekken van

de Kempen (Legrand, 1968; de Vos et al., 1993). Zij bestaan uit Caledonisch geplooide schal¡es, zandstenen

en kwartsieten van Cambrische tot Silurische ouderdom. Voorts is het voorkomen van Ordovicische

gesteenten 50 km ten oosten van het kaartbladgebied beschreven (boring SoeslErwitte-U1A; Clausen &

Leuteritz. 1982). 0p grond hiervan is het aannemelijk dat Silurische en Ordovicische afzettingen ook

onder het kaartbladgebied voorkomen.

De Silurische/0rdovicische afzettingen bestaan u¡t donkere, fijnkorrelige schalies met daarin ingeschakeld

dunne, fijnkorrelige zandstenen. De fossielinhoud en de sedimentologische karakteristieken zijn indica-

tief voor een diep-water milieu en afzetting uit troebelingsstromen (Verniers & Van Grootel, 1991).

De Silurische/0rdovicische afzettingen worden discordant bedekt door de Devonische afzettingen.

4.3 Devoon

Aangezien er afzettingen van het Devoon zijn aangetroffen ten zuiden en ten oosten van het kaartblad-

gebied wordt aangenomen dat zij ook voorkomen onder het gehele kaartbladgebied. Die afzettingen,

zoals aangetroffen op het Krefeld Hoog en in het Synclinorium van Namen, zijn grofkfastisch en behoren

tot het Midden- en onderste Boven-Devoon. Deze afzettingen zijn niet gedefinieerd in de Nederlandse

lithostratigrafie. 0p deze afzettingen ligt de Banjaard groep.

4.3.1 Midden- en onderste Boven-Devoon

De oudste afzettingen van het Devoon zijn aangeboord op het Krefeld Hoog. Ze liggen discordant op

geplooide Cambro-Silurische sedimenten en worden bedekt door de Banjaard groep. De opeenvolglng

is beschreven door Ribbert (1998a,b). ln de boring Vierssen-1001 werd als diepste eenheid een uit

phylliet bestaand conglomeraat aangeboord (dikte >100 ml, gevolgd door een kleisteenpakket met een

dikte van ca. 250 m. Hierin zijn dunne zand- en kalkstenen ingeschakeld. Dit pakket heeft een Givetien

ouderdom (Ribbert, 1998a). Het conglomeraat is in een ondiep marien milieu ten westen van het

Krefeld Hoog afgezet. De lithologische opbouw geeft aan dat op het hoog geplooide Vroeg-Paleozoische

sedimenten dagzoomden (Neumann-Mahlkau & Ribbert, 1998). 0p de flank van het Massief van Brabant

is een 400 m dik conglomeraat aangeboord {boring Booischot; Legrand, 1968; Kimpe et al., 1978).

Dit conglomeraat heeft gedeeltelijk een jongere, Frasnien, ouderdom dan het conglomeraat op het

Krefeld Hoog.

0p deze klastische afzettingen ligt op het Krefeld Hoog een ruim 400 m dik pakket bestaande uit rif- en

knollenkalk en kleisteen. Het kalkaandeel neemt naar boven toe. De ouderdom hiervan is Frasnien

(Ribbert, 1998b). Ten noorden van het Massief van Brabant heeft dit pakket een dikte van ruim 100 m

(boring Loenhout-Heibaart; Kimpe et al., 1978). Dit pakket werd afgezet op een uitgestrekt carbonaat-

platform ten noorden van het Massief van Brabant (Drozdzewski et al., 1998). Tjdens het Laat-Devoon

breidde het sedimentatiegebied zich over het massief uit.

4.3.2 Baniaard groep

De afzettingen van de Banjaard groep zijn in het gebied vertegenwoordigd door de Condroz Zandsteen.

Deze zandsteen is in verschillende Duitse boringen, waaronder Wachtendonk-1 (Wolburg, 1963, 1970;

Elberskirch &Wolburg, 1962) en Vierssen-1001 (Ribbert, 1998a) aangetroffen. Daarnaast komt de eenheid
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voor aan de noordrand van het Massiefvan Brabant in de boring Loenhout-Heibaart (Kimpe et al., 1978).

De dikte van de eenheid bereikt in de boring Vierssen-1001 ruim 400 m en neemt in noordelijke

en westelijke richting af tot circa 200 m in de boring Wachtendonk-l en 136 m in Loenhout-Heibaart

(Bless et al., 1976). Ten zuidwesten van het kaartbladgebied rust de zandsteen lokaal discordant op

geplooide Cambro-Silurische afzettingen. De Condroz Zandsteen is afgezet in een getijden-beTnvloed

ond¡ep marien milieu aan de noordrand van het Rhenohercynisch Bekken (Ribbert, 1998a; Thorez et al.,

1988; Ziegler, 1990). De ouderdom van de zandsteen is Famennien.

4.4 Kolenkalk Groep

Afzettingen van de Kolenkalk Groep zijn in het kaartbladgebied niet aangeboord, maar wel luist buiten

het kaartbladgebied. De top van de groep vormt een prominente, hoge amplitude reflectie, die goed te

identificeren is op seismische profielen in het zuidwesten en oosten van het gebied. De afzettingen

behoren loTde Zeeland Formatie.ln Belgiä staan deze kalken bekend als de Kempen Kalksteen,

De formatie wordt in het grootste deel van het gebied concordant bedekt door de Limburg Groep.

Ten oosten van het kaartbladgebied rust lokaal de Krijtkalk of de Midden-Noordzee Groep discordant op

de Kolenkalk Groep (Elberskirch &Wolburg, 1962). Aan de noordrand van het Massief van Brabant rust

de Limburg Groep discordant op de groep. De basis van de Kolenkalk Groep is diachroon: op het Krefeld

Hoog en ten oosten van het Massief van Brabant hebben de oudste afzettingen een Tournaisien ouder-

dom, terwijl aan de noordrand van het Massief van Brabant deze Viseen is.

De Kolenkalk Groep is slechts in de boring Loenhout-Heibaart geheel doorboord met een dikte van ruim

300 m. Dit betrof echter een boring op een lokaal hoog, waar de groep dunner en minder compleet

ontwikkeld is. Met name het iongste Viseen ontbreekt hier (Bless et al., 1976). ln de nabijgelegen boring

Turnhout-1 werd een opeenvolging van ruim 540 m aangeboord, waarvan de basis niet bereikt is,

meteen Viséen ouderdom (Bless etal., 1976). De groep bestaat hier uit lichtgrijze kalksteen met inscha-

kelingen van oölieten en breccie-intervallen. De top van de groep, bestaande uit deels gedolomitiseerde

en verkiezelde kalkstenen van Vro en Vru ouderdom, is sterk verkarst en heeft een duidelijk reservoir-

potentieel in dit gebied. Naar de basis toe wordt de kalksteen fijnkorreliger (Bless et al., 1976).

ln de Duitse boringen werden slechts incomplete opeenvolgingen aangetroffen die sterk gelijken op de

Belgische profielen. Als jongste eenheid werd een lichtgrijze, deels oölitische kalksteen van Viséen

ouderdom aangeboord (Wachtendonk-1:>290 m, Schwalmtal-1001 >155 m; Bless et al., 1976;

Elberskirch & Wolburg, 1962;Zeller,1998). Hieronder werd een pakket poreuze dolomiet met vermoe-

delijk een Tournaisien ouderdom aangetroffen (Wachtendonk-1: > 128 m; Bless et al., 1976),

0p grond van de hierboven besproken boorgegevens uit België en Duitsland worden in het kaartblad-

gebied grote diktes van de Kolenkalk Groep verwacht. Met name de afzettingen van het Viseen zullen

beter ontwikkeld ziin, met ook V3y en Vru afzettingen. Verwacht wordt dat de top van de groep niet of

tenminste minder sterk verkarst zal zijn dan op de hogen waar de boringen zijn gezet. 0p grond van

seismische profielen lijkt er op het Peel- en Venlo Blok een analoge situat¡e te bestaan als aan de

noordrand van het Massief van Brabant; op grond hiervan kan hier wel een sterkere verkarsting worden

verwacht.

Afzetting van de Kolenkalk Groep vond plaats op een uitgestrekt carbonaatplatform, dat zich rondom het

Massiefvan Brabant uitstrekte (Lokhorst, 1998) aan de noordrand van het Rhenohercynisch Bekken

(Ziegler, 1990). De afzetting van kalken vond hier in een ondiep, lokaal hoog-energetisch, milieu plaats.

Ïjdens de afzetting vond een transgressie over het massief plaats, hetgeen uit het diachrone karakter

van de basis van de Kolenkalk Groep blilkt.
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4.5 Petrofysischegegevens

ln de pre-Boven-Carboon afzett¡ngen zijn in het gebied geen koolwaterstoffen aangetroffen. Aan de

noordrand van het Massief van Brabant heeft de Kolenkalk Groep echter goede reservoireigenschappen.

Hiervan wordt in België gebruik gemaakt voor onder meer de gasopslag van Loenhout-Heibaart en de

geothermische boring Merksplas. ln het bijzonder de zogenaamde V, (Warnantien) afzettingen van de

groep zijn gekenmerkt door een goede permeabiliteit ten gevolge van paleoverkarsting. De hier gepre-

senteerde gegevens zijn afkomstig uit de literatuur. De gemiddelde matrixporos¡teit van de carbonaten

is laag, in de orde van 3-4%; de doorlatendheid ligt in de orde van 10 tot 30 mD (Rijks Geologische

Dienst, 1984). De maximale porositeit, bepaald uit logs, bedraagt 22% (Vandenberghe et al., 1986).

Belangrijker echter is lokaal de doorlatendheid van 2-5 D. Deze wordt veroorzaakt door een systeem van

spleten en oplossingsholtes dat door verkarsting is ontstaan. De open spleten hebben een diameter van

2 mm tot 1 cm (Vandenberghe et al., 1986).

De verwachting is dat in het grootste deel van het kaartbladgebied de Kolenkalk Groep minder gunstige

karakteristieken laat zien; die worden onder meer aangetoond in de boring Geverik-1 ten noorden van

Maastricht (zie o.a. NITG-TNO, 1999). Slechts op het Peel- en Venlo Blok worden gunstige karakteristieken

verwacht. analoog aan die in Noord-België.
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5 Lirnburg Groep

5-1 Stratigrafie

De Limburg Groep vertegenwoordigt de sedimenten van het Boven-Carboon (Silesien). De Limburg

Groep bestaat uit een afwisseling van overwegend grijs tot zwarte, in het jongste deel ook rood-

gekleurde, klei-, silt- en zandsteen met voornamelijk in het middelste gedeelte veel ingeschakelde

koollagen. De groep is onderverdeeld in vier subgroepen. Zij vertegenwoordigen elk een fase van de

Laat-Carboon regressieve megasequentie. Het onderste deel, de Geul Subgroep, wordt gekenmerkt

door verschillende fossielhoudende mariene niveaus in een overwegend fijnkonelige opeenvolging,

Donkerkleurige kleisteen en koollagen zijn de kenmerkende lithologieën van de Caumer Subgroep.

De Dinkel Subgroep is voor een groot deel opgebouwd uit zandsteen, De Hunze Subgroep tot slot,

bestaand uit overwegend rood gekleurde kleistenen, komt slechts op beperkte schaal voor in het

t. :- .-l Helleyoetsluis tormat¡e

l=:lT:1 NeeroeterenFormar¡e

l4lffigffi Maur¡tsFormatie

K RuurloFoÌmatie

I BaarloFormatie

lffil KotenkatkGroep

ro Banlaardgroep

I cambro.siluur

Figuur 5,1 Afgedeke geologische kaart van de top van de Limburg Groep. De kaart is gebaseerd op Van Adrichem

Boogaert & Kouwe (1993-1997, fig. C5), aangevuld met nieuwe gegevens uit deze kartering.
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kaartbladgebied. Als aanvulling op de lithostratigrafie zijn ook mariene niveaus en koollagen gecorre-

leerd om een beter inzichtte verkrijgen in de chronostratigrafische relaties.

De indeling van de Limburg Groep in formaties is in essentie gebaseerd op logkarakter. 0p het Peel en

het Venlo Blok komt echter een groot aantal oudere boringen voor die niet gelogd zijn. 0m toch een

indeling van deze, vaak lange, Carboon-trajecten te kunnen maken, zi,jn hier de volgende mariene

niveaus of koollagen aangehouden voor de grenzen: Sarnsbank niveau voor de Baarlo-Epen grens

(of de diepste koollaag), het Merl niveau of de koollaag GB 13 voor de grens tussen de Baarlo en de

Ruurlo Formatie, en het Domina niveau voor de grens tussen de Ruurlo en de Maurits Formatie.

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

bedekt door de Boven-Rotliegend Groep (Kaarten Xlll-1 & XIV-1) in het westen van het kaartbladgebied

en in de Roerdal Slenk. 0p de Peel en Venlo blokken en Westelijke en Oostelijke Kempen blokken wordt

de Limburg Groep discordant bedekt door jongere afzettingen die de Zechstein, de Onder-Germaanse

Trias Groep, de Rijnland Groep en de Krijtkalk Groep omvatten.

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

eenheid neemt in het kaartbladgebied toe van ruim 3000 m in het zuidwesten tot mogelijk meer dan

6000 m in het noordwesten. 0p het Venlo Blok bedraagt de dikte circa 900 m. Deze grote variatie in dikte

is voornamelijk het gevolg van intensieve erosie tijdens het Laat-Carboon en Vroeg-Perm. ln het noord-

westen van het kaartbladgebied is de meest complete opeenvolging bewaard gebleven. Het resultaat van

deze erosie wordt geillustreerd door de verschillende formaties aan de top van de Limburg Groep (fig. 5.1).

De bovenkant van de Limburg Groep op het Westelijk Kempen Blok bevindt zich op een diepte variërend

van 1200 tot 2000 m. ln de Roerdal Slenk is dit tussen de 1000 en 5000 m en op het Peel Blok en het

Venlo Blok tussen de 800-1 600 m (Kaarten Xlll-1, XIV-1 ). Het breukpatroon heeft een overwegend

noordwest-zuidoost oriëntatie en geeft een indicatie van de structurele configuratie binnen het gebied.

De afzettingen van de groep hebben een Namurien Vm Westfalien ouderdom.

5.1.1 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 ouderdom.

5.1.1.1 Epen Forrnatie

De Epen Formatie komt binnen het gehele kaartbladgebied voor. De formatie is hier echter door de grote

diepteligging slechts aangeboord in enkele boringen (bijv, Rijsbergen-1 en Belfeld-14). Vergelijkbare

afzettingen zijn beschreven uit Zuid-Limburg (bijv. Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997), het

Bekken van de Kempen (Langenaeker & Dusar, 1992) en Duitsland (Drozdzewski et al., 1985). De formatie

ligt disconform op de Kolenkalk Groep en wordt of concordant bedekt door de Baarlo Formatie (bijv. in

Rijsbergen-1 ) of discordant bedekt door jongere formaties (bijv. de Formatie van Houthem in Belfeld-1 4).

De dikte van de Epen Formatie neemt toe van ongeveer 800 m in het Bekken van de Kempen tot meer

dan 1700 m in het noorden van het kaartbladgebied. De formatie heeft een Namurien ouderdom.

De Epen Formatie bestaat hoofdzakelijk uit donkergekleurde klei- en siltsteen, terwijl slechts een gering

percentage wordt ingenomen door zandstenen. ln zuidelijke richting neemt de hoeveelheid zand toe

(Langenaeker & Dusaç 1992). De formatie wordt gekenmerkt door het veelvuldig optreden van niveaus

met mariene fossielen. Deze niveaus bevinden zich aan de basis van cyclische opeenvolgingen van

naar boven toe vergrovende sequenties met een dikte van 50 tot 100 m (fig. 5.2). Een zandsteenpakket,

30 Toel¡cht¡ng kâaftbladen xlll en XIV Limburg cìroep



I

J
l
t

I

å
¿
L
å
>

7
q
+

=
É

- +-
J

---€:€=-.
F'-

>

-<
----€.

<-

Ê-
3

5
JI¿

€.}
I
_q

5
¿
tät

.E

Ê

{{.€-
tj

.3
È---à3
-2
E

_=-€ 5
+

Zochstsin Grosp

Zschstsin E0vsn.Klsists€0 f 0rmatig

Boven.Rotl¡sgend Groep

Slochleren Formal¡e

ZE

ZEIJC

Rf)

R0sL

E ,rndrtrrn

-
| - | kls¡steen

Flool

Fíguur 5.2 Stratigrafische indeling

en logkaralderist¡ek van de Limburg

Groep in de boring Riisbergen-l.

De belangrilkste mariene niveaus

zijn weergegeven.

+
<-

><
_€-

<-

-: <+€-:
->ã_
--€_

--.-=--

-

31 Toel¡chting kaartbladen Xl¡l en XIV Limburg Groep



variërend in dikte van enkele meters tot ruim 10 m, vormt de top van zo een sequentie. Binnen de for-

matie wordt in het kaartbladgebied slechts her Geverik Laagpakkef onderscheiden. Deze eenheid bevindt

zich aan de basis van de formatie en is niet bereikt in boring Rijsbergen-1. Uit boring Geverik-1 (Zuid-

Limburg) en diverse boringen uit Belgiö en Duitsland (bijv. Schwalmtal-l001, fig. 5.4) aangrenzend aan

het kaartbladgebied, is bekend dat dit laagpakket is gekarakteriseerd door het voorkomen van hot shales

{kleistenen met een hoog gehalte aan organisch materiaal) afgewisseld met siltstenen en fijnkorrelige

zandstenen (RGD, 1987a; Langenaeker & Dusar, 1992; Wolburg, 1963, 19701. De dikte van deze eenheid

bedraagt lokaal 50 tot 100 m.

5,1,2 Caumer Subgroep

De Caumer Subgroep bestaat uit een opeenvolging van donkergekleurde kleistenen met ingeschakelde

zandstenen en koollagen. De subgroep bestaat uit drie formaties: de Baarlo, de Ruurlo en de Maurits

Formatie. De Caumer Subgroep komt in het hele kaartbladgebied voor, met uitzondering van het Venlo

Blok en het Krefeld Hoog (fig. 5.1).

ln het centrale deel van het kaartbladgebied ligt de Dinkel Subgroep conform op de Caumer Subgroep.

ln het zuidwesten rusten de Boven-Rotliegend, de Zechstein of de Krijtkalk Groep op de Caumer

Subgroep. 0p het Peel Blok zijn de Boven-Rotliegend, de Zechstein of de Krijtkalk Groep de overliggende

eenheden. 0p het Maasbommel Hoog ligt de Rijnland Groep discordant op de Caumer Subgroep.

De Caumer Subgroep is slechts geheel doorboord in boring Rijsbergen-1 (fig. 5.2) en bereikt daar

een dikte van ruim 1200 m. Vermoedelijk speelt een breuk in deze boring (Van Adrichem Boogaert &

Kouwe, 1993-1997) een rol bij deze dikteontwikkeling aangezien ult de literatuur (Stanciu-Kristoff &

Stehn, 1984) bekend is dat de subgroep doorgaans een dikte van 2000 m kan bereiken. De ouderdom is

Laat-Namurien C tot Vroeg-Westfalien C.

5.1.2.1 BaarloFormat¡e

De Baarlo Formatie bestaat uit donkergekleurde kleistenen met frequent voorkomende koollagen en

zandstenen. De formatie komt in het gehele kaartbtadgeb¡ed voor, maar is slechts uit de boring

Rijsbergen-1, een aantal Belgische boringen (Langenaeker & Dusar, 1992) en uit boringen op het Peel

Blok bekend. De formatie werd geheel doorboord in boring Rijsbergen-1 met een dikte van bijna 800 m.

De zandstenen in deze formatie bereiken een dikte van 30 m en treden op aan de top van naar boven toe

vergrovende sequenties. Uit de Peelboringen is bekend dat deze zandstenen diverse conglomeratische

inschakelingen bevatten. De vergrovende sequenties bereiken een dikte van enkele tientallen meters tot

soms 300 m. Aan de basis van dergelijke eenheden bevinden zich kleistenen met marien tot brakwater

fossielen (goniatieten, Lingulal. De ouderdom van de formatie is Vroeg-Westfalien A,

5,1.2.2 RuurloForñrat¡e

De Ruurlo Formatie is een dikke opeenvolging van hoofdzakelijk lichtgrijze siltige of zandige kleistenen

met ingeschakelde koollagen en grijze tot roze zandsteenbanken. ln de formatie overheersen naar boven

toe verfiinende sequenties, maar daarnaast komen ook enkele naar boven toe vergrovende sequenties

voor. De zandstenen zijn ontwikkeld als geulzanden en als zandlagen met een goede laterale continuìteit.

De formatie ligt concordant op de Baarlo Formatie en wordt eveneens concordant bedekt door de

Maurits Formatie of discordant door de Boven-Rotliegend, de Zechstein of de Krijtkalk Groep (fig. 5.3 en

5.4). De formatie komt in vrijwel het gehele kaartbladgebied voor, maar ontbreekt aan de noordrand van
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het Massief van Brabant, op het Venlo Blok en het Krefeld Hoog. ln de Ruurlo Formatie komen de

faciële 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. 5.4). Het Catharina-niveau is op grond van boorgatmetingen goed te

herkennen (Schuster, 1968), maar door de schaarste aan gelogde boringen is dit in het kaartbladgebied

slechts beperkt mogeli,ik. De Ruurlo Formatie is in diverse boringen in het zuiden en oosten van het

kaartbladgebied geheel doorboord en bereikt een dikte van ruim 700 m op het Peel Blok. De formatie

heeft een LaalWestfalien A tot Vroeg-Westfalien B ouderdom.

5.1.2.3 Maur¡tsFormatie

De Maurits Formatie bestaat voornamelijk uit lichtgrijze kleistenen met veelvuldig voorkomende kool-

lagen. Daarnaast komen lagen fijn- tot grofkonelig zandsteen voor die een dikte van 10-15 m kunnen

bereiken. Deze formatie onderscheidt zich van de onderliggende formatie door een fijnkorreliger karakter

en een hoger gehalte aan koollagen.

De formatie wordt disconform bedekt door de Hunze of de Dinkel Subgroep of door de Boven-Rotliegend,

de Zechstein, de Onder-Germaanse Trias of de Krijtkalk Groep. De Maurits Formatie komt voornamelijk

voor in de Roerdal Slenk en het aangrenzende Bekken van de Kempen. ln kaartblad XV ten zuidoosten

van het kaartbladgebied, bereikt de formatie een dikte van ruim 1 100 m (NITG-TNO, 1999). ln het Bekken

van de Kempen bedraagt de dikte gemiddeld 900 m. De Maurits Formatie heeft een ouderdom van Laat-

Westfalien B tot Vroeg-Westfalien C.

5.1.3 Dinkel Subgroep

De Dinkel Subgroep wordt in het kaartbladgebied vertegenwoordigd door de Hellevoetsluis en de Neer-

oeteren Formaties. De ouderdom van de subgroep is Laat-Westfalien C t/m Vroeg-Westfalien D.

5.1.3.1 Hellevoetslu¡sFormat¡e

De Hellevoetsluis Formatle bestaat voor het grootste deel uit zandsteen en rust met een hiaat of een

geringe hoekdiscordantie op de Maurits Formatie. De formatie komt in het grootste gedeelte van de

Roerdal Slenk en het aangrenzend deel van het West-Nederlands Bekken voor. ln het Bekken van de

Kempen gaat de formatie lateraal over in de Neeroeteren Formatie. ln het westen rust de Strijen

Formatie op de Hellevoetsluis Formatie. ln het noordelijk deel van kaartblad Xlll wordt de formatie dis-

cordant bedekt door de Boven-Rotliegend Groep (fig. 6.1, Kaart Xlll-1).

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

formatie zelfs 100 m, dikke zandsteenpakketten. De individuele zandstenen worden door 5 tot 40 m dikke

klei- en siltsteen intervallen van elkaar gescheiden (fig. 5.3). Zandsteenpakketten maken 50 tot 80% van

de formatie uit. De lithologie bestaat uit middelgrove, zeer grove tot conglomeratische onrijpe zand-

steen, met slecht afgeronde konels. Zij zijn overwegend lichtgrijs van kleur. ln het kaartbladgebied is de

Hellevoetsluis Formatie in vijf boringen aangetroffen in de Roerdal Slenk met een dikte van maximaal

200 m. De formatie heeft een Laat-Westfalien C tot Vroeg-Westfalien D ouderdom.

5.1.3.2 Neeroeteren Format¡ê

Deze formatle bestaat uit massieve, witte, grofkorrelige tot grindhoudende, arkosische zandstenen met

fijnkorrelig materiaal en een enkele koollaag. Deze eenheid komt ten noorden van de Feldbiss voor en in

35 Toel¡chting kaartbladen Xlll en XIV Líñburg croep



het Bekken van de Kempen. De geschatte dikte bedraagt 300 tot 500 m; de formatie is niet aangeboord

in Nederland. De Neeroeteren Formatie is slechts bekend uit boringen in het Bekken van de Kempen

(Dusar & Houlleberghs, '1981; Dusar et al., 1987b).

De Neeroeteren Formatie ligt in het zuidoosten concordant of met een kleine hoekdiscordantie op de

Maurits Formatie en meer naar het noordwesten treedt vervingering op met de top van de Hellevoetsluis

Formatie. De formatie wordt discordant bedek door de Rotliegend Groep. De ouderdom is Westfalien D.

5.1.4 Hunze Subgroep

De Hunze Subgroep wordt vertegenwoordigd door de Strijen Formatie. De ouderdom van de subgroep

is Laat-Westfalien C Vm Westfalien D.

5.1.4.1 StrijenFormatie

De Strijen Formatie komt voor in het noordwesten van het kaartbladgebied. Deze formatie bestaat uit

een opeenvolging van roodbruine, maar soms ook groengrijze, siltige tot fijnkorrelige zandige kleistenen.

Binnen de opeenvolging van kleistenen komen 5 tot 15 m dikke zandstenen voor met een goede laterale

continuileit. De basis van de formatie wordt gevormd door een kleisteenpakket van meer dan 50 m

dikte. Over het algemeen ligt de Strijen Formatie concordant op de massieve zandstenen van de

Hellevoetsluis Formatie. ln de boring Rijsbergen-1 (fig. 5.2), waar de Hellevoetsluis Formatie echter

ontbreekt, ligt de formatie discordant op de Maurits Formatie. De formatie wordt discordant bedekt

door de Boven-Rotliegend Groep. De diKe van de formatie bedraagt maximaal 200 m in het noorden

van het kaartbladgebied. De formatie heeft een Laat-Westfalien C tot Westfalien D ouderdom.

5.2 Sedimentaireontvv¡kkel¡ng en paleogeografie

De afzettingen van de Limburg Groep weerspiegelen een paralische en cont¡nentale sedimentatie in een

oost-west georiënteerd voorlandbekken. 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 bevond het landoppervlak zich ter hoogte van de toenmalige zeespiegel

zodat bij een geringe stijging van het waterpeil grote oppervlakten overspoeld werden waardoor hier

mariene of brakwater (mariene niveaus) sed¡menten afgezet werden. Door de hoge grondwaterspiegel

vormde zich tevens op uitgebreide schaal veen in moerassen, Bij een daling van de zeespiegel breidden

fluviatiele systemen zich uit over het gebied. Het Massief van Brabant werd grotendeels door sedimen-

ten bedekt en had nog slechts een geringe paleogeografische betekenis. Het gebied met maximale

bodemdaling verschoof gedurende het Laat- Carboon naar het noorden (Drozdzewski, 'lgg2).

Het basale deel van de opeenvolging, de Geul Subgroep, bestaat u¡t mariene, lacustriene en deltaische

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

lacustriene afzettingen waarbij, in moerassen die op een deltavlakte lagen, op grote schaal veenvorming

optrad (Van Amerom & Pagnieç 1990). ln het bovenste deel van de opeenvolging, de Dinkel Subgroep,

breidden zich vanuit het zuiden en oosten grofkorrelige sedimenten (Neeroeteren Zandsteen) over het

gebied uit, afgezet door vlechtende rivieren waartussen zich nog moerassen konden ontwikkelen

(Thorez & Bless, 1977; Wouters & Vandenberghe. 1994).

Ïjdens de afzetling van 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 (moessonsl.
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6 Boven-Rotliegend Groep

6.1 Stratigrafie

De Boven-Rotliegend Groep wordt geheel vertegenwoordigd door zanden en conglomeraten van de
Slochteren Formatie. Volgens de meest recente inzichten heeft de groep in Nederland een Laat-Perm

ouderdom (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 199S-f997; Geluk, 1999a).

De Boven-Rotliegend Groep rust discordant op de Limburg Groep en wordt, gescheiden door een hiaat,
concordant bedekt door de Zechstein Groep (Kaarten Xlll/XlV-2). De groep ontbreekt door latere erosie
op het Krefeld Hoog en Maasbommel Hoog, en door non-depositie ten oosten van het kaartbladgebied,

en lokaal op het OostelÜk Kempen en het Peel Blok. De aanwezigheid van de groep kon niet altijd
eenduidig worden vastgesteld aan de hand van oude boorbeschrijvingen. De diepteligging van de basis

van de groep varieert van minder dan 1000 m op het Peel Blok tot ruim 5000 m in de Roerdal Slenk
(Kaarten Xlll-1 en XIV-1).

De groep bereikt een dikte van ruim 50 m in het noorden van het kaartbladgebied; in het grootste deel

bedraagt de dikte echter slechts enkele meters (fig. S.2, 5.3 & 6.i).

- 50- isopach

Figuur 6"1 Dikekaart van de Boven-Rotliegend Groep in het kaartbladgebied, gebaseerd op boringen en literatuur
(naar Geluk et al,, 1996).
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6.1.1 Slochteren Format¡e

De Slochteren Formatie bestaat geheel uit paarse tot roodbruine en geelgrijze zandstenen en conglo-

meraten. ln het noorden van het kaartbladgebied kan lokaal in de massieve zandsteen op grond van de

dipmeter log een driedeling worden gemaakt. Het onderste en bovenste deel van de formatie kenmerken

zich door een onsamenhangend patroon van de gelaagdheid. Het middelste gedeelte van de formatie

(circa 20 m) heeft een consistent patroon van scheve gelaagdheid met hellingen van ruim 300.

6.2 Sedimentaireontvvikkeling en paleogeografie

De afzettingen van de Boven-Rotliegend Groep vormen de erosieproducten van het zu¡doostelijk gelegen

Varistisch achterland. De conglomeraten en zandstenen van de Slochteren Formatie zijn door verwilderde

riviersystemen, wadi's en sheetfloods afgezet. De scheef-gelaagde zandsteen vertegenwoordigt eolische

afzettingen. Afzetting van slecht-gesorteerde conglomeratische zandsteenlagen vond plaats na heftige,

korte periodes van neerslag in een aride klimaat (Glennie, 1983). De afzettingen duiden op massatrans-

port van zand en grind in een proximaal fluviatiel bereik. De stromingsrichting van de fluviatiele systemen

en wadi's is in het kaartbladgebied overwegend noordwaarts gericht (Van Wi¡he et al,, 1980).

Petrofys-schê gegevens

De zandstenen van de Slochteren Formatie vormen, in tegenstelling tot Noord-Nederland, geen reservoir-

gesteente in het kaartbladgebied. Dit ligt echter niet aan de reservoir-eigenschappen van de zandsteen,

maar veeleer aan het ontbreken van goede afsluitende lagen. In het noordoosten van het kaartbladgebied

is in de boring Nijmegen-Valburg-1 de gemiddelde porositeit van de Slochteren Formatie op 18%

bepaald (RGD, 1989).
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7 Zechstein Groep

7.1 Strat¡graf¡e

De Zechstein Groep is opgebouwd uit de equivalenten van vier evaporietcycli, de 21 (Werra) tot en

met Z4 (Aller) Formatie en een afdekkende kleisteen, de Zechstein Boven-Kleisteen Formatie. De basis

van de formaties wordt gekenmerkt door een transgressie. De groep heeft een Laat-Perm ouderdom

(RGD, 1994a).

De Zechstein Groep ligt concordant op de Boven-Rotliegend Groep (Kaarten Xlll/Xlv-l & Xlll/XlV-2) en

wordt concordant bedekt door de Onder-Germaanse Trias Groep (Kaarten Xlll-s & XIV-5) en in het

oosten en westen discordant door de Krijtkalk Groep (Kaarten Xlll-l7 & XIV-I7). 0p het Peel en het

Oostelijk Kempen Blok ligt de groep lokaal discordant op de Limburg Groep, De groep ontbreekt ten

gevolge van erosie op het Krefeld Hoog en het Maasbommel Hoog, het Westelijk Kempen Blok en het

zuidoostelijke deel van het Peel en het Venlo Blok. De basis van de Zechstein Groep varieert in diepte-

ligging van minder dan 1000 m op het Peel en het Venlo Blok tot ruim 5000 m in de Roerdal Slenk

(Kaarten Xlll-2 & XIV-2). De dikte van de groep neemt toe in noordoostelijke richting tot ruim 200 m in

-100- isopach

Figuur 7.1 Diktekaart van de Zechstein Groep. Deze kaart is gebaseerd op boringen en literatuur (Geluk et al., 1996).
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het Centraal-Nederlands Bekken ten oosten van het kaartbladgebied (fig. 7.1). Tektonische activiteit

zorgde voor een differentiatie van de paleogeografie binnen het gebied; op het Peel en het Venlo Blok

waren enkele NW gerichte breuken actiel die diktewisselingen veroorzaakten (Kaart XIV-3).

7.1.1 21 lll|y'erral Forrnatie

De Z1 (Werra) Formatie is opgebouwd uit het Koperschalie, het 21 Randcarbonaat, het 21 Anhydriet,

21 Midden-Kleisteen en het Zl Zout Laagpakket. De formatie bereikt in het noordoosten van het gebied

de grootste dikte, ruim 70 m. ln het westen van het kaartblad ontbreekt deze eenheid.

De Koperschalie is een circa 1 m dikke, bitumineuze fijngelamineerde bruinzwarte schalie aan de basis

van de Zechstein Groep met een karakteristieke hoge uitslag op de Gamma-Ray log. De Koperschalie

wordt slechts aangetroffen op het Peel en het Venlo Blok en in het aangrenzende deel van Duitsland

(Wolburg, 1957; Teichmüller, 1957).

De Z1 Randcarbonaaf is een 1 tot ruim 40 m dikke grijsbruine, oölitische kalksteen. De eenheid bereikt

vooral ten oosten van de Roerdal Slenk een grote dikte. 0p het Peel Blok en in het aangrenzende deel

van Duitsland komen binnen deze eenheid bryozoënriffen voor (Visser. 1955; Teichmüller, 1957; Geluk,

2000). Het laagpakket rust in de Roerdal Slenk met een hiaat op de Boven-Rotliegend Groep en op het

Oostelijk Kempen Blok discordant op de Limburg Groep. ln de Belgische Kempen bestaat de eenheid

uit een fijne, kalkrijke, scheefgelaagde zandsteen (Dusar et al., 1987a).

De 21 Anhydriet bestaat uit een maximaal 50 m dikke witte tot grijze anhydriet. De eenheid komt slechts

voor in het aangrenzende deel van Duitsland. De eenheid vertoont hier sterke, aan breuken gerelateerde,

diktewisselingen (Wolf, 1985).

De Z1 Midden-Klersteen bestaat uit een rood- tot grijsgekleurde, gelamineerde kleisteen. ln de eenheid

treden anhydrietknollen en krimpscheuren op. Daarnaast komen dunne zandlaagjes en -lenzen voor.

De dikte bedraagt maximaal 15 m.

Het Z1 Zoutis slechts aangetroffen in het aangrenzende deel van Duitsland (Teichmüller, 1957; Hilden,

1988). Het laagpakket bestaat daar uit steenzout, met een dikte van maximaal 100 m. ln het laagpakket

treden hier sterke diktewisselingen op, die aan synsedimentaire breukbewegingen zijn gerelateerd

(Wolf, 1985; M.A. Ziegleç 1989).

7.1.2 22 (Stassfurt) Forrnat¡e

De 22 (Stassfurt) Formatie is opgebouwd uilhetZ2 Midden-Kleisteen Laagpakket. De dikte is vrij

gering, en bedraagt maximaal 20tof25 m in het midden en noordoosten van het kaartbladgebied.

De Z2 Midden-Kle,sfeen bestaat ult een rood- tot grijsgekleurde, gelamineerde kleisteen. ln de eenheid

treden anhydrietknollen en krimpscheuren op. Anhydrietknollen komen met name onderin het laag-

pakket voor en markeren de grens met het onderliggende 21 Midden-Kleisteen Laagpakket.

7.1.3 23 (Le¡nel Formatie

De Z3 (Leine) Formatie wordt onderverdeeld in het Grijze Zoutklei en het 23 Carbonaat Laagpakket.

De formatie komt slechts voor op het Oostelijk Kempen Blok, het oostelijke deel van de Roerdal Slenk

en hetPeel en hetVenlo Bloken in hetCentraal-Nederland Bekken. Deformatie bereikteen diktevan

maximaal 30 m in het uiterste noordoosten van het gebied.
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De Grijze Zoutklei bestaat uit een 1 tot 8 m dikke, grijze dolomitische kleisteen.

De Z3 Carbonaaf (Plattendolomiet) is opgebouwd uit een belge tot lichtbruine kalksteen met een dikte

van 10 tot ruim 20 m.

7.1.4 Z4 lAjlerl Format¡e

De Z4 (Aller) Formatie komt slechts in het uiterste noordoosten voor. De formatie bestaat hier uit de

Rode Zoutklei met een dikte van 2 tot 10 m.

7.1.5 Zechstein Boven-Kleisteen Format¡e

De Zechstein Boven-Kleisteen Formatie ligt in het kaartbladgebied disconform op de Boven-Rotliegend

tot de 24 (Aller) Formatie. De formatie bestaat uit een opeenvolging van kleistenen en micahoudende

zandstenen met een karakteristieke lage akoestische snelheid. De dikte in het kaartbladgebied bedraagt

10 tot 15 m. De formatie wordt met een gering hiaat bedekt door de Onder-Germaanse Trias Groep.

7.2 Sed¡fnenta¡re ontr¡vikkeling en paleogeografie

Tjdens de afzetting van de Zechstein Groep bevond het kaartbladgebied zich nabij de zuidrand van het

Zuidelijk Perm Bekken. Vanwege het ontbreken van grofklastische sedimenten langs deze bekkenrand is

het aannemelijk dat het aangrenzende Massief van Brabant weinig reliëf vertoonde. Tidens deze periode

was de daling in het gebied gering; er is hierdoor een incomplete sect¡e van de groep, bestaand uit

carbonaten en fijnklastische sedimenten, afgezet.

De opeenvolging van de Zechstein Groep begon na een belangrijke transgressie met de afzett¡ng van de

Koperschalie. Deze afzetting vond slechts plaats op het Peel en het Venlo Blok; de Roerdal Slenk en het

Westelijk Kempen Blok werden pas later met sediment bedekt. De Z1 Randcarbonaat werd afgezet in

een ondiep, open marien, milieu; de op het Oostelijk Kempen Blok aangetroffen scheefgelaagde kalk-

zandsteen is indicatief voor een getijden-beïnvloed ondiep marien milieu (Dusar et al,, 1987a). Doordat

de watercirculatie in het bekken beperkt was, ontstonden er hypersaline omstandigheden en werd het

sedimentatiegebied kleiner. ln het bekken sloegen allereerst sulfaten neer, die slechts in de voormalige

diepere delen ten oosten en noordoosten van het kaartbladgebied ziln terug te vinden. Ook het voorko-

men van steenzout beperkt zich tot breukgebonden structuren ten oosten van het kaartbladgebied

(Wolf, 1985), Het grootste deel van het kaartbladgebied bestond uit regelmatig droogvallende vlaktes

met fijnkorrelige sedimenten.

De transgressie van deZ2 (Stassfurt) Formatie leidde tot het terugdringen van de klastische sedimentatie.

Onder invloed van een hogere grondwaterspiegel en het aride klimaatwerden in een sabkha omgeving

anhydrieten gevormd. Hierna breidden zich door een dalende waterspiegel weer vlakes, bestaand uit

fijnkorrelige sedimenten, over het gebied uit.

Met de transgressie van de 23 (Leine) Formatie werd een dun pakket kleisteen afgezet in het gehele

gebied. De klastische sedimentatie werd teruggedrongen naar de rand van het bekken, en over het gehele

gebied werd de Z3 Carbonaat afgezet in een ondiep marien milieu. Hierna trok de evaporiet-sedimentatie

zich terug naar de meer bekkenwaarts gelegen gebieden. Na de transgressie aan het begin van de74

cyclus werd de Rode Zoutklei afgezet. Met een hiaat rusten vervolgens de afzettingen van de Zechstein

Boven-Kleisteen Formatie op de Z3 (Leine) of Z4 (Aller) Formatie.
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7.3 Petrofys¡schegêgêvêns

ln de Zechstein Groep bevinden zich in het kaartbladgebied geen olie- of gasreservoirs, Dit wordt voor-

namelijk toegeschreven aan het ontbreken van een goede afsluitende laag boven de groep. Wel wordt er

in het oosten van het kaartbladgebied thermaal water gewonnen uit de Zechstein Groep (boring Arcen-1).

De waterproductie vindt plaats uit de 21 Randcarbonaat en de 23 Carbonaat (zie paragraaf 15.31,
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I Onder- en Boven-Gerrnaanse
Trias Groep

4.1 Algerneen

De Trias afzettingen bestaan voornamelijk uit grijs-, rood- en groengekleurde, klastische sedimenten en

grijsgekleurde kalken, mergels en evaporieten. De afzettingen worden onderverdeeld in de Onder- en

Boven-Germaanse Trias Groep met een jongste Laat-Perm tot Norien ouderdom (Kozur, 1999).

De Trias afzettingen komen in een groot deel van het gebied voor (Kaarten Xlll/Xlv-s}, Door tatere erosie

ontbreken deze afzettingen op het Massief van Brabant, het Peel en het Venlo Blok en op het Krefeld

Hoog en het Maasbommel Hoog. De diepte van de basis van de afzettingen varieert van circa 600 m op

het Peel Blok tot ruim 5000 m in de Roerdal Slenk. De structuur van de basis van de Trias wordt gedomi-

neerd door een aantal NW-20 georiënteerde breuken, De afzettingen liggen concordant op de Zechstein

Groep en worden discordant of disconform bedeh door de Altena, de Schieland, de Rilnland of de

Krijtkalk Groep of door de Noordzee Supergroep (Kaarten Xlll/Xlv-l6, -17 & -18). Lokaal op het Peel en

O 2Okm

-- 

noordelijke begrenzing zandige facies

- 20O- isopach

Figuur 8.1 Dikekaart van de Onder-Bontzandsteen Formatie. De noordelijke verbreidingsgrens van de massieve zand-

steen in deze formatie, het Nederweert Laagpakket is aangegeven. De formatie bereik een grote dikte, ruim 300 m,

in de Roerdal Slenk.
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Figuur 8.2 Stratigrafische indeling

en logkarakteristiek van de 0nder-

en Boven-Germaanse Trias Groep

in de boring Nederweert-1.
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Oostelijk Kempen Blok rusten de Trias afzettingen discordant op de Limburg Groep. Een complete

opeenvolging van de Onder- en Boven-Germaanse Trias Groep bevindt zich in de Roerdal Slenk en het

West-Nederlands Bekken; hierbuiten is de dikte sterk gereduceerd en zijn slechts de oudste afzettingen

van de groep voor erosie gespaard gebleven. De lithostratigrafische opbouw van de Trias afzettingen

wordt geïllustreerd met twee stratigrafische profielen (fig. 8.2 & 8.3).

A-2 Onder-Germaanse Trias Groep

a-2.1 Strat¡graf¡e

Binnen deze groep worden in het kaartbladgebied vier formaties onderscheiden, de 0nder-Bontzand-

steen, de Volpriehausen, de Detfurth en de Hardegsen Formatie. De formaties bestaan overwegend uit

zandsteen met enkele inschakelingen van siltsteen. De drie laatstgenoemde formaties worden tezamen

beschreven als de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep. Binnen de groep komen aan de basis van de

Volpriehausen en de Detfurth Formatie kleine discordanties voor die, lokaal, erosie van enkele tientallen

meters tot gevolg hebben gehad (Geluk & Röhling, 1997, 1999).

De Onder-Germaanse Trias Groep ligt concordant op de Zechstein Groep en wordt discordant bedekt

door de Boven-Germaanse Trias (fig. 8.3), de Schieland, de Rilnland, de Krijtkalk Groep of de Noordzee

Supergroep (Kaarten 16, 17 & 18). De ouderdom van de 0nder-Germaanse Trias Groep is iongste Laat-

Perm tot Scythien.

8-2-2 Onder-Bontzandsteen Format¡e

Deze formatie is opgebouwd uit het Nederweert Zandsteen, het Hoofdkleisteen en het Rogenstein

Laagpakket. De formatie wordt met een scherpe grens, die een kleine discordantie markeert, bedekt

door de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep of discordant door de Schieland of de Krijtkalk Groep.

De dikte bereikt ruim 300 m in de Roerdal Slenk (fig. 8.1).

De Nederweert Zandsfeen bestaat uit een dik pakket lichtgekleurde zandstenen. Aan de basis van dit

laagpakket treden enkele kleisteeninschakelingen op. Dit laagpakket komt voor in het gehele gebied,

met uitzondering van een strook in het noorden (fig. 8,2 & 8.3) en is opgebouwd uit massieve of scheef-

gelaagde met kalk gecementeerde zandsteen. Het laagpakket wordt concordant bedekt door het boven-

ste deel van het Rogenstein Laagpakket; in noordelilke richting gaat de Neden¡veert Zandsteen lateraal

over in de Hoofdkleisteen en het onderste deel van de Rogenstein. Het pakket bereikt een dikte van

ruim 250 m.

De Hoofdkleisteen is opgebouwd uit een cyclische opeenvolging van 20 tot 35 m dikke, naar boven toe

verfijnende. klei-siltsteen sequenties met aan de basis zandsteenbanken. Het laagpakket komt slechts

voor in het uiterste noorden van het gebied. Naar het zuiden van het kaartbladgebied nemen deze zand-

steenbanken in dikte toe en gaat het pakket over in de Nederweert Zandsteen. De dikte van het complete

laagpakket bedraagt ruim 1 10 m.

De Rogensteinbestaat uit rood- en groengekleurde fijnzandige, fijngelamineerde klei- en siltstenen met

veel glimmers. ln het laagpakket komen enkele oölietbanken voor; daarnaast komen in het noordelijke

deel van het gebied ook meerdere zandbanken voor (fig. 8.3). ln zuidelijke richting gaat het onderste

deel van het pakket over in de Nederweert Zandsteen. De dikte varieert van enkele tientallen meters in

het zuidelijke deel van de Roerdal Slenk tot ruim 120 m in het noorden van het gebied.
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Figuur 8.3 Stratigrafisch profiel C-C' van de 0nder-Germaanse Trias Groep en de Solfing Formatie in de boringen

Strijen-West-1, Sprang-Capelle-1 en Nederweert-1. Het referentieniveau is de basis van de Solling Formatie. ln dit
profiel is de laterale overgang binnen de onder-Bontzandsteen Formatie te zien van de fiinkorrelige facies in het

noordwesten in een zandige facies in de Roerdal Slenk.
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A.2.3 Hoofd-Bontzandsteen Subgroep

Deze subgroep, overwegend bestaand uit zandsteen, komt uitsluitend voor in de Roerdal Slenk en het

West-Nederlands Bekken. De grootste dihe, ruim 200 m, treedt op in de Roerdal Slenk (fig.8.4), Binnen

de subgroep worden drie formaties onderscheiden; de Volpriehausen, de Detfurth en de Hardegsen

Formatie. De onderverdeling van deze formatie geschiedt vooral op basis van logkarakteristieken.

De Hoofd-Bontzandsteen Subgroep ligt met een scherpe grens, die een kleine discordantie markeert,

op de 0nder-Bonüandsteen Formatie en wordt discordant bedek door de Boven-Germaanse Trias

Groep of jongere afzettingen.

8.-2.3-1 Volpriehausen For]flat¡e

De Volpriehausen Formatie wordt onderverdeeld in het 0nder- en het Boven-Volpriehausen Zandsteen

Laagpakket. De formatie ligt met een hiaat op de Onder-Bontzandsteen Formatie en wordt discordant

bedek door de Detfurth Formatie. De formatie bereikt de grootste dikte, ruim 130 m, in de Roerdal Slenk,

- 1 50- ¡sopach

Figuur 8,4 Diktekaart van de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep. Deze kaart is gebaseerd op boringen en literatuur

(Geluk, 1999b; Geluk et al., 199ô).
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De Onder-Volpriehausen Zandsteen ligt met een scherpe grens op de onderliggende formatie en bestaat

uit een zandsteen met een blokkig Gamma-Ray patroon. Het basale deel hiervan is over het algemeen

grofkorrelig en sterk met calciet gecementeerd (Geluk et al., 1996) De dikte van het laagpakket is vrij

constant en bedraagt circa 35 m. De zandsteen bestaat voor 50% uit kwarts.

De Boven-Volpriehausen Zandsteen bestaat uit een cyclisch opgebouwd laagpakket van lichtgekleurde

zand- en siltsteenbanken. De zand- en siltsteen is gecementeerd met dolomiet en ankeriet. De basis van

dit laagpakket wordt gekenmerkt door een ca. 40 cm dunne gelamineerde siltsteen, die regionaal goed

te correleren is. De meest complete opeenvolging, ruim 100 m, is bewaard gebleven in de Roerdal

Slenk; daarbuiten neemt de dikte ten gevolge van erosie aan de basis van de Detfurth Formatie af tot

circa 50 m.

A.2.3.2 Detfurth Forrnat¡e

De Detfurth Formatie wordt onderverdeeld in het Onder- en het Boven-Detfurth Zandsteen Laagpakket

en het Detfurth Kleisteen Laagpakket. De Detfurth Formatie ligt met een kleine discordantie op de

Volpriehausen Formatie en wordt concordant bedekt door de Hardegsen Formatie. De formatie bereikt

de grootste dikte van ruim 30 m in de Roerdal Slenk.

De 0nder-Detfurth Zandsteen bestaat uit een complex van middelfijne tot grofkorrelige, lichtgekleurde

kwartszandsteen. Het kwartsgehalte in de zandsteen kan oplopen tot 60% (Geluk et al., 1996). Deze een-

heid wordt doorgaans gekenmerkt door de laagste Gamma-Ray waarden in de Hoofd-Bontzandsteen.

De dikte van de zandsteen neemt in zuidwestelijke richting toe van circa 5 tot ruim 20 m,

De Boven-Detfurth Zandsteen is opgebouwd uit twee zandsteen-intervallen, gescheiden door kleisteen.

De dikte is vrij constant en varieert van 20 tot 30 m.

De Detfurth Kleisteen is opgebouwd uit fijnzandige of siltige, overwegend roodbruin gekleurde kleisteen.

De kleisteen bevat enkele banken van met kalk- of kwartscement gecementeerde fijn- tot middelgrove

zandsteen. De maximale dikte van de eenheid bedraagt 30 m in het noorden van Kaartblad Xlll.

A,2,3,3 Hardegsen Formatie

De Hardegsen Formatie bestaat uit middelgrove, kalk- of kwarts-gecementeerde zandsteen. De afzettingen

zijn grijs van kleur. De dikte van de formatie wordt bepaald door de mate van pre-Solling erosie en

bedraagt maximaal 75 m in de Roerdal Slenk,

4.3 Boven-Gerrnaanse Trias Groep

4.3.1 Strat¡graf¡e

De Boven-Germaanse Trias Groep is opgebouwd uit vier formaties, te weten de Solling, de Röt,

de Muschelkalk en de Keuper Formatie. De Solling en de Röt Formatie staan in Nederland tezamen

informeel als de Boven-Bontzandsteen bekend. De groep wordt overwegend aangetroffen in de Roer-

dal Slenk, het West- en Centraal-Nederlands Bekken (fig. 8.5 & 8.6). De groep rust discordant op de

0nder-Germaanse Trias Groep en wordt concordant bedekt door de Altena Groep of discordant door de

Schieland, de Ri,jnland of de Krijtkalk Groep of door de Noordzee Supergroep (Kaarten 16, 17 & 18).

De ouderdom van de groep is Laat-Scythien tot Norien.
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A3-2 Solling Format¡e

De Solling Formatie wordt binnen het gehele verbreidingsgebied van de Boven-Germaanse Trias Groep

aangetroffen. De formalie wordt onderverdeeld in het Basale Solling Zandsteen en Solling Kleisteen

Laagpakket, De formatie rust discordant op de Hoofd-Bonuandsteen Subgroep, In het gehele kaartblad-

gebied heeft dit pakket een dihe van minder dan 20 m. ln het aangrenzende Duitse gebied is de dikte,

ruim 80 m, veel groter (Gelulç 1999b). De ouderdom van de Solling Formatie is Laat-Scythien.
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Figuur 8.5 Stratigrafisch profiel D-D'van de Boven-Germaanse Trias Groep in de boringen Strijen-West-l, Sprang-

Capelle-1 en Nederweert-.l. Het referentieniveau is de Vroeg-Kimmerische discordantie aan de basis van de Rode

Keuper Kleisteen,
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De Basale Solling Zandsteenbeslaat uit een opeenvolging van een of meer fijnkonelige zandsteenlagen

en dunne kleisteenlagen. De zandstenen hebben een blokkige expressie op de Gamma-Ray log.

De Basale Solling Zandsteen is, behoudens in enkele gebieden in het noorden en het zuiden, altijd

aanwezig. De zandsteen varieert in dikte van enkele meters tot 15 m.

De Solling Kleisfeen vertegenwoordigt het grootste deel van de formatie en bestaat uit roodbruine,

soms groengevlekte kleisteen. ln het onderste deel van het laagpakket troden grijze lagen op die door

hoge Gamma-Ray straling worden gekennrerkt. ln het middelste deel van het laagpakket komen enkele

siltige en soms zandige lagen voor. ln de kleisteen komen tevens anhydrietconcreties voor.

4.3.3 Röt Formatie

De Röt Formatie wordt onderverdeeld in het Hoofd-Röt Evaporiet en het Röt Kleisteen Laagpakket.

ln het grootste deel van het kaartbladgebied komt echter in het laatstgenoemde pakket een zandsteen

/777 ueñreid¡ng van Röt Randzandsteen

-t so- isopach

zuidwestelilke begrenzing van evaporieten

Fìguur 8,6 Dikekaart van de Rôt Formatie. Het voorkomen van de Röt Randzandsteen beperkt zich tot de Roerdal Slenk

Deze kaart is gebaseerd op boringen en literatuur (Geluk, 1999b; Geluk et al,, 1996),

50 Toelícht¡ng kaartbladen Xlll en XIV Ondq- ên Bovan-Cìêmaa@ Ítiæ Groep



voor, waardoor dat pakket verder kan worden onderverdeeld in het 0nder-Röt Randkleisteen, het Röt

Randzandsteen en het Boven-Röt Randkleisteen Laagpakket. De formatie heeft een Vroeg-Anisien

ouderdom.

De Röt Formatie komt voor binnen het gehele verbreidingsgebied van de Boven-Germaanse Trias Groep.

De formatie bereikt de grootste dikte, ruim 150 m, in de Roerdal Slenk (fig. 8.6). De dikte van de formatie

neemt af in noordwestelijke richting.

De Hoofd-RötEvaponetkomt in de Roerdal Slenk slechts voor in een zone nabii de Peelrand Breuk.

Tevens komt het laagpakket voor in het meest noordoostelijke deel van het gebied. De eenheid bestaat

hier uit een enkele meters dikke anhydrietbank. Buiten het verbreidingsgebied van de Röt Randzand-

steen wordt het laagpakket bedekt door de Boven-Röt Randkleisteen, elders door de Onder-Röt

Randkleisteen.

De )nder-Röt Randkleisteen komt voor in het gehele verbreidingsgebied van de Röt Randzandsteen.

De eenheid bestaat uit een roodbruine. siltige, kleisteen. Vaak is er een dunne anhydriet of een anhydriet-

gecementeerde zandsteen aan de basis van de eenheid aanwezig. Het laagpakket heeft aan de zuidrand

van het verspreidlngsgebied een dikte van ruim 20 m; de grootste dikte, ruim 50 m, wordt bereikt in het

zuidwesten van de Roerdal Slenk.

De Röt Randzandsfeen komt in vrijwel het gehele verbreidingsgebied van de formatie voor (fig. 8.6).

De eenheid bestaat uit een afwisseling van grijze, arkosische zandsteen en roodbruine kleisteenbanken.

Deze kleisteenbanken zijn regionaal goed te correleren. ln noordelijke richting nemen de dikte en de

konelgrootte al en gaat het laagpakketten noorden van het kaartbladgebied over in de Röt Kleisteen.

De Boven-Röt Randkleisteen bestaat uit een siltige, soms zand¡ge kleisteen. ln het laagpakket komen

enkele dolomietlaagjes voor. De dikte van de eenheid neemt toe van ongeveer 30 m aan de zuidwest-

rand van de Roerdal Slenk tot ruim 50 m in het centrum hiervan.

a-3.4 MuschelkalkFormat¡e

De Muschelkalk Formatie ligt concordant op de Röt Formatie en wordt, gescheiden door de Vroeg-

Kimmerische discordantie, bedekt door de Keuper Formatie. De formatie wordt onderverdeeld in de

0nder-Muschelkalk, de Muschelkalk Evaporiet, de Midden-Muschelkalk Mergel en de Boven-Muschelkalk

Laagpakketten. De Muschelkalk Formatie is afgezet gedurende het Laat-Anisien tot Laat-Ladinien.

De formatie komt voor in de Roerdal Slenk, het West-Nederlands Bekken en het u¡terste noordoosten

van het gebied (fig. 8.7 & 8.8). De formatle bereikt een maximale dikte van ruim 170 m nabij de Peelrand

Breuk. ln het noordoosten is slechts het onderste deel van de formatie aanwezig.

De ?nder-Muschelkalkbeslaat. uit een afwisseling van grijswitte kalk- en dolomietbanken en grijze

mergels, waarbij het aandeel dolomietbanken naar de top afneemt. Het laagpakket bereikt de grootste

dikte, ruim 70 m, in de nabijheid van de Peelrand Breuk.

De Muschelkalk EvaporietbesTaal in het grootste deel van het gebied uit anhydriet met een dikte van

5 tot 15 m. Een uitzondering hierop wordt gevormd door een smalle zone nabij de Peelrand Breuk, waar

ook steenzout voorkomt. Hier bereikt het pakket zijn grootste dikte, ruim 50 m.

0p de evaporiet volgt de 20 tot 30 m dikke Midden-Muschelkalk Mergel bestaande uit lichtgrijze, soms

groen- tot bruingrijze mergels en kleisteen met aan de basis enkele anhydrietbanken. Dit pakket toont

een karakteristieke toename van de Gamma-Ray straling naar de top. De dikte bedraagt 15 tot 20 m.
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Figuur&1 DiKekaart van de Muæhellelk Formatie, De verbreiding van zoüt binûen de MusoìelkalkEv¿poriet is weor-

gegeve.n, De meest Oomplele opeenvolgirìg-rfiorrü aang€troffsfi in ecrì zorle dire$ nablj de Peelrand BrêL¡k, Deze kaart

þ gebrsoerd op boringen en literatuur (Gelqk; 1999b; Geluk et al., 1996).

Dê bovenste kalkige eenhoid, de Bau.en-Muschelkalk ls opgebouwd uil een afwisseling van grijze en

groengr,fj¡e dolomieþ, kalþ en mergellqgen. HeJ aandeel van de dslomietbanken neernt af nær boven,

De basis wordt gevormd door een massieve dolomietbank, de zgn. Trochitenklk Het laagpakket is

slæhts lokaa-l in de nabijheid van de Peelrand tsreuk compleot aanwezig met eer dike van 50 m,

Eldets is de dikte st€rk gêreduceord door de Vr.oeg-Kimmerische erosie.

4.3.5 Keuper Forrnatie

De Keuper Formatie bestoat ovenvegend uit kleisteen on dolornietlagen. De formatie wordt l'n hetgehole

gebied ondewer'deeld in de Rode Keuper Klgisteen, de Dolomitisehe Ker¡per en {e Boven.Keuper Kleistæn

Laagpakketten met een Norien ouderdom. Lokaal komen daarnaast in de nabiiheid van de Peelrand Breuk
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erosieresten voor van de Ond€f-Keuper Kleísteen en' de M¡dden:KeupÊr Kleisteen met een Laat"Ladinien

en Carnien ouderdom, De formatie heeft in het grootste deel van het gebied een dikte van 30 tot 50 m.

ùe 1nder-KeuperKleisfsen bestaat uÍt groengrijze en roodbruine, dolomitische kleisteen metanhydriet

in lægjes en ktrollen. De eenheid is,slechts aangetroffen in één boring (Asten-l), mct æn dlKe van 28 m.

Vermoed wo¡dt dat de eonheid op meer plaatsen tn de nab'tjheid van de Peelrand Breuk voorkomt

De Midden-Keuper(Teisfecn is slechts in boring Nedenrveert-1 a.angslroffen. Het voorkomen van dit

laagpakket is uniek tg noemen, daar het ver verwijderd ligt vqn andere aangetoonde vssrkomens in

Midden-Nederland en de Eifel {Knapp, 1999; Gelulç 1999b). De eenheid bestaat uit een enkele meters dik

0 20km

l' j 
ondsr.t*uper

m BovenMuschelkalk

f Midder¡-Mus¡hetkalk

I onûer-Musrhclkalk

Flguur&,8 Nge&kte kaart onder de basis van de Vroeg-Kimmeiische discordantie aan de,bosis van de Rodç lfuu¡rsr

Klsisteen. ln een zone direct langs de Peelrand Breuk worden op enkele plaaben erosieresten van de Onder-Keuper

Kleisteen aangøtroffen. Dezo kaart is gebaæerd op boringen en litêratuur (Geluk, 1999b; Geluk et al,, 19961.
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roodgekleurd kleipakket, dat discordant op de Boven-Muschelkalk rust. De ouderdom van dit pakket is

Laat-Carnien (RGD, 1994b, rapp.2284l. Het laagpakket is in deze boring slechts ge'iTentificeerd door

palynologisch onderzoek; het kan daarom niet worden uitgesloten dat de Midden-Keuper Kleisteen nog

op meerdere plaatsen in het gebied voorkomt.

De Rode Keuper Kleisteen rust in veel gevallen discordant op de Muschelkalk Formatie. Het laagpakket

heeft een dikte van 2 tot 15 m. Naast roodgekleurde treedt tevens groene kleisteen op. Dit laagpakket is

voor het uitvoeren van regionale correlaties van groot belang, daar aan de basis hiervan de Vroeg-

Kimmerische discordantie ligt (Geluk, 1999b).

De Dolomitische Keuperis opgebouwd uit een afwisseling van kleisteen met meerdere anhydriet- en

dolomietlagen. De dolomiet kenmerkt zich door een opvallend lichte kleur. De dikte neemt in zuidwestelijke

richting af. De maximale dikte bedraagt 50 m in het oosten van het kaartbladgebied. ln Duitsland staat

deze eenheid met de Rode Keuper Kleisteen tezamen bekend als de Steínmergelkeuper.

De Boven-Keuper Kleisteenvarieert in dikte van enkele meters tot maximaal 20 m in het noorden van de

Roerdal Slenk. Het laagpakket bestaat hoofdzakelijk uit grilze, siltige kleistenen en mergels.

a-4 Sedimentaireontvvikkelingen paleogeografie

De aan het eind van het Zechstein ingezette klastische influx zette zich voort in de Trias. Tjdens de

Trias heersten aanvankelijk continentale afzettingscondities die door een geleidelijke stijging van de

zeespiegel een steeds sterker marien karakter kregen. De zeespiegel bereikte zijn hoogste stand tildens

de afzetting van de Muschelkalk Formatie. Tektonische bewegingen vonden tijdens twee fasen plaàts:

de Hardegsen fase leidde tot een hiaat tussen de 0nder- en de Boven-Germaanse Trias Groep en de

Vroeg-Kimmerische fase resulteerde in een discordantie binnen de Boven-Germaanse Trias Groep.

De 0nder-Bontzandsteen Formatie bestaat in het kaartbladgebied overwegend uit fluviatiele afzefiingen

met mogelijk eolische inschakelingen. ln het noordeli,jke deel van het gebied gaan deze afzettingen over

in lacustriene afzettingen. De aanvoer van sediment vond plaats uit het zuidoosten. Het cyclisch karakter

van deze afzettingen wordt toegeschreven aan klimaatcycli, zogenaamde Milankovitch cycli, met een

periodiciteit van 100,000 jaar (Geluk & Röhling, 1997, 1999).

ïjdens de afzetting van de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep vormde het kaartbladgebied een uitgebreide

stroomvlakte waar fluviatiele en eolische zanden werden afgezet. Fijnkorrelige afzettingen documen-

teren de kortdurende uitbreiding van een meer over deze stroomvlakte. Aan de basis van de formaties

(Volpriehausen, Detfurth) 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 Boven-Volpriehausen Zandsteen (Geluk & Röhling, 1997, 1999).

De Solling Formatie weerspiegelt een transgressie vanuit oostelijke richting. Afsluiting van de verbinding

met de zee en indamping van het aanwezige water in het bekken leidde tot de afzetting van de anhydriet

van de Hoofd-Röt Evaporiet in de diepste delen van de Roerdal Slenk nabij de Peelrand Breuk. Tjdens

de afzetting van het bovenste deel van de Röt Formatie volgde de laatste influx van klastisch materiaal

vanuit het zuiden en werd in een fluviatiel tot eolisch milieu de Röt Randzandsteen afgezet. ln het

bovenste deel van de Röt Formatie ving een transgressie aan, waardoor de brongebieden van sediment

in toenemende mate door de zee overspoeld werden. Dit beëindigde de afzetting van klastische sedi-

menten, die plaatsmaakten voor de kalk-gedomineerde opeenvolg¡ng van de Muschelkalk Formatie.

De 0nder-Muschelkalk werd onder ondiep mariene tot supratidal omstandigheden afgezet, terwijl het
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Figuur 8.9 Petrofysische evaluatie

van de zandstenen van de Onder-

en Boven-Germaanse Trias Groep

in de boring Waalwijk-Noord-1.

Kolom 1: kleigehalte Vc' effect¡eve

porositeit O. en poriênvolume

water Vw, alle in procenten. Het

kleigehalte werd bepaald m.b.v. de

gamma-ray log. De effectieve poro-

siteit werd verkregen door gebruik

te maken van he| shaly sand model

(density log/neutron log), waarbii

de berekende logporositeit werd

gecorrigeerd voor de aanwezige

klei en de aanwezige koolwater-

stoffen.

Kolom 2: boorgatdiameter (Cal) en

boorbeiteldiameter (Bit), beide in

inches; bovendien is het gekernde

interval weergegeven.

Kolom 3: de watersaturatie S", in

procenten. Voor de bepaling van de

watersaturatie werd de lndonesi-

sche formule gebruikt (Fertl, 1987).

Kolom 4: effectieve porositeit (Þ.

(linker curve) en poriënvolume

water Vw (rechter curve), beide in

procenten. ln de linkerkolom zijn

de formatiegrenzen aangegeven.

Diepten ziin werkelijke diepten.

WAALWIJK-NOORD-1 (CLYDE}

I
klei percentage

koolwalerstof percentage

RNS0B Basale Solling Zandsteen
RBMDU Boven-Detfurth Zandsteen

RBMDL 0nder-DelfurthZandsteen
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opnieuw afsluiten van de verbinding tussen het Noordwest-Europese Bekken en de Tethys tot de afzet-

ting van de Muschelkalk Evaporiet en Midden-Muschelkalk Mergel leidde. De Boven-Muschelkalk werd

vervolgens weer onder normaal-mariene omstandigheden afgezet.

De Keuper Formatie werd afgezet onder ondiep mariene, marginaal mariene tot evaporitische afzettings-

condities. Ïldens de afzetting van deze formatie vonden sterke tektonische bewegingen plaats. die een

groot hiaat veroorzaakten in de opeenvolging.

a.5 Petrofys¡scheevaluat¡e

ln 1987 werd door BP in de boring Waalwijk-l aardgas in Trias zandstenen (Röt Formatie en Hoofd-

Bontzandsteen Subgroep) ontdekt. Verdere exploratie leidde tot de aantoning van twee gasvelden in

de Trias afzettingen n.l: het Loon op Zand veld en het Waalwijk veld, gelegen in het noordwesten van

kaartblad Xlll. Het Waalwijk veld bestaat uit twee voorkomens: Waalwijk-Noord.en Waalwijk-Zuid

(Winstanley, 1993).

Van twee boringen uit het kaartbladgebied werden de Trias afzettingen petrofysisch geëvalueerd

(appendix Cl. Deze boringen, Waalwijk Noord-1 en Waalwijk South-1, zijn de aantoningsboringen van

respectievelijk het Waalwijk en het Loon op Zand veld. ln beide boringen zijn de zandstenen van de

0nder-Germaanse Trias Groep gasvoerend aangetroffen (appendix D). Van beide geselecteerde boringen

zijn tevens kernanalyse-data beschikbaar. Als voorbeeld van een logevaluatie van het reservoirtraject

van de Onder- en Boven-Germaanse Trias Groep wordt de boring Waalwijk Noord-1 getoond (fig. 8.9),
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9 Altena Groep

9.1 Strat¡graf¡e

De Altena Groep bestaat hoofdzakelijk uit donkergekleurde kleistenen met in het bovenste deel zand-

steen, kalksteen en mergel. De groep werd in een marien milieu afgezet. De groep wordt onderverdeeld

in de Sleen, de Aalburg, de Posidonia Schalie, de Werkendam en de Brabant Formaties (zie figuren 9.1

en 9.2 voor respectievelijk de geografische verbreiding en de stratigrafische opeenvolging van deze

formaties). De Altena Groep heeft een ouderdom van jongste Trias tot Midden-Jura.

Binnen het kaartbladgebied rust de Altena Groep met een gering hiaat op de Boven-Germaanse Trias

Groep (fig. 9.3). De afzettingen komen voornamelijk voor in de Roerdal Slenk en de overgang naar het

West-Nederlands Bekken (Kaarten Xlll-6 en XIV-6). De groep bereikt de grootste dikte van ruim 1200 m

in het noordwestelijk gedeelte van de Roerdal Slenk (Kaarten Xlll-7 en XIV-7). De afzettingen worden,

f : ]l verbreiding Werkendam Formatie

W verbreiding Posidonia Schalie Fomatie

I verbreiding Aalburg en sleen Formaties

Figuur9.l Afgedekte geologische kaart van de top van de Altena Groep.
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Figuur 9.2 Correlatie van de Altena

Groep in de boring Werkendam-2

met de boring 48/03-03 in het

Engelse deel van de Zuidelijke

Noordzee. Het referentieniveau is

de top van de Altena Groep.

0ndanks het feit dat deze bor¡ngen

330 km van elkaar venrvijderd lig-

gen, en in twee gescheiden geolo-

gische bekkens zijn gesitueerd,

is de opbouw van de groep goed

met elkaar te vergelijken. Dit wijst

erop dat ti.idens de afzetting van de

Altena Groep deze boringen in één

sedimentair bekken lagen.

48/O3-03 (AMERADA)

Gamma-Ray Son¡c

WERKENDAM.2 (NAM}

Gamma-Råy Sonic

l "]]l werkendam toimatie

ffil Pos¡donia schat¡e Fm

I Aatburg Fomat¡e

I sleen¡ornal¡e

f'.Tl ,rndr,r.n

t=--:l khisreen

ffi ¡¿¡¡51ss¡

F--r] r.rg"t

lõ-õ-õl o¡tirt

f:_l bitumineuzoschali¿

1. oislerwik Kalksteen Lp

2. Boven.Brabant Mergel [p
3. Bover-Brabant Kalksteen [p
4. M¡dden-Brahânt Mergel Lp

5. Midden.Brabant l(alksteen Lp

6. 0rdsrBrabant Mergel [p
7. 0nderBrabanl Kalksteen Ip
ATPO Posidonia Schalie Fm

ATßT Sleen Fn
RN Boven Germaans¿ Tr¡as Groep
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gesche¡den door de Laat-Kimmerische discordantie, bedekt door de Schieland of de Krijtkalk Groep,

lokaal door de Noordzee Supergroep.

De basis van de groep is sterk verbreukt en vertoont grote verschillen in diepteligging. ln de Roerdal

Slenk ligt deze op een diepte van ruim 3700 m; aan de randen van de slenk 2000 tot 2500 m

(Kaarten Xlll-6 en XIV-6).

9.1.1 Sleen Forrflat¡e

De Sleen Formatie komt voor binnen het gehele verbreidingsgebied van de Altena Groep. De formatie

rust met een hiaat op de Boven-Germaanse Trias Groep (fig. 9.3) en wordt concordant bedekt door de

Aalburg Formatie. De afzettingen bestaan uitzwarte, soms bitumineuze, kleisteen en kleischalie met

plaatselijk veel pyriet, fossielresten en plantenmateriaal. Een dun zandsteenpakket deelt de formatie in

tweeën. Het bovenste deel van de formatie kan een roodgevlamd uiterlijk hebben. De formatie heeft een

dikte van 20 tot 45 m en een Rhaetien ouderdom.

9.1,2 Aalburg Format¡e

De Aalburg Formatie komt eveneens in 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 Schieland, of de Krijtkalk Groep of door de Noordzee

Supergroep. Lithologisch gezien heeft de formatie een monotoon karakter en is opgebouwd uit groen-

grijze 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 dikte

van de formatie bedraagt maximaal 700 m. Lokaal treden sterke diktewisselingen op ten gevolge van

synsedimentaire breuken. De formatie heeft een Hettangien tot Pliensbachien ouderdom.

9.1.3 Posidonia Schalie Format¡e

De Posidonia Schalie Formatie bestaat uit een donkere, organisch-rijke schalie met enkele kalkbanken.

De formatie is makkelijk te herkennen op Gamma-Ray logs vanwege zijn relatief hoge waarden.

Ook op seismiek is de formatie goed herkenbaar vanwege de sterke reflectie. Deze reflectie wordt

veroorzaakt door de lage akoestische snelheid van de aanwezige bitumen in de schalie. De schalie is

door de aanwezigheid van deze bitumen een belangrijk oliemoedergesteente in Nederland. De formatie

rust concordant op de Aalburg Formatie en wordt, eveneens concordant, bedeK door de Werkendam

Formatie. Het voorkomen van de formatie in het kaartbladgebied beperkt zich tot de Roerdal Slenk

en het West-Nederlands Bekken. De formatie, met een dikte van 30 tot 50 m, heeft een Toarcien

ouderdom.

9-1.4 Werkendam Format¡e

De Werkendam Formatie bestaat uit grijze, mergelige kleisteen met in het midden van de sectie een

meer kalkig, siltig tot zandig interval. De formatie wordt onderverdeeld in drie laagpakketten.

Het 0nder-Werkendam Laagpakketi, bestaat overwegend uit donkergekleurde, soms siltige, kleisteen,

met inschakelingen van licht gekleurde mergels en enkele ijzeroöliet-niveaus. Het laagpakket is duidelijk

minder kalkig dan het overliggend Midden-Werkendam Laagpakket. De dikte is erg variabel en kan ruim

250 m bedragen in een ongeërodeerde sectie.
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Figuur 9.3 Stratigrafisch profiel

E-E'van de Altena Groep tussen de

boringen Werkendam-2, Waalwijk

South-1, Broekzijde-1 en Neder-

weert-1. Het referentieniveau is de

top van de Altena Groep.
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Hel Midden-Werkendam Laagpakkel bestaand uit een afwisseling van kalkige silt- en zandstenen, heeft

in vergelijking tot de onder- en bovenliggende laagpakketten duidelijk hogere sonic- en weerstand-

waarden. De dikte varieert heel sterk van 20 tot meer dan 100 m.

Het Boven-Werkendam Laagpakket bestaand uit een homogene sect¡e van grijze, enigszins merge-

lige kleistenen, ligt met een conform contact op de kalkige sedimenten van het Midden-Werkendam

Laagpakket. De dikte kan oplopen tot ruim 200 m.

De Werkendam Formatie is binnen het kaartbladgebied alleen aanwezig in de Roerdal Slenk en de over-

gang naar het West-Nederlands Bekken, De formatie heeft ongeveer hetzelfde verbreidingsgebied als de

Posidonia Schalie Formatie (fig. 9.1), Daar waar de formatie compleet is bedraagt de dikte maximaal circa

500 m. De Werkendam Formatie bedekt concordant de Posidonia Schalie Formatie en wordl concordant

bedekt door de Brabant Formatie of discordant door de Schieland of de Krijtkalk Groep en lokaal door de

Noordzee Supergroep. De ouderdom van de formatie is Laat-Toarcien tot en met Vroeg-Bathonien.

9.1.5 Brâbant Formatie

De Brabant Formatie bestaat uit een afwisseling van kalksteen, mergel en kleisteen die over het

algemeen een zandig karakter vertoont. 0p grond van wisselende carbonaat/zand hoeveelheden is de

formatie onderverdeeld in zeven laagpakketten t.w. (in stratigrafische orde):

Het )nder-Brabant Kalksteen Laagpakketbestaat uit een afwisseling van mergels en kalkstenen waarbij

de hoeveelheid kalkstenen naar boven toeneemt. De dikte varieert van 30 tot 90 m.

HeT.)nder-Brabant Mergel Laagpakkef, met zandige mergelafzettingen met ijzerhoudende sedimenten

aan de top. Lokaal kunnen er dunne, zandige kalkstenen zijn ingeschakeld. De dikte bedraagt 30-70 m.

Hel Midden-Brabant Kalksteen Laagpakket, een eenhe¡d van zeer zandige, fossielrijke kalkstenen met

een inschakeling van zandige mergels. De dike varieert van 20-50 m.

Het Midden-Brabant Mergel Laagpakket, een eenheid van zandige mergels die aan de basis ijzerhoudend

zijn. De dikte hiervan bedraagt 10-65 m.

Het Boven-Brabant Kalksteen Laagpakket, een eenheid van zeer zandige kalkstenen met een totale dikte

van 10-50 m.

HeT. Boven-Brabant Mergel Laagpakket, een eenheid van zeer zandige mergels met aan de basis zand-

steenlagen. De hoeveelheid zand neemt naar boven toe af. De totale dikte bedraagt 10-100 m, waarbij

de grootste diktes voorkomen in het centrale deel van de Roerdal Slenk.

Het )isterwijk Kalksteen Laagpakkeil; aangeboord in slechts enkele boringen rondom de typeboring

Oistenivijk-1. Het laagpakket is opgebouwd uit massieve oölitsche kalksteenbanken. De dikte bedraagt

5-20 m.

De Brabant Formatie ligt concordant op de Werkendam Formatie. Het verbreidingsgebied is sterk

door erosie bepaald (fig. 9.1) zoals blijk ult de grote dikeverschillen van de diverse laagpakketten.

De formatie wordt discordant bedekt door de Schieland of de Kr¡itkalk Groep of door de Noordzee

Supergroep, Daar waar de formatie compleet is bedraagt de maximale dikte ruim 350 m. De ouderdom

is Bathonien Vm Oxfordien.
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9.2 Sedirnentaire ontì,v¡kkel¡ng en paleogeografie

Na een lange periode van continentale of ondiep mariene afzett¡ngsomstandigheden, leidde een trans-

gressie gedurende de Laat-Trias (Rhaetien) tot de vorming van een open-marien afzettingsmilieu dat

zich uitstrekte over grote delen van Noordwest-Europa. Dit markeert het begin van de afzetting van de

Altena Groep. De uniformiteit van de afzettingen wordt aangetoond door een logconelatie tussen de

boring Werkendam-2 in het kaartbladgebied met de in het Engelse deel van de Noordzee gelegen boring

48/03-03 (fig. 9.2). De gelijkmatige, fijnkonelige ontwikkeling van de Sleen, Aalburg en Posidonia Schalie

Formatie wijzen echter duidelijk erop. dat de afzetting in een aaneengesloten zeegebied heeft plaats-

gevonden. Ook de Werkendam en de Brabant Formatie kunnen goed met elkaar worden gecorreleerd.

Bij deze conelatie dient te worden opgemerk dat het niet zeker is dat het zandige Midden-Werkendam

Laagpakket in deze boringen overeenstemt; veeleer lijkt het erop dat de zanden in de Engelse boring op

een stratigrafisch hoger niveau z¡tten. De Brabant Formatie is in de Engelse boring veel kleiiger ontwik-

kelt dan in de boring Werkendam-2.

De sedimentatie van de Altena Groep in het kaartbladgebied ving aan met de transgressieve afzettingen

van de Sleen Formatie. Een kleine regressieve periode aan het eind van de afzetting van deze formatie

zorgde voor een lagunair karakter van de top hiervan. Hierna steeg de zeespiegel en werden de open-

mariene sedimenlen van de Aalburg Formatie afgezet. De organisch-rijke laagjes wijzen op stagnatie

van de circulatie in het bekken. De grootste daling trad ¡n het westen van het kaartbladgebied op.

Een belangrijke periode van euxinische sedimentatie markeert het Vroeg-Toarcien.
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1O Schieland Groep

1O.1 Stratigrafie

De Schieland Groep wordt vertegenwoordigd door de Delfland Subgroep waarvan slechts de Nieuwer-

kerk Formatie wordt aangetroffen (fig. 10.1). De lithologie bestaat in hoofdzaak uit een afwisseling van

donker- tot bontgekleurde klei- en zandstenen met lignietbanken. ln het kaartbladgebied rust de groep

dlscordant op afzettingen van de Altena of de Boven-Germaanse Trias Groep. De Schieland Groep wordt

discordant bedekt door de Rijnland of de Krijtkalk Groep. De groep komt uitsluitend voor in de Roerdal

Slenk en het West-Nederlands Bekken (Kaarten Xlll-8, 9 en XIV-8,9).

De diepte van de basis van de Schieland Groep ligt in het kaartbladgebied tussen 900 tot 2300 m.

De dikteontwikkeling wordt bepaald door een aantal prominente NNW georiënteerde breukblokken.

Deze blokken vertonen onderling sterke verschillen in dikte (Kaarten Xlll-9, XIV 9). De grootste dikte,

ruim 1500 m, treedt op in het noordwestelijke deel van de Roerdal Slenk in de overgang naar het West-

Nederlands Bekken. De ouderdom reikt van Kimmeridgien tot en met Barremien.

1O.1.1 Nieur¡verkerk Forrnatie

De Nieuwerkerk Formatie in het kaartbladgebied wordt geheel vertegenwoordigd door het Alblasserdam

Laagpakket. Het laagpakket bestaat uit donker- tot lichtgrijze, rood- en bontgekleurde klei- en siltstenen,

en fijn- tot middelkorrelige zandstenen. Deze zandstenen kunnen een dikte van enkele meters bereiken.

Er komen ook dikkere, grofkorrelige zandsteenbanken voor. Koollagen en lignieten zijn geassocieerd met

de grijze kleistenen. De roodgekleurde sedimenten zijn beperkt tot het onderste gedeelte van het laag-

pakket, terwijl in het bovenste gedeelte de grijsgekleurde, organisch-rijke sedimenten overheersen.

De totale dikte van het laagpakket varieert heel sterk van enkele meters tot ruim 1500 m. Deze sterke

variatie in dikte komt enerzijds door de synsedimentaire tektoniek en anderzijds door erosie gedurende

de latere bekkeninversie.

De ingeschakelde zandstenen vertonen over het algemeen een geringe laterale continuiteit. Den Hartog

Jager (1996) toonde aan dat zand/schalie verhouding in de Roerdal Slenk en het West-Nederlands

Bekken af nam van het zuidoosten naar het noordwesten. Dezelfde trend is waarneembaar in de richting

van de aangrenzende horstblokken.

0p grond van biostratigrafisch onderzoekvan hetAlblasserdam Laagpakket in boring Oisterwijk-1 komt

NITG (1999) tot een Kimmeridgien ouderdom voor deze eenheid. Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat

er in deze boring geen enkele aanwijzing is gevonden voor Portlandien en jonger Krijt.

1O.2 Sedirnentaire ontrruikkeling en paleogeografie

De sedimenten van het Alblasserdam Laagpakket zijn gedurende de Laat-Jura afgezet in de relatief snel

dalende Roerdal Slenk en het West-Nederlands Bekken (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997

en Den Hartog Jager, 1996). Deze daling had een sterk gedifferentieerd karakter. De onderste ("red bed")

sectie representeert een afzettingssysteem van verwilderde rivieren die via de lengteas van de dalende

rifts stroomden. Hierbij vond een snelle sedimentatie van geulzanden plaats. Deze zandlichamen

hadden een beperkte verbreiding en door de snelle daling van de bekkens werden zij boven op elkaar

gestapeld in het centrum van het bekken. Er heerste aanvankelijk een semi-aride klimaat dat geleidelijk

vochtiger werd. Tevens nam de differentiële daling af. Het verwilderde riviersysteem maakte plaats voor

een patroon van meanderende rivieren die in vlakke valleien stroomden. Hierbij vond sedimentatie

van zand in geulen plaats, terwijl ook zand (in de vorm van crevassecomplex). kleien en lignieten

werden afgezet in overstromingsgebieden. Door de laterale accretie van de geulbeddingen ontstonden
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11 Rijnland Groep

11.1 Strat¡graf¡e

De Rijnland Groep bestaat uit glauconiethoudende zand-, silt-, kleistenen en mergels. De groep wordt

onderverdeeld in de Vlieland Zandsteen Formatie, de Vlieland Kleisteen Formatie en de Holland

Formatie. De twee eerstgenoemde formaties vormen tezamen de informele Vlieland subgroep,

De afzettingen van de Rijnland Groep omvatten hier het Laat-Barremien t/m Albien.

De afzettingen van de Rijnland Groep komen slechts voor in het noordoosten en -westen van het kaart-

bladgebied. De groep is nergens in het kaartbladgebied aangeboord; wel is dit het geval direct buiten

het kaartbladgebied. 0p grond van de seismische kartering zijn de Vlieland subgroep en Holland

Formaties niet altijd eenduidig van elkaar te onderscheiden. De diepteligging van de groep varieert

in beide gebieden ongeveer tussen de 1000 en 2000 m (Kaarten Xlll-10, XIV-10). De groep bereikt een

maximale dikte van ongeveer 250 m op het Maasbommel Hoog (Kaarten Xlll-l1, XIV-11).

De groep ligt in het noordwesten concordant of met een klein hiaat op de Schieland Groep en in het

noordoosten discordant op oudere afzettingen. De Rijnland Groep wordt concordant of discordant

bedekt door de afzettingen van de Krijtkalk Groep.

11-1.1 Vlieland subgroep

De Vlieland subgroep is aanwezig in het noordwestelijk en noordoostelijk deel van het kaartbladgebied.

De eenheid is elders afwezig als gevolg van non-depositie of erosie tijdens het Laat-Krijt of Tertiair.

Binnen de subgroep worden de Vlieland Zandsteen Formatie en de Vlieland Kleisteen Formatie onder-

scheiden. De ouderdom is jongste Barremien. Voor ontwikkeling van de subgroep in het West-

Nederlands Bekken net buiten het kaartbladgebied wordt verwezen naar Bodenhausen & Ott (1981),

Van Adrichem Boogaert & Kouwe (1993-1997) en Den Hartog Jager (1996).

11.1-1a Vlieland Zandsteen Forfnat¡ê

De Vlieland Zandsteen Formatie wordt ten westen en noordwesten van het kaartbladgebied alleen ver-

tegenwoordigd door het De Lier Laagpakket. De dikte bedraagt ongeveer 20 m. Het laagpakket bestaat

uit een afwisseling van vaak gebioturbeerde, glauconietrijke, kleiige zandstenen en zandige kleistenen

met schelpresten. De ouderdom is Laat-Barremien.

11.1.1b Vlieland Kleisteen Format¡e

De Vlieland Kleisteen Formatie komt waarschijnlijk alleen voor op het noordoostelijk deel van het Venlo

Blok in het kaartbladgebied. De dikte bedraagt naar verwachting slechts enkele tientallen meters.

De ouderdom is Laat-Banemien.

11.1.2 Holland Forrnatie

De Holland Formatie bestaat hoofdzakelijk uit grijze en roodbruine mergel en kleisteen die gedurende

het Aptien tot Vroeg-Cenomanien zijn afgezet. De formatie wordt onderverdeeld in het Onder-Holland

Mergel, het Holland Groenzand, het Midden-Holland Kleisteen en het Boven-Holland Mergel Laagpakket.

De formatie ligt in het noordwesten concordant of met een gering hiaat op de Vlieland subgroep en in

het noordoosten discordant op de Boven-Germaanse Trias Groep. De formatie wordt concordant of met

een gering hiaat bedek door de Krljtkalk Groep of discordant door de Noordzee Supergroep.
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Het voorkomen van de formatie beperkt zich tot de rand van het Centraal en West-Nederlands Bekken

en tot het Maasbommel Hoog. Aangezien er geen boorgegevens van de Holland Formatie uit het kaart-

bladgebied aanwezig zijn, kan slechts worden uitgegaan van de lithologische opbouw en dikteontwikke-

ling uit de aangrenzende gebieden.

De Onder-Holland Mergelis opgebouwd uit een grijze, soms roodbruine kleiige mergel met een Aptien

ouderdom.

Het Holland Groenzandbestaat uit een afwisseling van donkere, siltige en zandige klei en glauconiet-

houdende zanden (groenzanden) en kalkhoudende zanden. Het Holland Groenzand rust op de Onder-

Holland Mergel en wordt bedekt door de Midden-Holland Kleisteen. De ouderdom van het pakket is

Laat-Aptien Vm Vroeg-Albien.

De Midden'Holland Kleisteenbestaat uit een gri,jze, mergelige klei. Het kleigehalte is hoger dan dat van

de onder- en bovenliggende laagpakketten, hetgeen zich uit door een hogere natuurlijke radioactiviteit.

De dikte varieert van enkele meters tot 30 m. De ouderdom is Vroeg- tot Midden-Albien.

De Boven-Holland Mergelbestaat u¡t 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, hetgeen tot uitdrukking komt in de afname van de natuurlijke radioactiv¡teit. Het laagpakket

ligt op de Midden-Holland Kleisteen en wordt disconform bedekt door de Krijtkalk Groep of de Noordzee

Supergroep. De dikte van het laagpakket bedraagt ruim 100 m op het Maasbommel Hoog. De ouderdom

is Midden-Albien Vm vroegste Cenomanien.

11.2 Sed¡menta¡reontw¡kkèl¡ng en paleogeografie

Aan het beg¡n van de afzetting van de Rijnland Groep werd de ontwikkeling bepaald door twee dalings-
gebieden, het West-Nederlands Bekken en het Centraal-Nederlands Bekken. Daar het kaartbladgebied

grotendeels buiten deze bekkens lag, is er slechts een dunne incomplete opeenvolging van de groep

aanwezig.

Het begin van de afzetting van de Vlieland subgroep wordt gemarkeerd door een belangri,ke transgressie,

die de lacustriene en fluviatiele omstandigheden van de Schieland Groep beëindigde. Deze transgressie

luidde een lange periode van mariene sedimentatie in, die op dit kaartbladgebied slechts wordt ver-

tegenwoordigd door ondiep mariene afzettingen.

Ïjdens de afzefiing van de Holland Formatie werden in de bekkens kleiige mergels en kleien afgezet
(Onder-Holland Mergel en Midden-Holland Kleisteen),ten¡vijl aan de randen, in een ondiep marien

milieu, glauconitische zanden werden afgezet (Holland Groenzand en iets westelijker het Spijkenisse

Groenzand). Hierna volgde een belangrijke stijging van het zeeniveau als gevolg van de in geheel West-

Europa optredende Albien-transgressie (Crittenden, 1987). Deze transgressie heeft het kaartbladgebied

slechts in het noorden en noordwesten bereik. Over het algemeen lag de kustlijn ten noorden van het

kaartbladgebied.
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12 Krijtkalk Groep

12.1 Stratigrafie

De Krijtkalk Groep is in het kaartbladgebied erg divers van samenstelling. 0p het Maasbommel Hoog en

het gebied ten westen van de Rijen Breuk bestaat deze groep uit een opeenvolging van goed gecemen-

teerde, lichtgekleurde, fijnkorrelige krijtkalken en mergelige kalken. Karakteristiek voor deze sedimenten

is, dat zij voornamelijk bestaan uit de kalkskeletten van planktonische en benthonische organismen en

zeer weinig terrigeen materiaal bevatten (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). 0p het Peel,

het Venlo, het Oostelijk en het Westelijk Kempen Blok bestaat de Krijtkalk Groep echter deels uit klasti-

sche afzettingen; kalken komen hier slechts in het bovenste deel van de groep voor. De Krijtkalk Groep

wordt onderverdeeld in de Texel en de 0mmelanden Formatie, en de Formatie van Houthem. ln een

groot deel van het kaartbladgebied wordt, in analogie aan Zuid-Limburg (Felder, 1975, 1996; Felder et al.,

1985; NITG-TNO, 1999), een verdere onderverdeling gemaakt van de Krijtkalk Groep in de Formaties

van Aken. Vaals, Gulpen, Maastricht en Houthem. Door Gras & Geluk (1999) is aan deze indeling de

Formatie van Oploo toegevoegd. ln de Roerdal Slenk bestaat de groep overuegend uit kalkige afzettingen

van de Formaties van Maastricht en Houthem.

De Kriitkalk Groep is in vrijwel het gehele kaartbladgebied aanwezig (Kaarten Xlll/XlV-12). De groep rust

slechts in het noordoosten en in het uiterste noordwesten van het kaartbladgebied concordant op de

Rijnland Groep; elders ligt de groep discordant op de Schieland. de Altena, de Boven-Germaanse Trias,

de Onder-Germaanse Trias, de Zechstein of de Limburg Groep (Kaarten Xlll/Xlv-l7). 0p het Krefeld Hoog

rust de groep discordant op de Kolenkalk Groep (Elberskirch & Wolburg, 1962). De groep wordt concor-

dant of met een gering hiaat bedekt door de 0nder-Noordzee Groep; echter in het noorden en westen

van het kaartbladgebied rust de Onder-Noordzee Groep discordant op de Krijtkalk Groep. Ten oosten

van het gebied rust de Midden-Noordzee Groep discordant op de groep (Hilden, 1988). Ook binnen de

groep komen meerdere discordanties voor, waarvan die aan de basis van de Formatie van Maastricht

ook seismisch herkenbaar is (Gras & Geluk, 1999).

De diepteligging van de basis van het Krijtkalk Groep is het geringst in het zuidoostelijke deel van het

Venlo Blok en het grootst, ruim 2000 m, in de Roerdal Slenk. De diepteligging ten westen van de Rijen

Breuk en op het Maasbommel Hoog komt hiermee ongeveer overeen (Kaarten Xlll/XlV-12).

De dikte van de Krijtkalk Groep is sterk beïnvloed door de inversietektoniek en varieert in dike van ruim

1500 m in het noordoosten tot slechts enkele tientallen meters in de Roerdal Slenk. Ten westen van de

Rijen Breuk bedraagt de dikte ruim 500 m (Kaarten XllUXlV-13). 0p het Maasbommel Hoog vertoont de

formatie markante, breukgerelateerde, dikteverschillen (Gras & Geluk, 1999). 0p het Peel en Venlo Blok

traden synsedimentaire bewegingen op die maximaaltientallen meters bedragen. De groep heeft een

Cenomanien Vm Danien ouderdom.

12.1.1 Texel Formatie

De Texel Formatie komt slechts voor op het Maasbommel Hoog en in het Centraal- en West-Nederlands

Bekken. Daarnaast wordt de formatie lokaal aangetroffen in de nabijheid van de Bijen en Veldhoven

Breuk (borlngen Dongen-l, Hilvarenbeek-1). ln het grootste deel van het gebied is de formatie niet

afgezet. ln de formatie worden de Texel Groenzand, Texel Mergelsteen en Plenus Mergel Laagpakketten

onderscheiden. De dikte van de formatie bedraagt nabij de Rijen Breuk ruim 100 m. 0p het Maasbommel

Hoog bedraagt de dikte ruim 80 m. ln hetWest-Nederlands Bekken neemt de dikte in zuidelijke richting

snel af van 100 m in de omgeving van Rotterdam tot 0 m ten noordwesten van het kaartbladgebied.

De ouderdom is Cenomanien.
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Figuur 12.2 Stratigrafisch profiel F-F' van de Kr'rjtkalk Groep tussen de boringen He¡nenoord-l, Steelhoven-1 en

Broekzijde-l. Dit profiel toont de dikke en complete opeenvolging van de Kr'rjtkalk Groep ten westen van de Rijen Breuk

en de dunne opeenvolging in de Roerdal Slenk ten gevolge van inversietekoniek. Het referentieniveau is de basis van

de Formatie van Landen.
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HeITexel Groenzandbesl.aat uit glauconietrijke zanden. Dit laagpakket wordt slechts aangetroffen nabii

de Rijen Breuk en aan de rand van het West-Nederlands Bekken. De dikte varieert tussen de 10 en 40 m.

De Texel Mergelsfeen bestaat uit een afwisseling van witte mergelpakketten met enkele kalksteenbanken.

Dit laagpakketwerd aangetroffen op het Maasbommel Hoog met een dikte van ruim 80 m. Deze inter-

pretatie wijkt af van Gras (1995) die op grond van zijn loginterpretat¡e een dikte van ruim 30 m voor de

Texel Formatie aanneemt.

De Plenus Mergelbestaat uit een kalkhoudende, donker gekleurde, gelamineerde kleisteen die met

een hoge Gamma-Ray uitslag goed herkenbaar is op de boorgatmetingen. De dikte van het laagpakket

bedraagt in het algemeen slechts 1 tot 2 m. De ouderdom van de Plenus Mergel is het laatste Cenomanien.

12.1.2 Ornmelanden Formatie

De Ommelanden Formatie komt voor in het gehele kaartbladgebied. ln het grootste deel van het gebied

kan een verdere onderverdeling van de formatie worden gemaakt analoog aan die in Zuid-Limburg

(Felder, 1975, 1996). ln het noordwestelijke deel wordt de formatie niet onderverdeeld in laagpakketten,

maar aan de hand van logcorrelaties, ondersteund door dateringen, kunnen de verschillende Krijt-

etages worden geiTentificeerd llig. 12.21.

Het onderste gedeelte van de formatie bestaat uit massieve krijtkalk van Turonien ouderdom, gevolgd

door mergelige pakketten van Coniacien en Santonien ouderdom. Hierop ligt weer een kalkige

opeenvolging van het Campanien, die in het onderste deel uit kalkzandsteen bestaat en naar boven

toe overgaat in massieve kalkstenen. Aan de top van de Ommelanden Formatie komen krijtkalken van

Maastrichtien ouderdom voor, waarin veelvuldig vuursteenconcreties optreden.

12.1.3 Format¡e van Aken en Format¡è van Oploo

De Formaties van Aken en Oploo bestaan overwegend uit klastische afzettingen. De formaties zijn

elkaars laterale equivalenten. De Formatie van Aken onderscheidt zich door het voorkomen van bruin-

kool, fossiele bodems en houtresten. De ouderdom van beide formaties is Santonien.

De Formatie van Aken komt alleen voor in het meest zuldoostelijke deel van het Peel Blok en op het

0ostelijk Kempen Blok (Felder et al., 1985). De eenheid rust op het Peel Blok discordant op de Limburg

Groep en wordt met een klein hiaat bedekt door de Formatie van Vaals; op het Oostelijk Kempen Blok

rust de eenheid op de Limburg, de Zechstein of de Onder-Germaanse Trias Groep. De formatie bestaat

onderin uit een afwisseling van bruingrijze zanden, silten en kleien, waarin plaatselijk houtresten, wortel-

bodems en dunne bruinkoollagen voorkomen. Hierop volgen scheefgelaagde geulzanden. De formatie

bereikt een dikte van maximaal 50 m.

De Formatle van Oploo komt voor op het noordelijke deel van het Peel en het Venlo Blok en de overgang

met het Maasbommel Hoog (Gras & Geluk, 1999). De formatie rust discordant op afzettingen van de

Onder- en Boven-Germaanse Trias. de Altena of de Rijnland Groep. De Formatie van Vaals rust met een

hiaat op de Formatie van Oploo. Laatstgenoemde formatie bestaat onderin uit groengrijze, glauconiet-

houdende, fijnkorrelige kleiige zandsteen. Hierin komen tevens zandige bioklastische kalken voor.

ln deze zandsteen treden voorts conglomeraatbanken op van ijzererts (Van Waterschoot van der Gracht,

1918). Het bovenste deel van de formatie bestaat uit fijnkorrelige, lokaal kleiige, zandsteen. De formatie

bereikt een dikte van meer dan 200 m in het noordwestelijke deel van het Peel Blok (boring Oploo-l6)
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en gaat verder naar het noordwesten lateraal over in de krijtkalken en mergels van de Ommelanden

Formatie.

12.1.4 Formatie van Vaals

De Formatie van Vaals komt voor in de niet-geînverteerde gebieden buiten de Roerdal Slenk het Peel

en het Venlo Blok aan de noordoostkant en het Oostelijk en Westelijk Kempen Blok ten zuidwesten en

westen hiervan. Daarnaast komt de formatie voor op enkele breukblokken aan de rand van de Roerdal

Slenk, tussen de Grote Brogel en de Hamont-Bocholt Breuk (Demyttenaere & Laga, 1985).

De formatie ligt concordant op de Formaties van Aken of Oploo; buiten het verbreidingsgebied van die

formaties rust de Formatie van Vaals discordant op de Limburg, de Zechstein of de Onder-Germaanse

Trias Groep. De formatie wordt discordant of disconform bedekt door de kalkige afzettingen van de

Formaties van Gulpen of Maastricht. De dikte op het Peel Blok neemt in noordwestelijke richting toe van

20 tot ruim 200 m (boring Oploo-16). 0p het Oostelijk en Westelijk Kempen Blok varieert de dikte tussen

de 40 en 80 m (Felder et al., 1985). Tjdens afzetting van deze formatie traden hier geringe breukbewe-

gingen op (Rossa, 1986).

De formatie is opgebouwd uit geel- tot groengrijze, fijne, glaucon¡tische zanden en siltige en kleiige-

mergelige zanden, die naar boven toe fijnkorreliger wordende cycli vormen. Aan de basis komt een

dun, zandig conglomeraat voor dat uit goed afgeronde kwartsrolstenen bestaat (Peelcommissie, 1963).

ln noordwestelijke richting gaat de formatie lateraal over in de kriltkalken van de Ommelanden Formatie.

De ouderdom van de formatie is Campanien.

12.1,5 Formatie van Gulpen

De Formatie van Gulpen komt eveneens voor in de niet-geinverteerde gebieden ter weerszijden van de

Roerdal Slenk. Binnen de formatie treedt een discordantie op, waardoor het oudste deel van de formatie

kan ontbreken; daarnaast treedt eveneens een discordantie op aan de basis van de bovenliggende

Formatie van Maastricht, die zich in het bovenste deel van de formatie heeft ingesneden (Felder, 1996;

Gras & Geluk, 19991. De formatie heeft hierdoor een sterk wisselende dikte en kan lokaal ontbreken

(Peelcommissie, 1963), 0p het Westelijk Kempen Blok bestaat de formatie uit lichtgekleurde, fijnkonelige

kalksteen. ln het onderste deel van de formatie komt glauconiet voor, terwijl in het bovenste deel vuur-

steenknollen optreden. ln de nabijheid van de geTnverteerde Roerdal Slenk, op het Peel Blok en het

Oostel¡jk Kempen Blok, is de formatie ontwikkeld als een glauconitische mergel, met wat zand en silt;

deze sedimenten zijn door Felder et al. (1985) aangeduid als de pre-Valkenburg Strata.

De Formatie van Gulpen ligt lokaal discordant op de siliciklastische Format¡e van Vaals. Met een klein

hiaat rust de Formatie van Maastricht lokaal discordant op de Formatie van Gulpen. De dikte van de

formatie op het Peel Blok is zeer variabel: minder dan 10 m in het zuidoosten tot 95 m in de boring

Oploo-16, Lokaal ontbreekt de formatie. 0p het Oostelijk en Westelijk Kempen Blok neemt de dikte

van de formatie in noordwestelijke richting sterk toe van circa 30 tot ruim 200 m (Felder et al., 1985).

ln noordwestelijke richting gaat de formatie over in de krijtkalken en mergels van de Ommelanden

Formatie. De ouderdom van de formatie is Laat-Campanien t/m Vroeg-Maastrichtien.

12.1.6 Format¡e van Maastr¡cht

De Formatie van Maastricht bestaat uit lichtgele tot lichtgri,jsgele kalksteen. Als eerste formatie van de

Krijtkalk Groep komt deze in vrijwel het gehele verbreidingsgebied van deze groep voor. De formatie
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ontbreeK door non-depositie plaatselijk in de Roerdal Slenk. ln deze slenk ligt de formatie discordant op

de Boven-Germaanse Trias, de Altena of de Schieland Groep. 0p het Oostelijk en Westelijk Kempen en

het Peel Blok rust de formatie lokaal discordant op de Formatie van Gulpen, 0p het Venlo Blok ligt de

formatie in het noordwesten discordant op de Formatie van Gulpen. Ten gevolge van een hoekdiscor-

dantie rust de formatie in zuidoostelijke richting op steeds oudere sedimenten, tot de Limburg Groep,

Ten oosten van het kaartbladgebied rust de formatie op het Krefeld Hoog discordant op de Kolenkalk

Groep (Elberskirch & Wolburg, 1962). De Formatie van Houthem bedekt de formatie met een klein hiaat

Aan de basis van de Formatie van Maastricht ligt een glauconitische laag rnet fossielgruis. Het onderste

gedeelte van de formatie is overwegend fijnkorrelige kalksteen, terwijl het bovenste gedeelte bestaat uit

grofkorrelige kalksteen met bioklastische korrels van silt- en zandgrootte. Dit soort kalksteen wordt ook

weltufkr'rjt genoemd (Ziilstra, 1995). Tevens komen harde kalksteenknollen, hardgrounds en fossielgruis-

lagen voor in de formatie. 0p het Krefeld Hoog is een poreuze rifkalk aangetroffen met een Maastrichtien

Zuid-Limburg Roerdal Slenk Peel Blok Maasbommel Hoog
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Figuur 12,3 SÒhema met de opbouw van de Krijtkalk Groep in de belangrûkste structufele elementen. ln de ge'ihver.

teerde gebieden rusten de jongste afzettingen van de groep (Maastrichtien-Danien) met een groot hiaat op oudere

afzett¡ngen, terw¡¡l in niet-geinverteerde gebieden voornamelíjk afzettingen met een Santonien tot Maastrichtien

ouderdom aanwezig zijn. ln de directe omgeving van de geinverteerde Roerdal Slenk wetden zanden afgezet in het

Santonien en Campanien. Naar Gras (1995).
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ouderdom (boring Wachtendonk-1); als voornaamste rifbouwende organismen werden bryozoën en

algen geïdentificeerd (Elberskirch & Wolburg, 1962). Het betreft hier een erosierest met een dikte van

slechts 4 m onder de Midden-Noordzee Groep.

De dikte van de formatie bedraagt enkele meters in de Roerdal Slenk, maximaal 40 m op het Peel Blok

tot ruim 100 m op het Westelijk Kempen Blok. De Formatie van Maastricht omvat slechts afzettingen van

het Laat-Maastrichtien, tot mogelijk vroegste Danien (Gras, 1995).

12.1.7 Formatie van Houthem

Deze formatie bestaat uit zachte, lichtgrijze tot lichtgeelgrijze, fijn- tot grofkorrelige kalkstenen. Er komen

harde kalksteenknollen, hardgrounds en fossielgruislagen in voor. Het onderste gedeelte van de

formatie wordt gekenmerk door het voorkomen van glauconiet, De formatie komt vrijwel in het gehele

-so- isopach

74

Figuur 12.4 Verbreiding en dikte van de Formatie van Houthem in het kaartbladgebied. Deze formatie, die een belang-

rijke aquifer vormt. bedekte het paleorelief in het gebied. Het ontbreken van de formatie in het noordelijke deel van het

gebied wordt toegeschreven aan latere opheffing.
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kaartbladgebied voor met uitzondering van het noordelijk deel van de Roerdal Slenk en het zuidwestelijk

deel van het Westelljk Kempen Blok (Felder et al., 1985).

De formatie ligt met een hiaat op de Formatie van Maastricht of, in het uiterste noordwesten, op de

Ommelanden Formatie. ln de Roerdal Slenk rusten de afzettingen discordant op de Limburg, de 0nder-

Germaanse Trias. de Boven-Germaanse Trias, de Altena of de Schieland Groep. Ten noordoosten van

het kaartbladgebied rust de formatie in het Centraal-Nederlands Bekken, discordant op de Altena Groep.

De formatie bereikt een dikte van circa 50 m. De formatie wordt discordant of met een hiaat bedekt door

de Onder-Noordzee Groep. De formatie heeft een Danien ouderdom.

ln de Formatie van Houthem werd op het noordelilke Peel Blok een artesische bron aangeboord in de

boring Oploo-16 (Tesch, 1913). Het water stroomde hier met een debiet van ruim 1 m% naar boven.

12-2 Sedimentaireontr¡rikkeling en paleogeografie

De afzetting van de Krijtkalk Groep in het kaartbladgebied werd door de interactie van twee externe

factoren bepaald, namelijk een transgress¡e vanuit het noorden, waardoor de basis van de groep naar

het zuiden toe jonger wordt en de inversie van voormalige Jura-Krijt bekkens tijdens de afzetting van de

groep. De geïnverteerde bekkens, in het kaartbladgebied hoofdzakelijk gevormd door de Roerdal Slenk,

vormden het voornaamste brongebied van sediment (Bless, 1991; Bless et al., 1987).

Nabil de voormalige kustlijn werden aanvankelijk groenzanden afgezet, zoals het geval is in de Texel

Formatie in het noorden en noordwesten van het kaartbladgebied. ln de onmiddellijke omgeving van de

geïnverteerde Roerdal Slenk vond afzettingen plaats van fluviatiele en limnisch/lagunaire sedimenten

van de Formatie van Aken. De Formaties van 0ploo en Vaals vertegenwoordigen marien afgezette

zanden. Tijdens de afzetting van laatstgenoemde formatie breidde het sedimentat¡egebied zich iets uit

over de geïnverteerde Roerdal Slenk; dit is met name het geval aan de zuidwestrand (Demyttenaere &

Laga, 1995). Tijdens afzetting van de Formatie van Gulpen werden de zandige afzettingen verder

teruggedrongen langs de Roerdal Slenk, terwijl verder van dit hoog af kalken en mergels werden

afgezet.

Het relief van de Roerdal Slenk was geleidelijk afgevlakt en leverde steeds minder klastisch materiaal.

Ijdens de afzetting van de Formatie van Maastricht drong de zee tijdelijk weer door in het gebied van

de Roerdal Slenk (Bless et al., 1987, 1993). De aanvoergebieden van klastisch sediment werden hiermee

goeddeels door de zee bedekt en de kalksteensedimentatie werd hervat. De talrijke hardgrounds en

fossielgruislagen wijzen erop dat de zee veelvuldig zeer ondiep werd.

Na een korte onderbreking van de sedimentatle aan het einde van het Krijt, volgde de afzetting van de

Formatie van Houthem in een vergelijkbare ondiep-mariene kalksteenfacies in het vroegste Tertiair.

12.3 Seismische facies

Binnen de afzettingen van de Kriltkalk Groep worden op basis van het seismische karakter door Gras

(1995) en Gras & Geluk (1999) drie seismostratigrafische eenheden onderscheiden:

Seismische facles / komt voor op het Peel en het Venlo Blok. Deze facies heeft een transparant karakter

met slechts enkele discontinue reflectoren. Deze facies vertegenwoordigt de zandige afzettingen van de

Formaties van oploo, Vaals en Gulpen. Naar het noordwesten toe neemt het aantal continue reflectoren

toe, en gaat de facies lateraal over in facies ll.
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Seismische facÍes ll komt voor op het Maasbommel Hoog, en tevens ten westen van de Rijen Breuk,

Deze facies wordt gekarakeriseerd door een afirisseling van enkele continue reflectoren met transparante

pakkeüen. Deze facies vertegenwoordigl de afwisseling tussen mergelige en kalkige pakketten van de

0mmelanden Formatie.

Seismische facies /// is in het grootste deel van het kaartbladgebied aanwezig. Deze facies omvat een of

meerdere continue, hoog-amplitude reflectoren, die parallel aan die van de Noordzee Supergroep ver-

lopen. Lokaal wordt deze facies getrunceerd door de basis van deze groep, Deze facies rust discordant

op facies I of ll; op het Venlo Blok wordt in zuidoostelijke richting de gehele facies I weggesneden door

deze facies. Deze facies vertegenwoordigt de Formaties van Maastricht en Houthem,
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13 Noordzee Supergroep

13.1 Strat¡graf¡e

De Noordzee Supergroep wordt onderverdeeld in de 0nder-, de Midden- en de Boven-Noordzee Groep

en is vrijwel geheel uit zanden en kleien opgebouwd. De drie groepen worden door discordanties van

elkaar gescheiden, maar ook binnen de groepen kunnen discordanties voorkomen. De Noordzee Super-

groep ligt concordant of discordant op de Krijtkalk Groep, of discordant op oudere lithostratigrafische

eenheden, zoals de Rijnland, de Altena en de Boven-Germaanse Trias Groep. De sedimentatie werd in

hoge mate beTnvloed door een samenspel van de regionale tektoniek en eustatische zeespiegelbewegingen.

Mariene omstandigheden overheersten echter vrijwel het gehele Tertiair met uitzondering van het

Neogeen in het zuidoosten van het gebied waar continentale afzettingsomstandigheden overheersten.

De drie groepen van de Noordzee Supergroep zijn in het gehele gebied aanwezig, maar de diepteligging,

ongeveer identiek aan de dikte, varieert sterk. ln de Roerdal Slenk bereikt de supergroep de grootste

dikte van ruim 1700 m. Ten westen van de Rijen Breuk bedraagt de dikte ruim 1000 m, op het Peel en

Venlo Blok 500 tot ruim 800 m (Kaarten Xlll/Xlv-14).

Naast eigen interpretaties aan de hand van logs en seismiek zijn de beschrijvingen en verbreidings-

grenzen in dit hoofdstuk voor een groot deel gebaseerd op gegevens van Letsch & Sissingh (1983),

Zagwijn (1989), Van Adrichem Boogaert & Kouwe (1993-1997), NITG-TNO (1999), Verbeek et al. (in druk)

en de toelichtingen bij de kaartbladen (Rijks Geologische Dienst 1967,1973,1984, 1985) van de

Geologische kaart van Nederland. Deze laatstgenoemde referenties geven vooral veel informatie over

de jongste sedimenten.

13.1.1 Onder-NoordzeeGroep

De Onder-Noordzee Groep. bestaand ult de Formaties van Landen en Dongen, komt in het hele kaart-

bladgebied voor. De afzettingen liggen discordant op de Krijtkalk of op de Rijnland, de Altena en de

Boven-Germaanse Trias Groep. De 0nder-Noordzee Groep is afgezet gedurende het Laat-Paleoceen en

het Eoceen.

13.1.1.1 Formatie van Landen

De Formatie van Landen is vrijwel in het gehele kaartbladgebied aanwezig. ln het westelijke deel van de

Boerdal Slenk is de formatie lokaal afwezig waarschijnlijk ten gevolge van erosie. De formatie bereikt de

grootste dikte van ongeveer 120 m in het zuidoosten van het gebied waar ook de meest complete ont-

wikkeling aanwezig is met zanden aan de basis en de top met daartussen mergel en klei. De formatie

is opgebouwd uit het Swalmen, het Heers, het Gelinden, het Landen Klei en het Reusel Laagpakket.

De formatie heeft een Laat-Paleoceen ouderdom.

HeI Swalmen Laagpakketbestaat uit een zandig en kleiig pakket met enkele bruinkoollaagjes. Deze afzet-

ting is alleen bekend uit het zuidoosten van het kaartbladgebied. De dikte bedraagt maximaal 35 m in de

boring Molenbeersel-198.

Het Heers Laagpakketis opgebouwd uit een fijnkorrelig, glauconiethoudend zand, dat als het transgres-

sieve zand aan de basis van de formatie beschouwd kan worden. De dikte varieert van 10 tot 25 m.

Hel Gelinden Laagpakketbestaat uit grijs-witte tot geel-bruine, kleiige mergels met gele concreties.

De basis bestaat meestal uit donkergroene, mergelige klei. Het laagpakket heeft een beperkte verbreiding

in het zuidoosten van het kaartbladgebied. De dikte varieert van 5 tot 20 m.
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HeT Landen Klei Laagpakket bestaat u¡t een groene, siltige klei die in het gehele gebied voorkomt met

een dikte van 50 tot 100 m.

Het Reusel Laagpakkef is zandig ontwikkeld en kan meer dan 70 m dik worden op het Peel Blok, terwijl in

het aangrenzende deel van de Roerdal Slenk diktes van meer dan 40 m bekend zijn.

13.1.1.2 Forrnatie van Dongen

De Formatie van Dongen komt in het hele gebied voor met uitzondering van het Peel Blok en het zuid-

oostelijk deel van de Roerdal Slenk. De Formatie van Dongen ligt concordant op de Formatie van

Landen en wordt discordant bedekt door de afzettingen van de Midden-Noordzee Groep. De dikte van

de formatie is sterk afhankelijk van tektonische bewegingen en erosie gedurende de Pyrenei'sche en

Savische fases. De formatie is opgebouwd uit het Basale Zand van Dongen, het leper, het Zand van

Brussel en het Asse Laagpakket. De dikte bedraagt ruim 300 m in de boring Dongen-1. De ouderdom

van de formatie is Eoceen.

Het Basale Zand van Dongen bestaat uit fijnkorrelig soms glauconiethoudend zand. De dikte is maximaal

10 m. De ouderdom is Vroeg-Eoceen.

HeI leper Laagpakkefis opgebouwd uit bruingrijze en roodbruine klei aan de basis en uit zandige klei

aan de top en kan lokaal pyriet, schelpen, verkoolde plantenresten en benthonische foraminiferen

bevatten. De vette kleien bevatten zandige en siltige niveaus. Het bovenste deel van de eenheid bevat

groengrijze, glauconiethoudende en mergelige zandinschakelingen. Het laagpakket kan een dikte van

ruim 300 m bereiken. De ouderdom is Vroeg-Eoceen.

Het Zand van Brussef bestaat uit fijnkonelige, glauconiethoudende zanden die op het Kempen Blok een

dlkte van ongeveer 1 10 m kunnen bereiken.

Het Asse Laagpakketis een zeer plastische en groengrijze tot blauwgrijze, kalkhoudende klei. Het laag-

pakket kan een dikte van 80 m bereiken.

13.1.2 Midden-Noordzee Groep

De Midden-Noordzee Groep ligt discordant op de 0nder-Noordzee Groep en wordt, eveneens discordant,

bedekt door de Boven-Noordzee Groep. De groep bestaat uit de Rupel Formatie en de Formatie van

Veldhoven. Beide formaties bestaan uit fijnkorrelige zanden en kleien. De groep heeft een 0ligocene

ouderdom.

13.1.2.1 RupelForrnatie

De Rupel Formatie komt in het gehele kaartbladgebied voor en kan een dikte van ongeveer 150 m berei-

ken. De formatie is opgebouwd uit het Vessem, het Rupel Klei en het Steensel Laagpakket. De ouderdom

van de formatie is Rupelien en Vroeg-Chattien. Het Vessem Laagpakketbestaat uitfijnkorrelige, glauco-

niethoudende zanden, die als de transgressieve basis van de formatie beschouwd kunnen worden.

Deze zanden vertonen diverse, naar boventoe vergrovende, cycli. De dikte van het laagpakket is beperkt

en varieert van enkele meters tot 30 m. De bovenliggende Bupel Klei besTaat uit een afwisseling van

siltige en kleiige lagen. Plaatselijk is dit laagpakket rijk aan pyriet. Aan de top van deze eenheid komt in

het zuidoostelijk deel van het kaartbladgebied het Sfeense/ Laagpakketvoor. Dit laagpakket bestaat

onderin uit een afwisseling van kleien en siltige kleien met dunne zanden en gaat naar boven toe
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geleidelijk over in een fijnkonelig zand. De aanwezigheid van dit laagpakket is zelfs op logs moeilijk aan-

toonbaar. Hel Steensel Laagpakketbereikl een dikte van ongeveer 20 m in het kaartbladgebied.

13.1.2.2 Format¡e van Veldhoven

De Formatie van Veldhoven ontbreekt in het zuidwesten, terwijl het voorkomen in het westen twi.ifel-

achtig is. De formatie is opgebouwd u¡t het Voort, het Veldhoven Klei en het Someren Laagpakket.

De dikte van de formatie wisselt sterk. ln het zuidoostelijk deel van de Roerdal Slenk kan de formatie

zeer dik worden (>400 m), terwijl zij op het Westelijk Kempen Blok en in het West-Nederlands Bekken

afwezig is. De formatie heeft een Laat-Oligocene ouderdom.

HeI Voort Laagpakkef bereikt in het zuidoosten een grote dikte (>230 m). Het laagpakket bestaat uit een

opeenvolging van naar boven vergrovende eenheden. Naar het westen toe wordt deze eenheid veel dun-

ner (< 10 m) en heeft dan het karakter van een transgressief zand aan de basis van een sedimentaire cyclus.

Het hierop liggende Veldhoven Klei Laagpakketbereikt eveneens zijn grootste dikte (> 140 m) in het zuid-

oosten van de Roerdal Slenk en neemt naar het noordwesten snel in dikte aftot enkele tientallen meters.

Dit laagpakket bestaat uit sihige en aan de top zandige kleien.

Het jongste laagpakket, hel Someren Laagpakket, bestaat uit kleiige zanden die naar boven overgaan in

fijnkorrelige zanden. Buiten de Roerdal Slenk is deze eenheid op de logs moeilijk te onderscheiden.

13.1.3 Boven-Noordzee Groep

ln het kaartbladgebied bestaat de groep uit de Formatles van Breda, Ville, Oosterhout en uit Kwartaire

afzettingen. De groep rust disconform op de Midden-Noordzee Groep of disconform op oudere

afzettingen. De groep heeft een Miocene tot Kwartaire ouderdom. De diepteligging van de basis van de

groep, alsmede de dikte van de groep, varieert sterk. 0p het Peel en Venlo Blok bedraagt deze 100 tot

300 m; in de Roerdal Slenk meer dan 1200 m (Kaarten Xlll/XlV-15).

13.1.3.1 Formatie van Breda

0p grond van de eigen interpretatie van de Gamma-Ray log en de seismiek, kan de formatie in het kaart-

bladgebied over het algemeen in drie grote seismostratigrafische eenheden worden onderverdeeld

(fig. 13.1). Een onderste kleiige sectie met hierop twee zandige eenheden. De formatie bereikt de grootste

dikte in de Roerdal Slenk, ongeveer 600 m. Het basale, kleiige interval is hier ongeveer 200 m dik. Deze

eenheid bestaat uit enkele, naar boven vergrovende, intervallen. Het zandige deel bestaat uit twee een-

heden, die op seismiek een prograderend karakter vertonen. De grens tussen de twee zandige eenheden

valt samen met de Serravallien-Tortonien grens (NlTG, 1998a). Vooral naar het westen nemen de een-

heden in dikte af. De zandige eenheden wiggen uit binnen het kaartbladgebied of zijn door erosie lokaal

verdwenen. ln het meest westelijk deel van het kaartbladgebied op het Kempen Blok is de Formatie van

Breda afwezig en ligt de Formatie van Oosterhout direct op de Rupel Formatie of op de Formatie van

Veldhoven. De formatie is afgezet gedurende het Mioceen.

13.1.3.2 VilleForrnatie

De Ville Formatie bestaat in het kaartbladgebied slechts uit het Heksenberg Laagpakket. Deze zandige

eenheid wordt uitsluitend in het zuidoosten van de Roerdal Slenk aangetroffen. Plantenresten komen

veelvuldig voor in deze eenheid, maar de kenmerkende bruinkoollagen zijn slechts aangetroffen in
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het uiterste zuidoosten van het kaartbladgebied. De dikte van de formatie bedraagt ongeveer 80 m.

De ouderdom van de formatie is Vroeg- tot Midden-Mioceen.

13.1.3.3 Format¡e van Oostêrhout

De Formatie van Oosterhout is een overwegend zandige glauconietrijke formatie, die in het zuidoosten

van het kaartbladgebied ontbreekt. Het oostelijk deel van de formatie bestaat uit aggregerende zanden,

terwill in het westelijke deel grote uitbouwende sedimentaire eenheden waarneembaar zijn, die een dikte

bereiken van meer dan 250 m. 0p enkele plaatsen is een duidelijk erosief contact met de onderliggende
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Figuur 13.1 Stratigrafisch profiel G-G'van de 0nder- en Midden Noordzee Groep tussen de boringen Waalwijk-1,

Heeswijk-1, Asten-2 en Molenbeersel-198. Dit profiel laat goed de complete dikteontwikkeling zien van de Midden-

Noordzee Groep (nummers 1-6) in de Roerdal Slenk. Het referentieniveau is de basis van de Formatie van Breda.
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Formatle van Breda waarneembaar. Naar het westen toe wsrdt de hoeveelheid klei in de forrnatie gelei-

delijk groter. De ouderdom van de formatie is Plíooe€n.

13.1.3.4 Formatie van Maassluis

De Formatie v¡n Maassluis komf alleen in hêt\t/estelük en nocirdel'rjk deelvan het kaartbladgebied voor

met een maximale dikte van enkele tientallen meters, Dc formatie bestaat uit glauconietarme, fijn- tot
grofkorrelige zanden met æhelpfragmenten en met plaatselijke een inschakeling van zandige klei e-n

kleilenzen. De ouderdom van de fornatie is Fleístoceen,
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Figuur 13.3 Seismostratigtafieeh profel dgor de Kenozoi'schg afzeltingen ln de Ro.erdal Slenk
VOor de betekenis van de eenheden ll tot X wordt verwezen naar'tabél 13.1. De eenheid I ís ìn dit profiel afwezíg,

(mfs = maximum flooding surfaoe)
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Tabel 13,1 Overzicht van de kenmerken wan de onderscheiden seisrnische eenheden

Eenheid Chrono- Lîtho- Sedimentaire

stratigralie stratigrafie facies
amplitudes continuiteit frequentie ondergrens bovengrens

Seímische facies

VI

Kwartair

Plioceen

Laat-
Mioceen

Midden-
Mioceen

Vroeg-
Mioceen

Laat-

Oligoceen

Vroeg-
Oligoceen

Eoceen

Vroeg-
Paleoceen

Vroeg-
Paleoceen

Mesozoi-
cum

divers

Formatie
van Ooster-
hout

Formatie
van Breda
(boven)

Formatie
van Breda
(midden)

Formatie
van Breda
(onder)

Formatie
van Veld-
hoven

Rupel
Formatie

Formatie
van Dongen

fluviatiel-
peri-glaciaal

marien-
deltaisch-
fluviatiel

marien-
delta¡sch

marien-
deltaisch

marien

marien

marien

marien

conform conform

conform,
toplap,
insnijding

conform,
toplap,
insnijding

conform,
toplap

conform

conform,
insnilding

conform,
insnijding,
truncatie

conform

hoog

hoog

laag tot
matig

matig

hoog

laag

laag

hoog (boven-

ste deel) en
laag (onderste

deel)

laag

hoog

beperkt

beperkt, clino-
forms schuin
tot complex
sigmoidaal

beperkt,
clinoforms
schuin

beperkt,
clinoforms
schuin

groot

groot

zeer groot

beperkt
(bovenste deel)
en groot
(onderste deel)

groot

beperkt

hoog conform

hoog conform,
downlap

hoog conform.
onlaP,
downlap

hoog conform.
onlap,
downlap

hoog conform

laag conform

il

laag

hoog (boven- conform
ste deel) en
laag (onderste

deel)

laag conformFormatie marien
van Landen

Formatie marien
van Houthem

hoog conform conform

conform,
truncatie

13.1.3.5 Boven-Miocenetot recente continentale afzettingen

De oudste continentale formatie is de Kiezeloöliet Formatie die in het gehele geb¡ed voorkomt.

De ondergrens is niet isochroon. ln het zuidoostelijk deel van het kaartbladgebied komt een vervinger¡ng

voor met de Formatie van Breda en is de ondergrens van Laat-Miocene ouderdom. Verder naar het

westen komt vervingering voor met de Formatie van Oosterhout en is de ondergrens van Pliocene

ouderdom. De meest westelijke verbreiding van de formatie ligt, in een liln van zuidwest naar noord-

oost, ten westen van E¡ndhoven (Rijks Geologische Dienst, 1985).

De Kwartaire cont¡nentale formaties zijn achtereenvolgens de Format¡es van Tegelen, Kedichem, Sterksel

en Veghel. Deze formaties bestaan uit klei, zand en grind en worden onderscheiden op hun mineraal-

inhoud en korrelgrootte. Deze eenheden zijn ontstaan door afzetting van erosiemateriaal uit het achter-

land door de grote rivieren. ln de formaties kunnen ook veenlagen voorkomen.
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13.2 Sedirnentaireontw¡kkel¡ng en paleogeografie

Ïjdens de afzetting van de Noordzee Supergroep lag het kaartbladgebied aan de zuidelijke rand van het

Noordzee Bekken. De sedimentatie werd vanwege deze ligging in hoge mate bepaald door tektonische

bodembewegingen en eustatische zeespiegelschommelingen. Met name de tektonische bewegingen

van de Roerdal Slenk en omliggende horstblokken hebben een belangrijke rol gespeeld.

ln het Paleoceen en het Vroeg-Eoceen stond het Noordzee Bekken nog in verbinding met het Bekken van

Parijs, doch met de opheffing van de As van Artois werd dit contact verbroken (Ziegler, 1990).

De sedimenten van de Formatie van Landen werden tijdens het Laat-Paleoceen aanvankelijk onder

lacustriene en lagunaire omstandigheden afgezet. Door de voortgaande transgressie werden hierna de

mariene zanden, kleien en mergels van de Formatie van Dongen afgezet. Aan het einde van het Eoceen

vond gedurende de Pyrener'sche tektonische fase een opheffing van een noordwest-zuidoost gerichte

zone plaats in Midden- en Zuidoost-Nederland (het Zuidelijk Vroeg-Tertiaire Hoog cf. Van Adrichem

Boogaert & Kouwe, 1993-1997). De erosie sneed diep in de sedimenten hetgeen verklaart waarom het

Eoceen ontbreekt in grote delen van het kaartbladgebied. ln de Roerdal Slenk en op het Peel en het

Venlo Blok is slechts het Paleoceen voor erosie gespaard gebleven. Ten oosten van het kaartbladgebied

zijn ook deze sedimenten geërodeerd en liggen de Oligocene afzettingen direct op het pre-Tertiair

(Hilden,1988).

De afzettingen van de Rupel Formatie weerspiegelen de hervatting van de sedimentatie in hetvroegste

0ligoceen In het kaartbladgebied. Aanvankelijk waren de omstandigheden ondiep-marien en lagunair,

later vol-marien. Er zijn geen aanwijzingen voor differentiële daling van het gebied en het uniforme

karakter van de Rupel Klei wijst op afzetting in een uitgestrekt zeegebied. Aan het begin van het Laat-

0ligoceen werd het breuksysteem van de Roerdal Slenk weer geactiveerd (Zagwijn, 1989; Geluk et al..

1994). Hierdoor ontstonden tijdens de sedimentatie grote verschillen in dikte van de Boven-Oligocene

en jongere formaties in de slenk en op de flankerende horstblokken. Het patroon van de diepteligging

van de Boven-Noordzee Groep (Kaarten Xlll-15 en XIV-I5) is hier ook een indicatie voor.

0p de overgang 0ligoceen-Mioceen trad regionale opheffing op, welke wordt gerelateerd aan de Savische

fase. Tezamen met een lage zeespiegelstand resulteerde dit in regionale erosie tijdens het Vroeg-

Mioceen, die met name insneed op het Peel en het Venlo Blok, Aanvankelijk vond de sedimentatie alleen

voortgang in het diepste deel van de Roerdal Slenk. Vervolgens breidde de afzetting zich uit tot op de

flankerende hogere blokken (Zagwijn, 1989).

De bekkenrandpositie van het studiegebied werd benadrukt tijdens het Mioceen en het Plioceen waarin

een verlanding vanuit het oosten en zuidoosten optrad. ln het Kwartair trad een versterkte opheffing van

het achterland op, waaronder de Ardennen. Rivieren vormden vervolgens in een afwisselend glaciaal

en gematigd klimaat het terrassenlandschap zoals dat thans in het zuiden van het kaartbladgebied is te

zien,

13.3 Seisrnischefacies

Door Verbeek et al. (in druk) zijn tien seismostratigrafische eenheden onderscheiden in de Tertiaire sectie

van de Roerdal Slenk (fig. 13.3). ln tabel 13.1 zijn de kenmerken en ouderdommen van deze eenheden

gegroepeerd.
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14 Geologische geschiedenis

14.1 lnleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de geologische geschiedenis van het kaartbladgebied, vanaf het Cambro-Siluur

tot het Kwartair. Gegevens van het pre-Carboon in het kaartbladgebied zijn schaars; voor deze periode

berust de beschrijving geheel op publicaties over de omringende gebieden. Voor details van het

Kwartair van het kaartbladgebied wordt verwezen naar de publicatie van Zagwijn (1989), de geologische

kaart, bladen Venlo West, Eindhoven Oost en West (Rijks Geologische Dienst, 1967, 1973, 1985).

De geologische geschiedenis wordt per periode beschreven aan de hand van verschillende tektonische

fasen die in het kaartbladgebied en omgeving actief zijn geweest (fig. 1.5). Ijdens het Vroeg-Paleo-

zoïcum zijn dit de Ardense en de Acadlsche fasen, beide met een compressief krachtenveld. Deze fasen

Figuur 14.1 Overzichtskaart van de

voornaamste structurele elementen

in Nederland tijdens het Laat-Jura

tot Vroeg-Krijt. De positie van het

kaartbladgebied is met een kader

weergegeven.
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leidden tot de consolidatie van het Massief van Brabant en het Krefeld Hoog. Tjdens het Laat-Carboon

en het vroegste Perm voltrok zich de Varistische Orogenese, waarbij het Varistisch gebergte ten

zuiden en oosten van het kaartbladgebied werd gevormd. Tjdens deze tektonische fasen werd ¡n grote

lijnen het structurele raamwerk aangelegd. 1ìjdens de periode Laat-Trias tot Vroeg-Kr¡it vonden de

Kimmerische tektonische fasen plaats. Deze fasen van rek-tektoniek zijn gerelateerd aan de desintegratie

van Pangea en zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van belangrijke structurele eenheden in het

Mesozoìbum.

De Subhercynische fase gedurende het Laat-Krijt en de Laramide fase, Vroeg-Paleoceen, vertoonden een

compressief krachtenveld. waardoor een kortstondige ommekeer (inversie) plaatsvond van de bewe-

gingsrichting van belangrijke breuksystemen en structurele elementen. Latere tektonische fasen tijdens

het ïertiair zijn aan de Pyrenei'sche en Savische fasen van de Alpiene orogenese gerelateerd en leidden

tot de vorming van het Roerdal Rift Systeem. Naast de tektoniek bepaalden klimaatswisselingen en de

daaraan gerelateerde zeespiegelfluctuaties (Haq et al., 19871 de geologische ontwikkeling van het gebied.

De plaats van het kaartbladgebied in het regionale kader is geschetst in figuur 14.1. De belangrijkste tek-

ton¡sche structuren die in dit hoofdstuk worden besproken, staan weergegeven in figuur 3.1.

14.2 Bekkenontrlvikkeling, sedirnentatie en tekton¡ek

14.2.1 Carnbro-Siluur

Ïjdens het Vroeg-Paleozoi'cum was het kaartbladgebied gesitueerd op het microcontinent Avalonia

(fig. 14.2a). Botsing van Avalonia met Baltica aan het einde van het Ordovicium resulteerde in de Ardense

fase van de Caledonische orogenese. waardoor plooiing en opheffing van het Cambro-Ordovicische

Ardennen Bekken plaats vond (Wouters & Vandenberghe, 1994; De Vos, 1998). Ten noorden hiervan

ontwikkelde zich, als een voordiep, de Brabant Depressie. Hierin werden diep-mariene sedimenten

afgezet uit troebelingsstromen (Verniers & Van Grootel, 1991). Voortgaande plaatbeweging sloot de

lapetus 0ceaan en verenigde Laurentia-Groenland en Fennoscandia-Baltica tot één continent. Laurussia

(Ziegleç 1989). Dit ging gepaard met verdere Laat-Caledonische deformatie. Deze Acadische fase van

de Caledonische Orogenese leidde in het Vroeg-Devoon tot plooiing en opheffing van de Brabant

Depressie, waarmee het Massiefvan Brabant gestalte kreeg (Van Grootel et al., 1997; De Vos, 1998).

Noordwestelijk sloot hierop het, in aanleg Cadomische (Precambrisch), Midlands micro-craton aan

(Ziegler, 1990). Tezamen vormden zij het Londen-Brabant Massiel dat een belangrijke rol vervulde bij de

verdere geologische ontwikkeling van Nederland, België en de Zuidelijke Noordzee. Tjdens deze fase

ontstond ook het Krefeld Hoog (Drozdzewski et al., 1998).

14.2.2 Dewoon

ïìjdens de Caledonische orogenese werd een grote landmassa gevormd in het huidige Noordzeegebied,

die bekend staat als het )ld Red Contrnenf. Tjdens het Vroeg-Devoon ontstond door een regime van

rekspanning, in een back-arc ligging, een groot bekken in Centraal-Europa, het Rhenohercynisch Bekken

(Ziegler, 1990), Doortoenemende bodemdaling en een cyclische stijging van het zeeniveau breidde het

mariene sedimentatiegebied zich tijdens het Midden- en het vroege Laat-Devoon sterk uit.

Gedurende het Devoon lag het kaartbladgebied aan de noordwestrand van het Rhenohercynisch

Bekken. Het gebied werd omgeven door een tweetal hogen, het Massiefvan Brabant en het Krefeld

Hoog (Drozdzewski et al., 1998). ln de directe nabijheid van deze hogen werd tijdens het jongste Midden-

Devoon (Givetien) conglomeraat afgezel in slenken of halfgrabens (Muchez & Langenaeker, 1993;

Neumann-Mahlkau & Ribbert, 1998). Een belangrijke transgressie vond plaats tijdens het Frasnien
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(oudste Laat-Devoon). 0p en ten noorden van het Massief van Brabant werden kleien en kalken afgezet

(Ribbert, 1998b). Aangenomen wordt dat de conglomeraten in de nabijheid van synsedimentaire breuken

zijn afgezet. Het Bekken van de Kempen vormde een grote halfgraben, aan de zuidrand door een

breuk begrensd (Muchez & Langenaeker, 19931. Een zeespiegeldaling aan het begin van het Famennien

(Kimpe et al., 1978) beëindigde de sedimentatie van kalken en er werden zanden afgezet in een ondiep-

marien milieu (Condroz Zandsteenl. De zanden werden vanuit noordoostelijke richting aangevoerd

(Paprorh er al., 1986).

14.2.3 Carboon

Het Carboon wordt gedomineerd door de Varistische 0rogenese. Deze orogenese voltrok zich gedurende

het Laat-Carboon door de botsing van Gondwana met Laurussia. Hierdoor werd het supercontinent

Pangea gevormd, waarvan op figuur 14.2b de contouren zijn te zien. Het eerste contact met Laurussia

vond plaats aan het einde van het Devoon (Wouters & Vandenberghe, 1994), waarmee de Varistische

Figuur 14.2 Ligging van de conti-

nenten en oceanen gedurende het

0rdovicium, Perm en Midden-Krijt

(naar Scotese, 1991; Scotese &

McKerrow 19901. Bij de middelste

figuur zijn de elementen waaruit

Pangea is opgebouwd tussen haak-

jes vermeld.

positie Nederland
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orogenese ingeleid werd. ln deze orogenese zijn drie deformatie-fasen te onderkennen in Noordwest-

Europa: de Bretonse, Sudetische en de Asturische. Het deformatiefront verplaatste zich tijdens deze

fasen steeds verder noordwaarts; dit manifesteerde zich door de successievelijke verplaatsing noord-

waarts van de depocentra, vanuit het Ruhr Bekken ten oosten van het kaartbladgebied in het Namurien

en oudste Westfalien tot in het Eems Diep ten noordoosten van het kaartbladgebied tijdens het jongste

Westfalien en Stefanien (Drozdzewski, 1992).

De eerste fase van de Varistische Orogenese, de Bretonse fase, resulteerde in de omgeving van het

Londen-Brabant Massief slechts tot plaatselijke opheffingen en hiaten in de opeenvolging. Ijdens het

Vroeg-Carboon leidde een verdere zeespiegelstijging ertoe dat de influx van klastisch mater¡aal sterk

werd teruggedrongen. Er ontstond rondom hel Londen-Brabant Massief en het Krefeld Hoog een zeer

F¡guur 14.3 over¿ichtskaart van de

voornaamste structurele elementen

in Nederland tijdens het Laat-

Carboon. De positie van het kaart-

bladgebied is ma een kader weer-

gegeven.
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uitgestrekt carbonaatplatform. Meer distaal ging dit platform over in dieper water (Ziegleç 1990).

0nder sediment-arme (starved basin) omstandigheden werd daar een dun pakket euxinische kleistenen

afgezet, vaak met wat kalk of met kiezelzuur. Aanvankelijk werden gelaagde vuurstenen (lydieten)

afgezet. Dit type sedimentatie vond vermoedelijk plaats zowel ten oosten van het Krefeld Hoog

(Wolburg, 1970) als ook in het gebied tussen het Massief van Brabant en het Krefeld Hoog. Ïjdens de

overgang Viseen/Namurien kwamen de platforms boven zeeniveau te liggen, dat resulteerde in uitge-

breide verkarsting. ln de bekkens tussen deze hogen zetle de sedimentatie zich zonder onderbreking

voort en werd een dik pakket kalksteen afgezet.

De Sudetische fase van de Varistische Orogenese vond plaats aan het begin van het Laat-Carboon.

Het noord-zuid gerichte compressieve krachtenveld leidde tot de vorming van een oost-west verlopende

gebergtegordel, die zich dwars door Europa uitstrekte. Als isostatische reactie op deze belasting ver-

diepte zich het ten noorden van dit gebergte liggende voorlandbekken (fig. 5.a). Dit bekken omvatle het

Ruhr Bekken, dat zich westwaarts uitstrekte tot in het Bekken van de Kempen. Het eerdere Krefeld Hoog

en Massief van Brabant vormden een onderdeel van dit bekken (Drozdzewski & Zeller, 1998). D¡t bekken

toont duidelijke richtingsverandering van de bekkenas, van 0N0 in het Ruhr Bekken naar WNW in het

Bekken van de Kempen. Deze ombuiging vindt plaats in de omgeving van de latere Peelrand Breuk, het-

geen er op wijst dat ook deze breuk een mogelijk Caledonisch element is. De oriëntatie van het Bekken

van de Kempen wordt bepaald door de structuur van het Massief van Brabant, dat als een star element

aan de zuidrand van het voorlandbekken lag (fig. 14.3). ln dit bekken werden de afbraakproducten van

het Rhenohercynisch gebergte afgezet. Aanvankelijk waren dit tijdens het Namurien mariene kleien,

rijk aan organisch materiaal. Ten noorden van het Massief van Brabant verdiepte het Bekken van de

Kempen zich snel, wat op seismische profielen goed kan worden waargenomen. Wel wordt opgemerkt

dat deze verdieping van het bekken niet noodzakelijkenrvijs een breukbegrenzing heeft in de zin van de

door Vandenberghe (1984) gepostuleerde Hoogstraten Breuk, maar ook door middel van een flexuur

boven een Caledonlsch lineament kan worden verklaard.

Tjdens het Namurien werd het bekken onder invloed van de klastische sedimentatie minder diep en

ging het mariene milieu via deltai'sch over in een continentaal milieu (Langenaeker & Dusar, 1992).

Het aangevoerde sediment was uit zuidelijke richting afkomstig. Ijdens het Westfalien A, B en vroeg C

werden voornamelijk lacustriene kleien afgezet, afgewisseld met deltaische en fluviatiele zanden en

uitgestreke pakketten veen, die bij latere begraving tot steenkoollagen inkoolden. Episodisch vonden

kortstondige transgressies plaats, die door het zeer vlakke reliëf van het bekken grote gebieden besloe-

gen. De afzettingen hiervan, de mariene niveaus, worden gezien als de expressie van glacio-eustatische

zeespiegelstijgingen (Ziegler, 1990). Tjdens het latere Westfalien C werd de fluviatiele invloed op de

sedimentatie groter. Deze ging uiteindelijk in het Westfalien D, waarin zich de Asturische deformatiefase

begon te manifesteren, geheel overheersen. Dit leidde tot de afzetting in een fluviatiel systeem van

grove, arkosische zanden met slechts weinig ingeschakelde koollagen (Neeroeteren Formatie). Ïjdens

het jongste Carboon werd het klimaat droger door een langzame verschuiving van het gebied verder

noordelijk van de evenaar en de afscherming van de moessonregens door het oprijzend gebergte, Dit uit

zich met name in het voorkomen van caliches in de opeenvolging (Pagnier & Van Tongeren, 1996),

Als gevolg van het naar het noorden voortschrijdende deformatiefront vond er in het Bekken van de

Kempen in het Stefanien vermoedelijk geen of weinig sedimentatie meer plaats. ln het kaartbladgebied

luidde dit een lange periode van non-depositie in die tot in het Laat-Perm zou duren.

Ten tijde van de Asturische deformatiefase. aan het einde van het Westfalien, verplaatste het Varistische

orogene front zich verder in noordelijke richting. Over de precieze ligging van het front bestaan verschil-

lende visies: volgens Franke ('1990) en Drozdzewski &Wrede (1994) ligt dit geheel ten oosten van het

kaartbladgebied, terwijl volgens Kockel (1998) ook het Krefeld en het Venlo Blok onderdeel uitmaken van
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het Varistisch gedeformeerde gebied. Franke postuleert een NNW georiënteerde breuk ten oosten van

het Krefeld Hoog als westelijke begrenzing van de Varistische deformatie lhel Niedenhein-Lineamentl.

Drozdzewski & Wrede baseren zich op waargenomen overschuivingstektoniek in mijnen en boringen,

terwijl Kockel zich op grootschalige structuren heeft gebaseerd. ln Kockel's visie speelt de Peelrand

Breuk een belangrijke rol als tear fault'waarlangs het front sterk verspringt. De oorsprong van deze ver-

springing zou goed passen binnen de post-Varistische wrench-deformatie gedurende het Vroeg-Perm.

Ten zuidoosten van het kaartbladgebied komen een aantal zwak hellende overschuivingen voor, die

als de noordelijke begrenzing van het Varistisch front worden beschouwd met een zuidwest-noordoost

strekking (NITG-TNO, 1999). De richting van de overschuivingen in Zuid-Limburg geeft aan dat het

compressieve krachtenveld in deze tijd een NW-20 richting had.

ln het aangrenzende deel van Duitsland werd tijdens de jongste fase van de Varistische Orogenese een

systeem van 0N0 gerichte syn- en anticlines en overschuivingen aangelegd, dat aan de westzijde door

het NNW georiënteerde Krefeld. Venlo en Peel Blok wordt gescheiden van het Bekken van de Kempen.

De oorsprong van deze NNW gerichte structuren lijkt gerelateerd aan vulkanische intrusiva onder deze

eenheden. Hun aanwezigheid wordt ingegeven door anomalieën van het inkolingspatroon, zwaarte-

kracht en magnetisme (resp. Buntebarth et al., 1982; Bredewout, 1989; Bosum, 1965). Deze ¡ntrus¡va zijn

gerelateerd aan de post-Varistische wrench-deformatie. 0pheffing gerelateerd aan deze intrusies leidde

tot diepe erosie op het Peel en het Venlo Blok en het Krefeld Hoog.

De opheffings- en dalingsgebieden tijdens de Varistische orogenese worden beschouwd als voorlopers

van de structurele elementen, welke zich ook tijdens het Perm, de Trias en de Jura manifesteerden

(0.a. Roerdal Slenkl. Deze structurele elementen hebben in de verschillende geologische perioden

andere or¡öntaties en begrenzingen gehad, maar werden wel globaal door dezelfde breuksystemen

begrensd.

14.2.4 Perm

Het Perm wordt in het kaartbladgebied gekenmerkt door een groot hiaat. Slechts hetjongste Perm

wordt door sedimenten vertegenwoordigd. Tjdens het Vroeg-Perm maakte het compressieve krachten-

veld van de Varistische Orogenese plaats voor een oost-west georiënteerde rek. Ten noorden van het

Varistische gebergte ontstonden noordwest-zuidoost en west-oost georiënteerde zijschuivingen (Ziegleç

1990). Sterke wrench-deformatie van dit gebied leidde tijdens het Vroeg-Perm tot vulkanisme op uitge-

breide schaal in Duitsland (Ziegler, 1990) en vermoedelijk ook onder het Krefeld Hoog. Aan het eind van

het Vroeg-Perm ontstonden door een combinatie van rekspanningen en de afkoeling van de vulkanische

gesteenten u¡tgestrekte intrakratonische bekkens: het Noordelijk en het Zuidelijk Perm Bekken. ln dit

laatste bekken werden in een continentaal milieu de afbraakproducten van hetVaristisch gebergte afge-

zet. De oudste sedimenten in dit bekken zijn bekend uit noordoost-Duitsland en vandaar breidde de

sedimentatie zich tildens het Laat-Perm uit naar het westen en zuiden (Plein, 1995). Tjdens het hiaat,

dat het gehele Vroeg- en het oudste deel van het Laat-Perm omvat, traden verschillende tektonische

pulsen op: de Saalische en de Altmark l, ll en lll (Plein, 1995). Tezamen hebben deze pulsen geleid tot de

discordantie aan de basis van de Boven-Rotliegend Groep. Pas tijdens de afzetting van het jongste deel

van deze groep vond er sedimentatie plaats in het kaartbladgebied van door wadi's aangevoerde con-

glomeraten en zanden. ln depressies in het noorden van het kaartblad accumuleerden eolische zanden.

Het sedimentatiegebied werd in grote lijnen begrensd door het Varistisch front (Geluk, 1999a); slechts

ten noorden hiervan vond sedimentatie plaats.

Slenkvorming in het Noord-Atlantische/Arctische gebied leidde tijdens het Laat-Perm, tezamen met een

eustatische zeespiegelstijging als gevolg van het smelten van de ijskap van Gondwana (Ziegler, '1990),

90 Toef ¡cht¡ng kaartbladen Xlll en XIV ceotogtsche gesch¡eden¡s



tot de vorming van een verbinding tussen het in het noorden gelegen gebied van de huidige Barentsz

Zee en de intrakratonische Noordelijke en Zuidelijke Perm Bekkens. ln de bekkens, die onder hettoen-
malige zeeniveau waren gedaald, vond een zeer snelle transgressie plaats (Glennie. 1998). Dit leidde tot
de vorming van een grote binnenzee waarin, door een samenspel van enerzijds het aride klimaat en

anderzijds een wisselende instroming van zeewater vanuit het Arctische gebied, cycli van carbonaten

en evaporieten werden afgezet. Belangrijke transgressies markeren de bases van de verschlllende cycli.
Het kaartbladgebied lag aan de rand van deze binnenzee; er werd derhalve slechts een incomplete

opeenvolging afgezet, die overwegend uit clastica en carbonaten is opgebouwd.

De eerste extensionele puls tijdens het Laat-Perm, de Tubantische I puls, leidde tot een modificatie van

het patroon van hogen en lagen. Door deze puls ontstond een door NW-ZO georiënteerde breuken

begrensde depressie in het aangrenzende deel van Duitsland, waar tevens steenzout werd afgezet
(Wolf, 1985; Hilden, 1988; M.A. Ziegleç 1989). De Roerdal Slenk vormde in deze tijd een hooggelegen

blok tezamen met het Oostel¡jk Kempen Blok, terwijl het Peel en het Venlo Blok een tussenpositie

innamen. Er ziin aanwijzingen uit de seismiek dat de Peelrand Breuk en de Tegelen Breuk deze eenheden

begrensden. Een tweede riftpuls tijdens het Laat-Perm, de Tubantische ll, leidde tot een geringe opheffing

in het westen en noordwesten van het kaartbladgebied; hier rusten de jongste afzettingen van de

Zechstein Groep discordant op oudere afzettingen van de Zechstein Groep, of zelfs van de Boven-

Rotliegend Groep {Geluk et al., 1997).

14.2.5 Trias

De Trias kenmerkte zich aanvankelijk door een uiterst gelijkmatige bekkendaling. Het Zuidelijk Perm

Bekken bleef in essentie voortbestaan en wordt om die reden ook dikwijls het Permo-Trias Bekken

genoemd, Het sedimentatie-areaal breidde zich nog iets verder naar het zuiden uit. De Trias wordt door
een tweetal fasen van rektektoniek gekenmerkt, namelijk de Hardegsen en Vroeg-Kimmerische fasen
(Ziegler, 1990), die het opbreken van het supercontinent pangea begeleiden.

Het begin van de Trias is gekarakteriseerd door een markante influx van klastisch materiaal, afkomstig
van het Varistisch gebergte. Tegelijkertijd zette een versnelde daling in van het kaartbladgebied, vooral

van de Roerdal Slenk (Zijerveld el al., 1992; Geluk et al., 1996). Er vormde zich een uitgestrekte, zandige

overstromingsvlakte, waar wadi's afwisselden met zandduinen, die in noord- en noordwestelijke richting

overging in een playa meer. De voornaamste aanvoer van klastisch mater¡aal vond plaats door de

Roerdal slenk in de richting van het west-Nederlands Bekken (Geluk et al., 1996). De sterkste daling

trad op in de Roerdal Slenk. Opheffing van de brongebieden van sediment, in combinatie metfluctuaties
van de waterspiegel in het bekken, leidden tot de episodische uitbouw van riviersystemen in het bekken,

waardoor een cyclische opeenvolging van zand en klei/silt werd afgezet (Geluk & Röhling, 1997, 1999).

ln het kaartbladgebied zijn deze cycli overwegend als zand afgezet, De Hardegsen fase tijdens het

Scythien leidde tot opheffing van gebieden ten noorden en oosten van de Roerdal Slenk. Hier vond

erosie plaats van een deel van de afzettingen van de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep. Deze fase voltrok
zich in een drietal pulsen, waarvan die voorafgaand aan afzetting van de Solling Formatie de sterkste

was. De eerste tektonische puls leidde nog tot een differentiële daling van de Roerdal Slenk, waardoor

hier een dikke opeenvolging van de Volpriehausen Formatie bewaard is gebleven. Hlerna ging de

Roerdal Slenk deel uitmaken van een stabiel platform aan de zuidrand van het bekken (Geluk et al., 1996).

Lacustriene kleien van de Solling Formatie bedekten het relief.

Tìjdens het Anisien ontstond in het oostelijke deel van het Permo-Trias Bekken een verbinding met de

Ïethys oceaan. die een belangrijke transgressie tot gevolg had (Ziegler, 1990). Deze transgressie over-

spoelde de voornaamste brongebieden van tenigene sedimenten (Röt Formatie) en er vond nu uitsluitend
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afzetting van carbonaten en mergels (Muschelkalk Formatíe) plaats. Het kortstondig verbreken van deze

verbinding leidde tot de afzetting van evaporieten. Ijdens het Anisien manifesteerden zich de eerste

bewegingen van de Vroeg-Kimmerische fase, die tijdens het Carnien zou culmineren. Deze bewegingen

luidden een tektonisch actieve periode in, die tot in het Krijt zou duren. ln deze tijdspanne voltrok zich de

desintegratie van Pangea, waarbij de noordelijke Atlantische Oceaan zich opende. De Kimmerische

fasen veroorzaakten belangrijke hiaten in de stratigrafische opeenvolging. ln het kaartbladgebied waren

de effecten van de Vroeg-Kimmerische fase tijdens de het Midden- en Laat-Trias beperkt tot enige diffe-

rentiële bewegingen langs de Peelrand Breuk. De Roerdal Slenk en het West-Nederlands Bekken vorm-

den grootschalige N0 hellende halfgrabens, aan de noordrand door breuken begrensd (Geluk, 1999b).

Met name de evaporietverbreiding in de Röt en de Muschelkalk Formatie (fig. 8.5 Vm 8.7) in de nabiiheid

van deze breuken laat deze configuratie duidelijk zien, 0p seismische profielen kenmerkt de Trias zich

door een gelijkmatige dikte (fig. 14.4).

Tjdens het Vroeg-Anisien bevonden zich uitgestrekte fijnkonelige sedimentvlaktes in het gebied.

Hierover breidden zich kortstondig stroomvlaktes met verwilderde rivieren en zandduinen uit, die de

laatste zandige influx vanuit het zuiden vormen. De transgressie drong tijdens het Laat-Anisien de klasti-

sche aanvoer verder terug naar het zuidoosten en in het kaartbladgebied werden in een ondiep marien

milieu kalken en mergels afgezet. Via de Roerdal Slenk en het Trier Bekken ontstond een verbinding met

het Bekken van Parijs, die tot de Midden-Jura zou blijven bestaan (Ziegler, 1990). Het kortstondig verbre-

ken van de verbinding met de oceaan, mogelijk in respons tot een tektonische puls (Geluk et al', 2000)

leidde in het gehele gebied tot de afzetting van evaporieten. ln het noorden van het kaartbladgebied

werd hierbij steenzout afgezet.

Een regressie tijdens het Ladinien leidde, in combinatie met de opheffing van het Fennoscandisch

Schild, tot hernieuwde afzetting van clastica in het bekken (Zieglec 1990). Daar het kaartbladgebied

ver van dit brongebied venivijderd lag, komen slechts deze ondiep-mariene tot deltaische afzettingen

fijnkorrelig voor. Verdere tektonische bewegingen gedurende het Ladinien en Carnien laten zich moeilijk

reconstrueren door de afwezigheid van sedimenten. 0p grond van een lokaal voorkomen van een

dunne Carnien-opeenvolging nabij de Peelrand Breuk kan worden aangenomen dat de differentiële

bewegingen langs deze breuk zich voortzetten. De reeds besproken grootschalige scheefstelling van

de Roerdal Slenk werd geaccentueerd, zoals uit de afgedekte kaart onder de Vroeg-Kimmerische discor-

dantie blijkr.

Tjdens het Norien namen de tektonische bewegingen sterk af en werd de sedimentatie hervat. De afzet-

tingen van de Bode Keuper Kleisteen en de Dolomitische Keuper Laagpakketten markeren de Vroeg-

Kimmerische discordantie. Tjdens het Rhaetien luidde een markante transgressie een lange periode van

mariene sedimentatie in die tot de Midden-Jura duurde.

14.2.6 Jura

Ijdens de Jura zette de regionale daling van een groot deel van noordelijk Europa, die aan het einde

van de Trias was begonnen, aanvankelijk door. Via het Noordzee riftsysteem kwam een verbinding met

de Arctische Zee tot stand. ln combinatie met een zeespiegelstijging resulteerde dit in de afzetting van

fijnkorrelige mariene sedimenten. Deze afzettingen, van Vroeg-Jura en vroegste Midden-Jura ouder-

dom, werden in één uitgestrekt, aaneengesloten gebied afgezet, dat het areaal van het Permo-Trias

Bekken en het Bekken van Parijs omvatte. Dit is af te leiden uit het uniforme en fiinkonelige karakter van

de afzettingen. Ook het Massief van Brabant werd in deze tijd door de zee bedekt. Tjdens het Hettangien

tot Pliensbachien werden kleien en silten in een open-marien milieu afgezet onder de golfbasis'

Enige stagnatie in de circulatie in het bekken zorgde voor euxinische afzettingsomstandigheden.
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Ïjdens de vroeg Midden-Jura waren tektonische bewegingen van de Mid-Kimmerische fase verant-

woordelijk voor differentiële breukbewegingen. De tijdens de Trias tot stand gekomen structuratie van

grootschalige N0 hellende halfgrabens in de Roerdal Slenk en het West-Nederlands Bekken zette zich in

essentie voort. Doordat ook de westelijke randbreuk van de Waalwijk structuur actief werd, evenals een

aantal breukzones in het West-Nederlands Bekken, ontwikkelden zich geleidelijk ook N0-hellende breuken

in de halfgrabens. Hierdoor transformeerden de Roerdal Slenk en het West-Nederlands Bekken van

simpele halfgrabens gaandeweg in een serie grabens. Dit wordt getoond door dikteverschillen van het

interval tussen de Posidonia Schalie Formatie en de basis van de Altena Groep op het seismische profiel

in figuur 14.4. Dit beeld werd voorts nog complexer doordat tijdens de Laat-Kimmerische fase deze

breukblokken sterk verschillende dalingspatronen vertoonden (zie onder).

Ïjdens het Toarcien trad een periode van stagnatie in het mariene bekken op, vermoedelijk als gevolg

van een thermo-haliene gelaagdheid van het water (Ziegler,1990), waardoor in grote delen van

Noordwest-Europa organisch-rijke kleien van de Posidonia Kleisteen Format¡e werden afgezet. Ijdens
de Midden-Jura herstelde de circulatie in het bekken zich en werden tijdens het Aalenien tot Bajocien

in een marien milieu kleien en zanden afgezet. Deze zanden lilken gerelateerd aan de opheffing van de

rondom het bekken gelegen hogen (Massief van Brabant, Rijns Massief) tijdens de Mid-Kimmerische

fase. Tjdens het Bathonien tot vroegste Oxfordien werden in ondiep-mariene omstandigheden kalk-

stenen, mergels en klei afgezet. De uiterst goede correleerbaarheid van deze afzettingen met die in het

Sole Pit Bekken tonen aan dat sedimentatie zich in essentie voltrok in een groot zeegebied dat het Sole

Pit Bekken, het West-Nederlands Bekken, het Centraal-Nederlands Bekken, de Roerdal Slenk en het

Bekken van Parijs omvatte. Een regressie beëindigde de afzetting (Gianolla & Jacquin, 1998).

Ïjdens de Laat-Jura voltrokken zich belangrijke tektonische gebeurtenissen. Dit betreft de Laat-

Kimmerische fase, met een eerste puls aan het begin van de Laat-Jura en een tweede op de grens

Ryazanien-Valanginien in het vroegste Krijt (Laat-Kimmerisch I en ll; Rijks Geologische Dienst, 1991).

Rekbewegingen in de korst onder de slenk werden geaccommodeerd door transtensionele, dextrale

zijschuivingen langs een systeem van gereactiveerde NW-20 strekkende breuken. Dit leidde tot een

verdere structurele modificatie van de Roerdal Slenk en het West-Nederlands Bekken. Ook aan de zuid-

westrand van deze bekkens ontstonden breuken, De bewegingen van de Laat-Kimmerische fase gingen

gepaard met vulkanische activiteit, die zich concentreerde in de tijd rondom de twee pulsen (Werkendam 1:

tuf/ganggesteente, Hauterivien; Heinenoord 1: mafische tot ultramafische vulkanieten, Laat-Jura).

ïjdens de Laat-Kimmerische rift fases werden de gebieden aan de rand van de slenken en ook het

Massief van Brabant (Vercoutere & van den Haute, 1993) sterk opgeheven. Eveneens op de noord-

westelijke schouders van de Roerdal Slenk vond diepe erosie plaats. ln beide bekkens zelf was de erosie

beperk. ln de Roerdal Slenk neemt de erosie in zuidoostelijke richting toe; ook werden de randen van

de slenk geaccentueerd en hier vond sterke erosie plaats. Ten gevolge van transtensionele bewegingen

vormden tijdens het Kimmeridgien zich in het noorden en noordwesten van het kaartblad kleine rift

gerelateerde bekkens, waar dikke pakketten fluviatiele zanden en lacustriene kleien werden afgezet.

ïjdens het Portlandien nam de differentiële daling af en breidde de sedimentatie zich vanuit deze bekkens

verder over het gebied uiÎ.

De Waalwijk structuur werd in deze tijd aangelegd. De structuur ontstond op de overgang van de zuide-

lijke breukzone van het West-Nederlands Bekken naar de Roerdal Slenk. Karakteristiek aan deze struc-

tuur is de N-Z richting van de hoofdbreuken van deze structuur, zoals de Rijen Breuk. Secundaire breuken

in de structuur verlopen ongeveer 0-W, Verder is de Nieuwerkerk Formatie in de Waalwijk structuur

extreem dik ontwikkeld. De structuur kan verklaard worden aan de hand van dextrale transtensie-tekoniek

op de zuidelijke NW-20 georiënteerde randbreuken van het West-Nederlands Bekken en de Roerdal
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Slenk. ln de overgang tussen beide bekkens ontstaat een pull-apart regime met N-Z georiënteerde

breuken, waar versnelde daling optreedt waardoor de Nieuwerkerk Formatie een anomale dikte kan

aannemen. De sub-horizontale hoofdspanningsrichting die bij deze structuur past moet ongeveer

NNW-ZZO gericht zijn, om de breuken in het basement middels dextrale transtensie te reactiveren.

14.2.7 Kr¡¡t

Ijdens het Krijt zette een geleidelijke zeespiegelstijging in, welke in het Laat-Krijt zljn hoogtepunt bereikte

(Hancock & Scholle, 1975). De Krijt-transgressie was waarschijnlijk een respons op de toegenomen

spreidingssnelheid van de bodems van de oceanen die zich tussen de componenten van het uiteenge-

scheurde Pangea bevonden en de daaraan gekoppelde volumevergroting van de mid-oceanische ruggen

(Pitman, 1978; Donovan & Jones, 1979).

De tweede puls van de Laat-Kimmerische fase leidde in het Valanginien tot een accentuering van de

hoge gebieden rondom de bekkens en verdere regionale opheffingen in Noordwest-Europa. Mede in dit

kaartbladgebied geldt dat de flanken van de Roerdal Slenk en het West- en Centraal-Nederlands Bekken

sterk werden opgeheven. Hierna namen de differentiële bodembewegingen af. ln de Roerdal Slenk wer-

den tijdens het Ryazanien en Valanginien fluviatiele en deltaische sedimenten afgezet, die in noordelijke

richting buiten het kaartbladgebied overgaan in mariene sedimenten.

Het kaartbladgebied lag tijdens het Krijt aan de zuidrand van het bekken. Vanuit het noorden vond een

transgressie plaats, die het noordelijke deel van het kaartbladgebied echter pas in het Barremien bereikte.

Tjdens het Aptien vond een kortdurende regressie plaats gerelateerd aan de Austrische tektonische fase

(Ziegler, 1990), die leidde tot de afzetting van groenzanden aan de rand van het West- en Centraal-

Nederlands Bekken. Ijdens het Albien zette de transgressie zich voort, totdat het gehele Maasbommel

Hoog werd overspoeld. Deze Albien transgressie wordt in geheel Noordwest-Europa herkend en

toegeschreven aan een markante zeespiegelstijging (Crittenden, 1987). Vermoedelijkvond ook in het

noordelijke deel van de Roerdal Slenk afzetting van mariene sedimenten plaats, maar door de aan de

inversietektoniek gerelateerde erosie is hierover geen zekerheid te krijgen.

Ijdens het Laat-Krijt zette de transgressie verder door. Hierbij werd de afstand tot de brongebieden van

klastische sedimenten groter en hun oppervlak steeds kleiner. Tjdens het Cenomanien en Turonien

breidde de sedimentatie zich vanuit het Centraal- en West-Nederlands Bekken en het Maasbommel

Hoog verder naar het zuiden uit (Gras & Geluk. 1999). Ook vond sedimentat¡e plaats in het gebied ten

westen van de Rijen Breuk.

Aan de periode van regionale daling kwam een einde tijdens het Coniacien. Europa onderglng een

belangrijke plaat-reorganisatie (fig. 14.2c) als gevolg van extensie en slenkvorming door de spreiding

van de oceaanbodem in de Arctische en Noord-Atlantische Oceaan (Coward, 1991), het begin van de

botsing tussen Europa en Afrika (Ziegler, 1990), ofdoor lokalefactoren (Baldschuhn etal., 1991). Dit

resulteerde in een compressief tektonisch regime. Ijdens de periode Coniacien tot Vroeg-Campanien

leidde dit tot een omkering van de bewegingsrichting langs breuken, die resulteerde in inversie van de

voormalige Laat-Jura/Vroeg-Krijt bekkens in het gebied en een sterke daling van de voormalige hogen.

Deze inversie voltrok zich in een serie pulsen die in twee hoofdfasen worden gegroepeerd: de Subhercy-

nische fase gedurende het Santonien en het Campanien, en de Laramische fase aan het beg¡n van het

Tertiair. De react¡vatie van de Veldhoven Breuk wordt in het seismische profiel in figuur 14.4 getoond.

lnversie van de Roerdal Slenk en het West- en Centraal-Nederlands Bekken vond plaats in het Santonien

en Vroeg-Campanien (Kuyl, 1983; Bless et al., 1987; Gras & Geluk, 1999). De niet-opgeheven gebieden
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de Boven-Oligocene en jongere formaties in de slenk en op de flankerende horstblokken. Het patroon

van de diepteligging van de Boven-Noordzee Groep (Kaarten Xlll/XlV-15) is hier ook een indicatie voor.

Tot op heden vindt langs de breuken van dit systeem beweging plaats, getuige terreintreden en -knikken

en door breuken beïnvloede drainagepatronen (Van den Berg et al., 1994) en de aardbevingen in Limburg

en omgeving (Camelbeeck et al., 1994; Ahorner, 1994).

0p de overgang 0ligoceen-Mioceen trad regionale opheffing op, welke wordt gerelateerd aan de

Savische fase. Tezamen met een lage zeespiegelstand resulteerde dit in regionale erosie tijdens het

Vroeg-Mioceen, die met name insneed op het Peel en het Venlo Blok. Aanvankelijk vond de sedimentatie

alleen voortgang in het diepste deel van de Roerdal Slenk. Vervolgens breidde de afzetting zich uit tot op

de flankerende hogere blokken (Zagwijn, 1989).

De bekkenrandpositie van het studiegebied werd benadrukt tijdens het Mioceen en het Plioceen, waarin

een verlanding vanuit het oosten en zuidoosten optrad, ln het Kwartair trad een versterkte opheffing van

het achterland op. waaronder de Ardennen. Rivieren vormden vervolgens in een afwisselend glaciaal

en gematigd klimaat het terrassenlandschap zoals dat thans in het zuiden van het kaartbladgebied is

te zien. De breuken van het Roerdal Rift Systeem hebben een rechts-laterale component binnen een

algemeen extensioneel krachtenveld (Van den Berg, 1994).

14.3 Neotekton¡ek van de Roerdal Slenk

De Roerdal Slenk is onderdeel van een actief riftsysteem dat een groot aantal breukblokken omvat in

Zuid-Nederland, Noordoost-België en het aangrenzende deel van Duitsland (fig. 14.5 & 14.6). Het Roer-

dal Rift Systeem is opgedeeld in drie tektonische eenheden: het Oostelijk en Westelijk Kempen Blok in

het zuidwesten, de Roerdal Slenk in het centrum en het Peel en Venlo Blok in het noordoosten. De Roerdal

Slenk wordt gescheiden van de aangrenzende blokken door de Feldbiss Breukzone in het zuiden en de

Peelrand Breukzone in het noordoosten. 0p grotere schaal maakt het Roerdal Rift Systeem deel uit van

een riftsysteem in de Nederrijnse Bocht, welke op zich weer deel uitmaakt van een mega-riftsysteem dat

West-Europa doorsnijdt (fig. 14.5; Ziegler, 1992).

Het Roerdal Rift Systeem is gesuperponeerd op bekkens van Mesozoische en Paleozoische ouderdom

(Geluk et al., 1994), De rifting in het Roerdal Rift Systeem begon in het Laat-Oligoceen. Sindsdien is de

Roerdal Slenk 1000 tot 1200 m gedaald en het Peel Blok maximaal 200 m (Geluk et al., 1994). Gedurende

het Kwartair was de gemiddelde dalingssnelheid van de Roerdal Slenk 60 tot 90 m/Ma. De daling ging

echter niet met een constante snelheid. Uit een dalingsanalyse van twee boringen in de Roerdal Slenk,

zonder correctie voor compactie, blijkt dat de dalingssnelheid mogelijk met 25 tot 30% toeneemt

gedurende het Kwartair (Geluk et al., 1994). Bovendien worden beide boringen gekenmerkt door hiaten

in het Onder- en Midden Pleistoceen, hetgeen suggereert dat er perioden zijn geweest waarin de daling

vrijwel nihil was, of waarin er sprake was van opheffing. Houtgast & Van Balen (2000) hebben de

dalingsgeschiedenis van het Roerdal Rift Systeem gedurende het Kwartair in detail bestudeerd in zes

boringen, gesitueerd op de drie tektonische blokken. Het resultaat van deze analyses laat zien dat er

sprake is van drie dalingsfasen. Snelle daling heeft plaats gevonden gedurende het Vroeg-Pleistoceen

(2.4 tot 1.8 Ma). De tweede fase, tot 0.35 Ma, wordt gekenmerh door langzame daling. De boringen

in de Roerdal Slenk en op het Peel Blok laten een versnelde daling zien vanaf 0.35 Ma. Deze versnelling

is echter niet zichtbaar in boringen van het Westelijk en Oostelijk Kempen Blok (zie Houtgast & Van

Balen,20001.

De Peelrand Breuk en de Feldbiss zijn de meest actieve breukzones gedurende het Kwartair. De gemid-

delde verplaatsingssnelheid langs deze breukzones varieert van 5 tot 80 m/Ma (Houtgast & Van Balen,
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2000). Perioden van hoge en lage verplaatsingssnelheden wisselen elkaar af. De dalingssnelheid in

de Roerdal Slenk is ongeveer gelijk aan de verplaatsingssnelheid van de breulaones. Dit betekent dat

de daling in de slenk met name wordt veroorzaakt door breukverplaatsingen, en in mindere mate door

andere dalingsprocessen in extensiebekkens, zoals compactie van sedimenten en thermische contractie

van de lithosfeer (Houtgast & Van Balen, 2000).

Resultaten van lineamentanalyses van satellietbeelden en topografie (Sesören, 1976; Van den Berg,

1994; Houtgast & Van Balen, 2000) indiceren dat twee breukrichtingen actief zouden kunnen ziin in het

Roerdal Rift Systeem, een NW-ZO gerichte set en een N-Z tot NO-ZW gerichte set. De NW-20 gerichte

breuken zijn ontstaan tijdens de laatste periode van de Varistische orogenese; zij bevinden zich ook in

het Paleozoische basement van het Roerdal Rift Systeem, en zijn bijvoorbeeld ook gereactiveerd tildens

het Mesozoicum en Kenozoicum, De mogelijk aanwezige N-Z tot NO-ZW gerichte breuken hebben

daarentegen minder gewerkt tijdens deze periodes. Deze N-Z tot NO-ZW richting is echter niet herkend

tijdens het karteren van de Tertiaire afzettingen, Lineamentanalyses en geofysische gegevens duiden

0 2okm

Fíguur 14,6 Diepteligging van de basis van het klastisch Tertiair (Noordzee Supergroep en equivalente afzettingen) in

de Nedenijnse bocht. Deze kaart is mede samengesteld met gegevens uit Hilden (1988) en Demyttenaere & Laga

(1988).
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erop dat N-Z en NO-ZW gerichte breuken aanwezig zijn in het Caledonische Massief van Brabant ten zui-

den van het Roerdal Rift Systeem (zie Van Balen et al., 2000). Dit kan betekenen dat deze breukrichting

ook voorkomt in het pré-Varistische basement onder het Roerdal Rift Systeem. Het felt dat Paleozoische

breuken telkenmale gereactiveerd worden tijdens het Mesozoicum en Cenozoicum duidt erop dat deze

breuken fundamentele zwaktezones in de lithosfeer zijn.

Gedurende het Laat-Tertiair en Kwartair hebben tektonische bewegingen de loop en insnijding van de

Rijn en Maas beTnvloed (e.g. Rijks Geologische Dienst, 1973; Van den Berg, 1994; Van Balen et al., 2000;

Houtgast & Van Balen, 2000). De noordwaarts gerichte scheefstelling gedurende het tektonisch minder

actieve Midden-Pleistoceen leidde er bijvoorbeeld toe dat de Rijn en Maas de Roerdal Slenk verlaten

hebben, om een meer noordwaarts gerichte loop dwars over de Roerdal Rift Systeem te volgen (de Rijn

iets verder naar het oosten in de Nederrijnse Bochtl. De breukwerking beïnvloedt voorts ook de huidige

morfologie: breuktrapjes kenmerken de belangrijkste breukzones en beekjes lopen parallel aan breuken

(Van den Berg, 1994; Houtgast & Van Balen,2000).

14.4 Se¡smac¡tê¡t van de Roerdal Slenk en omgeving

De meeste seismiciteit van natuurlijke oorsprong in Nederland vindt plaats in de Roerdal Slenk, de

noordwestelijke extensie van de Rijndal Slenk. De recente aardbevingen in het Roerdal Rift Systeem

worden veroorzaakt door de rifting die in het Laat-Oligoceen begonnen is. Deze seismiciteit is geconcen-

treerd langs de belangrijkste breukzones (fig, 14.7, tabel 14.1; Ahorner, 1962; Camelbeeck & Meghraoui,

Tabel 14.1 Overzicht van de ep¡centra van de bevingen in Zuid-Nedertand

De bevingen zijn gerangschikt naar magnitudes groter dan 3,0, De volgnummers verwijzen naar

figuur 14.7.

Volgnummu Diepte (kn) Magnîtude M, Jaa¡

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Roermond

Uden

Meyel

Vught

Roermond/Herkenbosch

Stamproy (B)

Bladel

Roermond

Heythuysen

Roermond

Linne/Roermond

Uden

Weert

Bree (Bl

Nijmegen

Roermond

Boermond

Nijmegen

Roermond

15,4

16,3

3,4

18,9

15,0

15,1

't0,1

7,7

4,9

28,0

10,6

11,5

17,4

9,9

28,0

14,9

13,0

18,3

12,8

5,8

5,0

4,5

4,3

4,3

4,2

4,0

4,0

3,8

3,7

3,4

3,4

3,3

3,3

3,2

3,1

3,1

3,0

3.0

1992

1932

1932

1932

1935

1960

1932

1992

1980

1992

1993

1999

1976

1983

't972

1992

1992

1979

1992
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1998). De Roermond aardbeving van 1992 vond bijvoorbeeld plaats langs de Peelrand Breuk (Van Eck &

Davenport, 1994). De huidige, door geodesie vastgestelde verplaatsingssnelheden langs breuken

(Groenewoud etal., 199'l)zijn 10tot 100 maal groter dan de snelheden die zijn af te leiden uit de sedi-

mentatiegeschiedenis van het Roerdal Rift Systeem. Dit kan verklaard worden door een grote variatie

aan verplaatsingssnelheden in de loop der tijd door breukspanning-interacties, terwijl de sedimentatie-

geschiedenis slechts een gemiddelde snelheid kan vastleggen.

Van de twee randbreuken (Peelrand en Feldbiss) is de Peelrand Breuk de meest actieve. De twee sterkste

aardbevingen van de 20'eeuw (Uden,20 november 1932, ML= 5,0 en Roermond 13 april 1992, ML= 5,8)

zijn aan deze breukte relateren. De laatste beving heeft meer dan 200 naschokken gegenereerd

(Camelbeeck et al.. 1994), waarbij opvalt dat deze niet alleen in de buurt van de hoofdschok plaats

vonden, maar tevens 40 km ten zuidoosten van het ep¡centrum langs de Feldbiss. Alle naschokken ble-

ven wel beperkt tot het gebied binnen de slenk. Het hypocentrum van zowel de Uden als de Roermond

{-4 breuk

* aardbeving

Figuur 14.7 Epicentra van aardbevingen in de Roerdal Slenk met een magnitude groter dan 3,0. Voor de verklaring van

de cijfers wordt verwezen naar tabel 14.1.

101 Toelicht¡ng kaartbladen Xlll en XIV Geotag¡schê gesch¡edenís



aardbeving ligt op een diepte van ca. 16 km en impliceert een helling van de Peelrand Breuk van 60-70

graden. Dit is ¡n overeenstemming met de bepaling van de helling van de breuk uit seismische gege-

vens van de eersle 3 km en suggereert een constante hellingshoek. Twee observaties zijn opmerkelijk.

Ten eerste vertonen de epicentra van de naschokken in de buurt van de hoofdschok een trend die iets

afwijkt van de strekking van de Peelrand Breuk aan het aardoppervlak, terwijl het haardmechanisme

van de hoofdschok een strekking laat zien die evenwijdig is aan de richting van de Peelrand Breuk.

Een tweede observatie is het feit dat de naschokken ten opzichte van de hoofdschok voornamelijk een

uitbreiding naar het zuidoosten laten zien, Een betere kennis van de structuur van de korst tussen 3 en

ca. 16 km diepte zou licht kunnen werpen op een mogelijke oorzaak van deze observaties. Hoewel een

serie diepe seism¡sche lijnen over Nederland is geschoten begin jaren 80, geeft de algemene interpreta-

tie (Remmelts & Duin, 1990) echter in dit geval weinig houvast. Nader onderzoek m.b.v. meerdere diepe

seismische lijnen onder de Peelrand Breuk in het epicentrale gebied zou meer inzicht verschaffen in de

gedetailleerde opbouw van de korsl tussen 3 en 20 km diepte. Na 1992 is de seismiciteit in de Roerdal

Slenk geconcentreerd gebleven rond het epicentrum van de Roermond aardbeving, met af en toe ver-

spreide activiteit over de rest van de slenk. Opmerkelijk is een aardbeving van magnitude 3,4 bij Uden

op 9 November 1999, de eerste in het gebied sinds 1932.

Vrijwel alle haardmechanismen van aardbevingen in dit gebied geven een afschuiving te zien, waarbij

het centrale deel van de slenk naar beneden zinkt. Dit is in overeenstemming met het seismo-tektonische

model voor de regio, waarbij een ZW-NO extensie optreedt.

0p basis van de historische seismiciteit in het gebied is een schatting gemaaK van de maximale magni-

tude die op kan treden, De Crook (1996) komt uit op een magnilude van 6.3. De historische tijdreeks is

echter te kort in het geval van grotere aardbevingen met een herhalingstijd van enkele duizenden jaren.

De paleoseismologie kan uitkomst bieden. Over de Peelrand Breuk is in 1999/2000 een sleuf gegraven en

in de Holocene afzettingen zijn sporen gevonden van plotselinge bewegingen, die mogelijk veroorzaak

zijn door aardbevingen van een grotere sterke dan de maximale magnitude uit de historische se¡sm¡-

citeit (Van den Berg et al., in druk). Resultaten uit een enkele sleuf geven echter niet meer dan een indi-

catie en een werkhypothese. Verder onderzoek zal nodig zijn om de hypothese te toetsen.
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15 Toegepaste geologie

15.1 Steenkool van het Peel Blok

ln verband met mogelijke steenkool-exploitatie is het oostelijk deel van het kaartbladgebied (Peel en

Venlo Blok en de aangrenzende Duitse en Belgische gebieden) uitgebreid onderzocht met behulp van

seismiek, een beperkt aantal diepe en vele ondiepe boringen (zie Hoofdstuk 2). Het belangrijkste doel

van deze boringen was om meer inzicht te verkrijgen in de kolenvoering van de Limburg Groep

(Westfalien ouderdom) in het Peelgebied en om de stratigrafie en kwaliteit van de steenkool nauwkeurig

in kaart te brengen. Aan de steenkoollagen in de gekernde Carboon-traiecten is o.a. chemisch en kool-

petrograf isch onderzoek verricht.

Voor de berekening van de geologische kolenvoorraad door de Peelcommissie (1963) is het gebied ver-

deeld in 12 velden. Enkele van deze velden liggen op Duits grondgebied, maar vallen onder het

Nederlands concessierecht (Peelcommissie, 19631. De totale geologische kolenvoonaad tot een diepte

van 1500 m werd berekend op 2,9 miljard ton. Een recente inventarisatie van de kolenvoorraad op het

Peel Blok (TNO-N|TG,2000) kwam tot een iets grotere voorraad.

- 

breuk

--r,bo- inkol¡ng in % Rr aan top Carboon

Figuur 15.1 lnkolingskaart van de top Carboon (naar Winstanley, 1993).
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Tabel 15.1 Overzicht van de onderzochte boringen met de inkolingswaarde
aan de top van de Limburg Groep (rn onder NAP)

Boring Diepte Top Limburg Gr. lnkoling l%Ril

Beesel-72

Belfeld-14

Elmpt-77

Elmpt-78

Helden-20

Helenaveen'5

Kessel-1 0

Maasbree-13

Maasniel-74

Melick-Herkenbosch-70

Maris-18

Nederweert-1

Neer-71

Reuver-76

Swalmen-21

Swalmen-73

683,60

668,00

708,70

57 1,55

705,00

913,90

687,00

872,65

668,70

479,30

837,00

2638,00

700,00

593,50

659,00

661,70

1,18

1,82

1,45

1,47

0,94

0,92

1,17

1,35

1,52

1,68

0,78

0,97

1,03

1,88

1,27

1,37

Mogelijk is het in de nabije toekomst econom¡sch haalbaar om het geadsorbeerde gas in de steenkool,

koolbedmethaan, te produceren, eventueel met behulp van gelijktijdige C0, injectie. Het geinjecteerde C0,

bevordert de product¡e van het methaan en wordt permanent ¡n de steenkool opgeslagen (Novem, 2001 ).

15.1.1 lnkoling van het Peel Blok

Voor de studie van de Peelcommissie (19631 is de inkolingsgraad van de Carboon-afzettingen bepaald

op bas¡s van vluchtige bestanddelen. ln de jaren tachtig is de inkolingsgraad van het monstermateriaal

opnieuw geanalyseerd, ditmaal petrografisch (vitrinietreflecties). Er bleek een goede correlatie te

bestaan tussen de gemeten inkoling aan de hand van vluchtige bestanddelen en de gemeten inkoling

aan de hand van de vitrinietreflectie. Aan zeven boringen zijn voorts nieuwe metingen verricht.

0p grond van deze gegevens is de inkolingstrend van de Limburg Groep bepaald aan de hand van alle

boringen in het Peelgebied, Tabel 15.1 geeft een overzicht van de onderzochte boringen. Deze trends zijn

geëxtrapoleerd naar het top Carboon oppervlak, hetgeen geresulteerd heeft in een inkolingskaart van

het ïop Carboon (fig. 15.1). Hieruit blijkt dat de inkoling aan top Carboon in de Roerdal Slenk relatief

gering is en dat de inkoling in oostelijke en in zuidoostelijke richting loeneemt tot meer dan 1.8% Rr

(fig. 15.2). Deze toename komt ten dele overeen met de toenemende ouderdom van top Carboon, van

Westfalien C in de Roerdal Slenk tot Namurien in oostelijke richting en tot Westfalien A in zuidoostelijke

richting (fig. 5.1). De inkoling kan niet alleen bepaald zijn door de stratigrafische positie, aangezien de

inkoling van het Catharina niveau, een marien niveau, aantoont dat er ook binnen deze laag een toename

van de inkoling in zuidoostelijke richting optreedt.

Deze inkolingstrends kunnen verklaard worden door verschillen in begravingsdiepte op het moment van

diepste begraving en/of lokale temperatuurverschillen.
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De begravingsgeschiedenis van koolvoerende pakketten van Westfalien ouderdom is gereconstrueerd

op het Peel Blok en in de Roerdal Slenk. De oorspronkelijke dikte van deze afzettingen varieerde slechts

in geringe mate (zie Hoofdstuk 5). Tjdens het Vroeg-Perm vond sterk gedifferentieerde opheffing van het

Peel en Venlo Blok plaats, waarbij de mate van erosie in oostelijke richting toenam van ruim 450 m tot

E
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Figuur 15.2 Gemodelleerde en gemeten inkolingswaarden van de boringen Nederweert-1, Helenaveen-5, Maasbree-13,

Kessel-lQ, Belfeld-l4 en Melick-Herkenbosch-70. De ligging van het profiel is NW-20 van de Roerdal Slenk naar het

Peel Blok. Het verschil tussen de gemodelleerde inkoling (liin) en de gemeten inkoling (punten) wordt in Z0 richting

steeds groter. Dit wordt aan het Erkelenz intrusief toegeschreven.
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meer dan 1950 m. U¡t deze reconstructie blijkt dat de opheffing alleen in de Roerdal Slenk door latere

daling wordt overtroffen, de koollagen op het Peel Blok hebben hun grootste diepteligging bereikt aan

het eind van het Carboon (fig. 15.3). Ijdens deze periode van diepste begraving vond ook de belangrijkste

fase van inkoling plaats op het Peel Blok. De differentiöle opheffing tijdens het Vroeg-Perm is derhalve

niet voldoende geweest om de verschillen in inkoling te verklaren. De verschillen in begravingsdiepte

lijken dus niet van belang te zijn geweest.

De tweede factor zijn lokale temperatuurverschillen. De temperatuur is mede bepalend voor de inkoling

van de sedimenten. De temperatuur wordt bepaald door de volgende vier parameters: 1. warmteaanvoer

uit de diepte, 2. temperatuur aan het oppervlak, 3. gesteente-eigenschappen (radioactiviteit, geleidbaar-

heid) en eventueel 4. laterale warmteaanvoer. Er is geen reden om aan te nemen dat er regionaal grote

verschillen zijn in de tijd wat betreft de eerste drie parameters.

Uitgaande van gelijke waarden voor deze parameters is de inkolingsgeschiedenis van vijf boringen op

het Peel Blok en één boring in de Roerdal Slenk gemodelleerd (fig. 15.2). Uit deze figuur blijkt dat de

berekende inkoling (lijn) goed past bij de gemeten waarden (puntenl in de boring Nederweert-1 in

de Roerdal Slenk. Naar het zuidoosten toe neemt de afwijking tussen de berekende en de gemeten

inkoling toe.

Figuur 1 5.3 Begravingsgeschiedenis

van de Limburg Groep in vijf putten

op het Peel Blok en één put in de

Roerdal Slenk.
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Een mogelijke bron voor deze warmteaanvoer is stroming van warme vloeistoffen, zoals gepostuleerd

door Buntebarth et al. (1982) om het anomale inkolingspatroon rondom het Krefeld Hoog, ten zuid-

oosten van het Peel Blok, te verklaren. De bron van deze warme vloeistofstroom zou een groot inlrusief

(Erkelenz intrusief) in de ondergrond zijn. Aanwijzingen voor het bestaan van een dergelijk intrusief

onder het Krefeld Hoog zijn vastgestelde anomalieën in het zwaartekracht- en het magneetveld

(Bosum, 1965, Bredewout, 1989) en vulkanische intrusies in de steenkolenvelden.

15,2 Petroleumsystèmen in de Roerdal Slenk

ln het noordwestelijke gedeelte van de Roerdal Slenk zijn koolwaterstof-accumulaties aangetroffen teÊ

wijl die op het Peel Blok afwezig ziln. Dit is te verklaren door een evaluatie van de petroleum-systemen.

Een klassiek petroleumsysteem bestaat uit een moedergesteente, een migratie-route, een reservoir en

een afsluitend gesteente boven het reservoir. Al deze elementen zijn van essentieel belang voor de pre-

servatie van koolwaterstoffen door de geologische tild.

De moedergesteenten voor gas, de steenkoollagen uit de Limburg Groep, komen zowel voor in de

Roerdal Slenk als op het Peel Blok. Uit de reconstructie van de begravingsgeschiedenis van het Peel

Blok en de gemodelleerde generatie van koolwaterstoffen blijkt dat de piekgeneratie werd bereikt

voorafgaand aan de pre-Perm opheffingsfase. Ten tijde van deze piekgeneratie van koolwaterstoffen

waren er geen reservoirs aanwezig. De toen gegenereerde koolwaterstoffen zi.in daardoor verdwenen

uit het gebied van het Peel Blok, behalve het gas dat nog geadsorbeerd is aan de steenkool zelf

(koolbedmethaanl.

Figuur 1 5.4 Dalingsgeschiedenis

van het boortraiect van de boring

Sprang-1, verkregen door "back-

stripping" analyses. De resultaten

zijn gebaseerd op de huidige sedi-

mentaire opeenvolging in deze

boring.
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De Roerdal Slenk heeft echter een heel andere begravingsgeschiedenis gekend dan het Peel Blok

(Zijerveld et al., 1992, Geluk et al.. 1994), zoals geïllustreerd wordt voor het oostelijk deel van de slenk
(borìng Nederweert-1) in figuur 15.3. Het verloop van de tektonische daling in het westelijk deel vanaf

het Laat-Perm wordt geTllustreerd door de dalingsgeschiedenis van boring Sprang-1 (fig. 15.a). De diep-

ste begraving werd bereikt vanaf het Tertiair tot heden. Er waren in die periode zowel migratieroutes

als reservoirs en afsluitende lagen aanwezig.

Twee verschillende'plays'zijn geïdentificeerd in de Roerdal Slenk: een gas en een olie play. 0m de

aanwezigheid van koolwaterstoffen in de slenk te kunnen verklaren, is een model gebruikt waarin een

relatie is gelegd tussen de tijdstippen van generatie en migratie en de tektonische evolutie van het bek-

ken. De plays zijn gemodelleerd met het programma TemisPack van l.F.P, waarbij is uitgegaan van het

profiel in figuur 15.5. Voor details van de werkwijze hiervan wordt verwezen naar Van Balen et al. (2000).

De resultaten zijn gekalibreerd met de hedendaagse temperaturen en vitrinietreflecties van referentie-

boringen. De gegevens uit de Waalwijk concessie zijn afkomstig van Clyde Petroleum Exploration B.V.

ln het oostelijk deel van de Roerdal Slenk zi.in slechts van één boring (Nederweert-l1 inkolingsgevens

beschikbaar.

Figuur 15.5 Het gemodelleerde

W-0 profiel in de Roerdal Slenk.

Ê
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15.2.1 De Trias gas play

ln Waalwijk-Noord werd voor het eerst gas aangetroffen door BP in 1987 (fig. 2.11. Vervolgens werd in

het begin van de jaren negentig nabij Loon op Zand olie en gas aangetoond door Clyde (Winstanley,

1993). De reservoirgesteenten in de Waalwijk en Loon op Zand velden zijn zandstenen behorende tot de

Hoofd-Bontzandsteen Subgroep en het Röt Randzandsteen Laagpakket (Winstanley. 1993). De koolwater-

stofaccumulaties in de Trias reservoirs bevinden zich in scheefgestelde breukblokken in een vergelilkbare

configuratie als de Trias voorkomens in het West-Nederlands Bekken (De Jager et al.. 1996; Geluk et al.,

1996; Van Balen et al., 2000).

Het belangrijkste gasmoedergesteente in het westelijk deel van de Roerdal Slenk zi,in de steenkoollagen

van de Caumer Subgroep (Type lll moedergesteente). De huidige saturatie die is voorspeld door het

modelleren van het Westfalien gasmoedergesteente is weergegeven in figuu115.6, Het biijkt dat gas

gegenereerd uit steenkoollagen is gevangen in reservoirs in de Hoofd- Bontzandsteen Subgroep en de

Röt Formatie (de accumulaties aan weerszijden van de sectie zijn het resultaat van de randvoorwaarden

van het model). Het model reproduceert het bekende voorkomen in het Loon op Zand veld. Het ti¡dstip

van gasgeneratie is weergegeven in figuur 15.7a. De generatiegesch¡edenis is vergelijkbaar met die in

het West-Nederlands Bekken (Van Balen et al., 20001. De generatie begon ongeveer 210 Ma geleden,

accelereerde hierna, om vervolgens afte vlakken op 120 Ma toen de maximale begravingsdiepte werd

Figuur 15.6 Gemodelleerde satura-

tie voor koolwaterstoffen gegene-

reerd uit de gasmoedergesteenten

van de Caumer Subgroep.

É

;!
.gô

Saturat¡e(%l

[---l o.t-zo

f.---_l zo-¿o

W qo-oo

Ioo.eo
I ao-roo

109 Toel¡chting kaârtbladen Xtll en XIV Toegêpaste geotosiè



bereikt. De hoge generatiesnelheid tussen 180 and 120 Ma is te wijten aan de snelle begraving en de

hoge hittestroming gedurende de Laat-Jura - Vroeg-Krijt riftfase. De geschiedenis van het vullen van het

reservoir is weergegeven in figuur 15.7b. Dit begon op 130 Ma en werd voltooid op 100 Ma. Het reservoir

was dus gevuld voor dat de Subhercynische inversie optrad.

Een tweede mogelljkheid voor de herkomst van het gas is een laag rijk aan organisch materiaal behorende

tot het Geverik Laagpakket, aan de basis van de Epen Formatie (Namurien). Onder-Namurien moeder-

gesteenten zijn aangeboord in zuidelijkergelegen boringen (Langenaekeç 1998) en in boringen oostelijk

van het studiegebied (NITG, 1998; Van Balen et al., 2000). Bovendien maakt de paleogeografische

situatie gedurende het Vroeg-Namurien en Westfalien (Lokhorst, 1998; Cameron & Ziegler, 1997) het

aannemelijk dat 0nder-Namurien en Westfalien secties belangrijke oliemoedergesteenten in het West-

Nederlands Bekken en het Waalwijk gebied konden zijn (De Jager et al., 1996; Van Balen et al., 2000).

Uit deze mariene afzettingen (Type ll organisch materiaal) zal in eerste instantie voornameliik olie wor
den gegenereerd. ln de modellering is aangenomen dat de in een vroeg stad¡um ontstane olie de hoge

temperaturen en drukken tijdens de begraving niet heeft overleefd en middels secundaire kraking is

overgegaan tot gas. Volgens het model is dit gas gevangen in dezelfde structuren waarin ook het gas

uit de Caumer Subgroep opgesloten zit (fig.15.81. De generatiegeschiedenis (fig.15.9a) laat zien dat er

koolwaterstoffen ziln gegenereerd tussen 300 en 160 Ma, als gevolg van begraving gedurende het Laat-

Carboon, Perm en het Mesozoicum. De geschiedenis van de accumulatie in het reservoir toont echter

aan (fig. 15.9b) dat het tot 160 Ma duurde voordat deze koolwaterstoffen in het reservoir arriveerden.

Dit is ongeveer hetzelfde tijdsinterval waarin het Westfalien gas ook begon te accumuleren in dit reser-

voir. Vergeleken met het West-Nederlands Bekken, is de generatie van koolwaterstoffen uit de Epen

Formatie veel later begonnen in de Roerdal Slenk. Dit komt door het verschil in begravingsgeschiedenis

gedurende het Carboon; de begravingsdiepte is veel minder diep geweest in dit deel van de Roerdal

Slenk dan in het West-Nederlands Bekken. Welke mechanismen uiteindelijk tot de huidige situatie hebben

geleid, kan alleen met aanvullend geochemisch onderzoek worden vastgesteld.
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Figuur 15.7 a) Generatie- en b/ accumulatiegeschiedenis. De saturatiegeschiedenis heeft betrekking op de Trias

zandsteen in de Waalwijk South-1 bor¡ng, de generatiegeschiedenis heeft betrekking op het diep begraven Westfalien

moedergesteente ten oosten van de boring.
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15.2.2 De Trias olie play

De herkomst van de in de Triassische zandsteenreservoirs van het Loon op Zand veld aangetroffen olie

(Winstanley, 1993) is nog steeds niet duidelijk. Het meest voor de hand liggende moedergesteente

(Type ll) voor olie zijn de organisch rijke mariene afzettingen van de Posidonia Schalie Formatie en

mogelijk van de Aalburg Formatie, die deel uit maken van de Altena Groep. Volgens Winstanley (1993)

is de Posidonia Schalie Formatie in het westelijk deel van de Roerdal Slenk niet rijp voor oliegeneratie.

Tevens komt de geochemische signatuur van de olie niet overeen met die van de Posidonia Schalie

Formatie, waardoor deze mogelijkheid niet waarschijnlijk lijkt (Winstanley, 1993).

Een tweede mogelijkheid die geopperd wordt voor de herkomst van de olie is dat deze is gegenereerd

uit terrestische afzettingen (Type lll) met een hoog organisch gehalte, Volgens Winstanley (1993) wijst

de geochemische signatuur op een terrigeen moedergesteente binnen een marien schaliepakket.

Correlatie van de geochemische kenmerken van de olie met die van de Sleen Formatie wijst er op dat

deze formatie het moedergesteente zou kunnen zijn. De Sleen Formatie is echter te dun om de grote

hoeveelheden olie in het Loon op Zand veld te kunnen genereren (Winstanley, 1993). Bovendien is de

migratieroute van olie van uit Sleen Formatie naar de hieronder liggende Triassische reservoirs erg

problematisch, tenzij er juxtapositie van twee breukblokken heeft plaatsgevonden.

Figuur 15.8 Gemodelleerde satura-

tie voor koolwaterstoffen gegene-

reerd uit de gasmoedergesteenten

van de Epen Formatie.
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Figuur 15.9 a) Generatie- en b/ accumulatiegeschiedenis. De saturatiegeschiedenis heeft betrekking op de Trias zand-

steen van boring Waalwijk South-1, de generatiegeschiedenis is van het d¡ep begraven Namurien moedergesteente ten

oosten van deze boring.

Figuur 15.10 Huidige, berekende

koolwaterstofsaturatie voor olie-

moedergesteenten uit de Altena

Groep.
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Ook een modellering van het systeem met de basis van de Altena Groep als moedergesteente geeft aan

dat deze mogelijkheid niet waarschijnlijk is. De modelleringsresultaten laten zien dat het moedergesteente

slechts in de diepstbegraven delen van het bekken voldoende verzadigd raakt voor de expulsie van olie

(fig. 15.10). Deze expulsie van olie uit de formatie is echter pas vrij recent begonnen. Het belangrijkste

transporterend gesteente, de zandsteen van het Midden-Werkendam Laagpakket, is derhalve zelfs boven

de meest rijpe delen van het moedergesteente onvoldoende verzadigd om transport van olie naar het

reservoir op gang te brengen. Het is op grond van deze resultaten dus zeer onwaarschijnlijk dat de olie

in de Trias reservoirs in het Loon op Zand veld afkomstig is uit de afzettingen van de Altena Groep,

inclusief de Sleen Formatie.

De derde mogelijkheid voor de herkomst van de olie zouden de mariene of lacustriene intervallen van

de Limburg Groep of de mariene afzettingen uit het Namurien kunnen zijn (Winstanley, 1993). Mariene

intervallen in het Carboon zijn algemeen bekend uit het Peel Blok, Zuid-Limburg en de Achterhoek

(NITG-TN0, 1999; NITG-TN0, 1998). Onder-Namurien oliemoedergesteenten zijn, zoals hierboven reeds

beschreven, op diverse plaatsen in Nederland en België aangelroffen (Dusar et al., 1998). Alhoewel de

correlatie tussen olievoorkomens en deze oliemoedergesteenten nooit is aangetoond, lijkt dit de meest

waarschijnli,jke optie.

15.3 Hydrogeologie van de Roerdal Slenk en orngeving

15.3.1 Grondrruater in Tertiaire afzett¡ngen

Hydrogeologische beschouwingen van de Nederlandse ondergrond zijn vaak beperkt tot het grondwater

in de ondiep gelegen Kwartaire en Boven-Tertiaire afzettingen. Dit komt doordat deze studies veelal

gericht zijn op het voor drinkwater bestemde zoete deel van het grondwater. Het grondwater in

Nederland bevat reeds op relatiefgeringe diepte zoutgehaltes van meer dan 150 mg/l (fig. 15.11),

waardoor het ongeschikt is voor drinkwater. ln die studies wordt tevens verondersteld dat de

stroomsnelheid van het grondwater op grotere dieptes, in de Tertiaire sedimenten, verwaarloosbaar

laag is, waarbij de sterk kleihoudende Formatie van Breda als basis van het hydrologische systeem

wordt beschouwd.

Uit verschillende tijdreeks-studies van grondwaterstijghoogtes (druk van het grondwater) in de provincies

Limburg en Noord-Brabant kwam in de jaren '90 echter naar voren dat er behalve grondwaterwinning

en oppervlakkige, landbouwkundige ingrepen nog andere (dieperel processen zijn die de stijghoogte

beïnvloeden (Stuurman & Vermeulen, 1996). Zo vonden gedurende de afgelopen decennia in de Roerdal

Slenk en in het Venlo Blok in de relatief diep gelegen Tertiaire aquifers stijghoogteverlagingen plaats van

respectievelijk 1 m/j en 0,5 m/j. Deze verlagingen zijn niet of nauwelijks in de ondiepe Pleistocene aqui-

fers zichtbaar. Deze verlagingen leiden tot een afname van de voor vegetatie belangrijke diepe kwel

(aanvoer van basisch water vanuit diepere aquifers naar het oppervlak). De waargenomen stijghoogte-

dalingen duiden op een mogelijke relatie met grootschalige ontwatering van bruinkoolgroeves in

Duitsland. Deze groeves liggen net over de grens, zowel in de Roerdal Slenk, als ook op het Erft en het

Peel Blok (fig 3.1). Omdat in de groeves tot op dieptes van enkele honderden meters bruinkool wordt

gewonnen, worden grote hoeveelheden grondwater onttrokken, hetgeen lokaal tot grote stijghoogteda-

lingen leidt. Zo wordt rondom de groeve lnden in de Roerdal Slenk, jaarlijks meer dan 100 miljoen m3

onttrokken aan de ter plekke relatief ondiep gelegen Boven-Tertiaire aquifers. Deze niveaus komen

overeen met de diepe aquifers in Nederland, waarin de stijghoogtedaling is waargenomen.

0m deze ingreep op het regionale grondwatersysteem in de Roerdal Slenk teniet te doen, wordt sinds

enkele jaren een deel van het onttrokken water gebruikt om een kunstmatig meer aan te leggen in de
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F¡guur 15.11 Diepte van het zoeVbrak grensvlak (150 mg Cl/l) van het grondwater in Zuid-Nederland (naar Dufour, 'lgg8).

voormalige bruinkoolgroeve Zukunft, waarbij ongeveer 65% van het water herinfiltreert in ondiepe

aquifers. De vraag is echter of deze ondiepe herinfiltratie van het grondwater de stijghoogtedaling in de

aquifers geheel compenseert. Duitse studies aan grondwaterstromingsmodellen indiceren dat dit laatste

wel het geval is (Rouvé, '1986, '1991). ln deze studies zijn de dieper gelegen Tertiaire pakketten echter niet

opgenomen in het model en wordt het Nederlands deel van de Roerdal Slenk slechts beperk gemodel-

leerd, omdat wordt aangenomen dat er in het Nederlandse deel geen sprake meer is van stijghoogte-

dalingen. Uit een door TNO uitgevoerde modelstudie, waarin de diepe, Onder-Tertiaire pakketten wel

zijn verdisconteerd, blijkt echter dat de grootschalige onttrekkingen in Nederland wel degelijk leiden tot

verlagingen van de stijghoogte in verschillende aquifers (Stuurman & Vermeulen, 19961, wat mogelijk

heeft geleid tot een afname van de opwaartse grondwaterstroming. De hydrogeologische laagindeling
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en parameterverdeling (die grotendeels bepalend is voor de invloedssfeer van de onttrekking) is in die

studie echter niet gebaseerd op de meest recente gegevens uit boringen en seismiek.

ln het kader van de huidige kartering is een verbeterde, grensoverschrijdende hydrostratigrafische

schematisatie van de Kenozoische laagpakketten gemaakt (NITG-TNO, 2000), die de basis vormt voor

een nieuwe stromingsmodelstudie (fig. 15.12a). De schematisatie in 32 lagen is deels gebaseerd op

resultaten uit de huidige kartering van de Tertiaire afzettingen. Deze is gecombineerd met gegevens uit

de hydrogeologische database van Pleistocene sedimenten in Noord-Brabant (REGIS-Brabant) van

TNO-N|TG, de meest recente modelstudie van de RMH-Aken voor het Duitse deel van het modelgebied

en hydrogeologische kaarten van het grondwaterplan Limburg (RGD, 1985) voor het Limburgse deel van

de Roerdal Slenk.

Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar de voor het stromingsmodel benodigde hydrogeologische

parameters, zoals porositeit en doorlatendheid. ln oudere studies zijn per hydrostratigrafische eenheid

constante waarden aangenomen. ln het kader van de huidige studie zijn voor de verschillende eenheden

diepte-afhankelijke relaties afgeleid met behulp van verbeterde empirische formules (Magara, 1978;

Sclater & Christie, 1980; Mann & Mackenzie, 1990), die zijn geconditioneerd aan de beschikbare logs

en metingen. ln tabel 15.2 is voor een aantal modeleenheden de doorlatendheid weergegeven op twee

plaatsen in het model. Ter hoogte van lnden liggen de modeleenheden relatief ondiep en is dientenge-

volge de doorlatendheid van een eenheid hoger dan onder Eindhoven, waar de meeste eenheden dieper

zijn gelegen.

De uitgevoerde stationaire grondwaterstromingsstudie laat zien dat de onttrekking in Duitsland een aan-

zienlijke verlaging van de grondwaterstijghoogte te weeg brengt in het Nederlandse deel van de Roerdal

Tabel 15.2 Gebruikte doorlatendheden van enkele modeleenheden op tvìree

¡ocat¡es in het rnodel (aquitards in grijs, aquifers in r¡vit)

Hydrologische eenheid Doorl atendheid (neteß/ dag )

lnden

londiep gelegen lagen)

Eindhoven
(díep gelegen lagenl

Tegelen grind / Kedichem Formatie

Bovenste Brunssum klei

Waubach Zand

lnden bruinkool

Neurath Zand

Bovenste Breda pakket

Heksenberg bruinkool

Klei van Veldhoven

Zand van Voort

Klei van Rupel

Zand van Heers

6,5 x 101

6,0 x 10-3

5,1 x 101

1x10{

1,3 x 101

N.A.

1x10{

N.A

6,0 x 100

1,1 x 10i

4,3 x 100

5,4 x 101

2,5 x 10{

3,8 x 101

N.A.

N.A.

2,6 x 100

N.A,

2,2x1t6

7,4 x 101

7,5 x 10{

2,7 x10a
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Figuur 15.12 a) Ligging van het

modelgebied in de Roerdal Slenk

met daarin aangegeven het lengte-

profiel afgebeeld in figuur 15.13.

Figuur 15.12 b) Berekend stijg-

hoogteverschil in Aquifer 5C (Voort

Laagpakkeû NMVFV) als gevolg

van de grootsehalige grondwater-

onttrekking rondbm de bruinkool-

groeve lnden.

116 Toel¡cht¡ng kaartbladen Xlll en XIV Toêgepaste gêorogiê



Slenk. met name in de diepe Tertiaire aquifers (fig. 15.12b). Dit wijst erop dat ook het ondiepe, zoete

hydrogeologische systeem kan worden beïnvloed, zoals te zien in figuren 15.13a en 15.13b. Dit komt

doordat de drukafname in de diepe aquifers resulteert in een kleinere drukgradiënt van diep naar

ondiep, waardoor de opwaartse grondwaterstroming is afgenomen. Deze opwaartse stroming gaat

overigens erg langzaam vanwege de vele slechtdoorlatende kleilagen in de Roerdal Slenk. 0m de

invloed op het ondiepe grondwater goed te kunnen inschatten, is een instationaire (tijdsafhankeliike)

modelberekening nodig. De afname van opwaartse stroming kan mogelijk ook een verklaring zijn voor

de waargenomen, langzame afname van chloride gehaltes op ongeveer 425 m diepte onder het drink-

waterpompstation Herten (Midden-Limburg). De afname in opwaartse stroming leidt namelijk tot versto-

ring van de evenwichtssituat¡e van de zoutgehaltes in het grondwater. Dit zou betekenen dat het grond-

water door de onttrekkingen op deze diepte langzaam aan het verzoeten is. Omdat in de modelstudie

niet met variabele dichtheden is gerekend en de dichtheidsverschillen van het grondwater mogelijk

invloed hebben op de stroming, kan dit verband echter nog niet met zekerheid worden gelegd.

De verbreiding van de bruinkoollagen binnen het Heksenberg Laagpakket op het Nederlands grond-

gebied is tot op heden niet goed bekend en vormt één van de onzekerheden in het stromingsmodel,

itw
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Figuur 15.13 a) Berekend stijghoogteverschil in het lengteprofiel van figuur 15.12a, als gevolg van de grootschalige

grondwateronttrekking rondom de bruinkoolgroeve lnden, bij maximaal aangenomen verbreiding van de bruinkool

binnen het Heksenberg Laagpakket.
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Algemeen wordt aangenomen dat deze slechtdoorlatende bruinkoollagen in het Duitse deel van de

Roerdal Slenk wel aanwezig zijn, maar in noordwestelijke richting minder dik en niet meer continu zijn

afgezet (RGD, 19931. Het grondwater kan, op deze plekken waar geen bruinkool aanwezig is, makkelijker

in verticale richting bewegen. 0m beter inzicht te krijgen in het effect van de bruinkoolverbreiding op

de grondwaterstroming zijn verschillende simulaties uitgevoerd waarbij de laterale verbreiding van

deze lagen is gevarieerd. De modelresultaten geven aan dat een aangenomen relatief grote verbreiding

van de bruinkool leidt tot een grotere, door de onttrekkingen veroorzaakte, daling van stilghoogte in

de Onder-Tertiaire aquifers (fig. '15.13a, 15.13b). Dit komt blijkbaar doordat in dit stationaire model het

hydrologische topsysteem in het scenario met relatief grote verbreiding van de bruinkool minder

invloed kan uitoefenen op het diepe grondwater (minder verticale grondwater beweging), waardoor dit

diepere grondwatersysteem meer wordt bepaald door de onttrekkingen rondom de bruinkoolgroeves.

De scenario's met verschillende bruinkoolverbreiding geven echter allemaal aanzienlijke stijghoogte-

dalingen in de Nederlandse ondergrond te zien. Dit bevestigt het vermoeden dat de grootschalige ont-

trekkingen significante invloed hebben op het hydrogeologische systeem van het Tertiaire en Pleistocene

deel van de Roerdal Slenk. Bevestiging van deze bevindingen kan verkregen worden door uitbreiding

van de stijghoogtemonitoring in de diepere aquifers in de Roerdal Slenk.
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Figuur 15.13 b) ldem bij minimaal aangenomen verbreiding van de bruinkool binnen het Heksenberg Laagpakket.
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15.3.2 Therrnaal water

0p een aantal plaatsen in de Roerdal Slenk en op het Peel Blok is op verschillende dieptes thermaal

mineraalwater aangetroffen dat voldoet aan de Duitse normen voor Heilwasser (Anonymous, 1979).

Boring Arcen, thermaalbad KIeín Vink: water uít Zechstein aquifer
ln boring Arcen-1 in de Venlo Slenk wordt thermaal mineraal water gewonnen uit dolomitische kalksteen

van de Zechstein Groep op ongeveer 840 m beneden maalveld (RGD, 1987b). Het water, met type aan-

duiding "Fluoride-, Jodide- en lJzerhoudend thermaal-mineraalwater van 3% Sole-sterkte" (Zuurdeeg

et al., 1987), heeft op de winningsdiepte een temperatuur van ongeveer 40"C. Dit is 15" warmer dan te

verwachten bij een normale geothermische gradiënt (3"C/100 ml. Dit betekent dat het water uit dieper

gelegen lagen afkomstig is. De chemische samenstelling van het formatiewater, met name de hoge

gehaltes aan sporenelementen, wijst er op dat een belangrijk deel van het water afkomstig is uit de

Kolenkalk Groep (Dinantien) (Zuurdeeg et al., 1987). De bovenkant van de Kolenkalk Groep ligt onder

deze locatietussen 1500 en 2000 m diepte (fig.4.1). Aangezien de boring dichtbij een (klein) breuk-

systeem, enkele kilometers ten westen van de Viersen Breuk, is geplaatst (Van Rooijen, 2000) is het aan-

nemelijk dat het mineraalhoudende grondwater via dit breuksysteem naar boven migreert.

Boring Asten-2: water u¡t het Vessern Laagpakket

Het water in boring Asten-2 (Roerdal Slenk) dat op ongeveer 1500 m beneden maaiveld is aangetroffen

in zanden die behoren tot het Vessem Laagpakket (Rupel Formatie), is geclassificeerd als geneeskrachtig

met als type aanduiding: "(mogelijk lJzerhoudende) Jodide-en Fluoridehoudende thermale Sole van 5%

sterkte" (TNO GG, 1989). De temperatuur van het water uit het Vessem Laagpakket ligt met 59"C enkele

graden boven de te verwachten temperatuur op deze diepte, hetgeen, net als in Arcen, impliceert dat het

water u¡t diepere lagen afkomstig is. De chemische samenstelling van het water, met NaCl gehaltes

hoger dan in zeewater, wijst op contact met evaporiethoudend carbonaatgesteente. Dit is vergelijkbaar

met de samenstelling van het thermaal mineraal water uit de boring Arcen, Dit water zou dientengevolge

ook uit de Kolenkalk Groep afkomstig zijn (TNO GG, 1989; Zuurdeeg et al., 1987). Deze eenheid ligt hier

op een diepte van meer dan 7 km.

De grote diepte waarop de Kolenkalk Groep in de Roerdal Slenk ligt en de ligging op enkele kilometers

van de Peelrand Breuk, doet veronderstellen dat het water in deze boring via de Peelrand Breuk omhoog

migreert of gemigreerd is. Een andere mogelijkheid is dat het water vanuit het Peel Blok, waar de

Kolenkalk Groep veel ondieper ligt, via de Peelrand Breuk lateraal toestroomt.

Boring Oploo: water uit de Formatie van Gulpen

ln de boring Oploo-16 die tijdens de steenkoolexploratie in 1912 is uitgevoerd, werd in het traject van

500-570 m beneden maaiveld, in kalksteen behorende tot de Formatie van Gulpen, artesisch "zout"

water (NaCl gehalte ca, 14000 mg/l) aangetroffen. Dit water is gekenmerkt door een hoge lemperatuur,

ongeveer 6"C boven de normale temperatuur (Van Waterschoot van der Gracht, 1913), Het debiet van

het uitstromend water was 60 a 70 m3/uur. De oorzaak van deze grote watertoevloed is waarschijnlijk het

voorkomen van een (sub) verticale spleet(zone) met hogere doorlatendheid, waardoor water uit dieper

gelegen sedimenten kon toestromen. Volgens RGD (1984) wordt de mogelijkheid dat het water van

grote diepte langs grote breuken ten zuidoosten van Oploo omhoog is gestroomd en vervolgens via

hetgespleten. bovenste deel van de Formatievan Gulpen lateraal in de richting van Oploo stroomt

niet waarschijnlijk geacht, gezien het warmteverlies dat zou optreden bij de laterale migratie en ook

omdat de hiervoor benodigde drukgradiënten niet zijn waargenomen. ln boring 0ploo-59, die op

dezelfde locatie als 0ploo-16 is geplaatst om de winningsmogelijkheden van mineraalwater opnieuw te

verkennen, werd geen artesisch water aangetroffen op dezelfde diepte. Ook was er geen sprake van een

119 Toel¡cht¡ng kaartbladen Xlll en XIV Toegepdste geolog¡e



temperatuuranomalie. Het sediment heeft hier dus blijkbaar "dual-permeability" eigenschappen, enerzijds

gedefinieerd door de sedimentmatrix en anderzijds bepaald door spleten en/of breuken in het sediment,

waardoor verschillende grondwatercondities bestaan.

Wel werd ook in deze boring water met een zoutgehalte van ongeveer 12000 mg/l aangetroffen, hetgeen

wijst op uitwisseling van mineralen vanuit de spleten naar de matrix door diffusie. De zoutgehaltes in

beide boringen vertonen overeenkomst met het water in de boringen Asten-2 en Arcen-l en duiden

er op dat het water wel van grotere diepte afkomstig zou kunnen zijn. Vanwege het ontbreken van de

precieze samenstelling van het water is over de herkomst echter geen uitspraak te doen.

15.4 Aardurarmte

15.4.1 lnleiding

ln Nederland wordt de winnlng van aardwarmte uit grondwater reeds langer als een potentiële energie-

bron gezien. ln de jaren '80 zijn een aantal inventarisatie-studies gedaan die echter niet tot daadwerkelijke

winning van aardwarmte hebben geleid. ln de afgelopen jaren is aardwarmte als potentiële duurzame

energiebron opnieuw in de belangstelling gekomen, mede naar aanleiding van het Kyoto Protocol in

1997 om te komen tot wereldwijde reductie van de C0, uitstoot (Ministerie van VROM, 1999).

Twee geologische randvooruvaarden zijn bepalend voor de winning van aardwarmte: de temperatuur

van het formatiewater moet hoog genoeg zijn en er moet voldoende formatiewater geproduceerd kunnen

worden. Bij de eerste voorwaarde wordt een onderscheid gemaakt in ondiep en diep gelegen aquifers.

Bij diepe aquifers heeft het water een temperatuur van bijvoorbeeld 70"C en hoger, bij ondiep gelegen

aquifers ligt de temperatuur bijvoorbeeld rond de 45oC. Bij een temperatuurgradiënt van 3"C/100m,

betekent dit dat voor de eerste variant aquifers dieper dan 1800 m in aanmerking komen, terwijl voor de

tweede variant dieptes rond 1200 m geschikt zijn.

0m aan de tweede voorwaarde te voldoen moeten de aquifers een voldoende grote porositeit en trans-

missiviteit (product van diKe en permeabiliteit) hebben om een productie van meer dan enkele duizen-

den kubieke meters per dag te realiseren. Dit laatste vormt meestal de grootste risicofactor en is vaak de

reden dat potentiële aquifers en locaties bij nadere beschouwing toch niet voor winning geschikt zijn,

15.4.2 Temperatuurverdeling in de ondergrond

De eerste kaarten met temperatuurgegevens van de diepe ondergrond uit het Roerdal Slenk gebied

werden gepubliceerd door Prins (1980) en Ramaekers (1991). Deze kaarten zijn gebaseerd op gegevens

verkregen uit exploratieboringen naar olie en gas (bottomhole temperatures en drillstem test gegevens;

zie figuur 3.1 voor locatie van de diverse boringen). De kaarten laten zien dat de thermische contouren

van de ondergrond goed overeenkomen met het Laat-Jura -Vroeg-Krijt structurele raamwerk (fig.15.14;

NITG, 1997b1. De gegevens waarop deze kaarten zijn gebaseerd, zijn opnieuw bewerkt en gecombineerd

met nieuwe gegevens uit koolwaterstof-, steenkool- en aardwarmte exploratieboringen.

De gegevens van de boring Asten-2, gelegen in het oostelijk deel van de Roerdal Slenk, gezet in het kader

van een geothermisch onderzoeksproject, laten een gemiddelde temperatuurgradient zien van 32"C/km

tot een diepte van ongeveer 1650 m (fig. 15.14; TN0 GG, 1989). Gedetailleerd bekeken blijkt dat de

geothermische gradiënt varieert met de diepte. Van 830 tot 'l 093 m bedraagt de gradiênt 33"C/km, neemt

toe tot een waarde van 39"C/km tussen 1196 en 1415 m, om vervolgens afte nemen tot 23"C/km van

1494 tot 1530 m (TNO GG, 1989). De gegevens van Asten-2 werden twee weken na het beëindigen van
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de boring verzameld waardoor zij als zeer betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Ïjdens de explora-

tie naar steenkool in het zuidoostelijk deel van het Peel Blok zijn zeer nauwkeurige temperatuurmetingen

verricht in zes DSM boringen (Neer-71, Beesel-72, Maasniel-74, Helden-75, Reuver-76 en Elmpt-77), tot

een diepte van ongeveer 1350 m (fig, 15.15; Peelcommissie, 1963). De temperaturen in deze boringen

laten een gradiënt zien in de Kwartaire en Tertiaire sedimenten van 21,4 tot 29"C/km, en een hogere gra-

diënt van 37,3 tot 45,5"C/km in de onderliggende Carboonlagen (Peelcommissie, 1963). De gemiddelde

diepte van de top van het Carboon in deze boringen bedraagt ongeveer 650 m.

N i e u we te m pe rat u u rg e g eve n s
Nieuwe gegevens zijn venameld uit metingen in 23 exploratieboringen in de Roerdal Slenk, inclusief de

boringen Peer (KB-206) gelegen in België en Schwalmtal-1001 in Duitsland, De temperatuurgegevens

komen van 4 drillstem test (DST) metingen uit de boring Neden¡veert-1 en 6 repeat formation tests (RFT)
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Fíguur 15.14 Verdeling van de temperatuur op 2000 m diepte in Nederland (naar NITG-TN0, 1997b).
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uit de boringen Andel-6, Broekzijde-1, Brakel-1, Heeswijk-1 en Kerkwijk-1. Tevens is er een reeks van

bottomhole temperature (BHT) metingen van alle 23 putten beschikbaar. Een deel van de BHT-data is

gecorrigeerd voortijdseffecten met behulp van de Horner-methode (zie beschrijving van deze methode

in bijv. Hermanrud et al., 1990)

Figuur 15.15 a) DST-, RFf-, geotheÊ

mische- en Horner-gecorrigeerde

BHT gegevens geplot per boring.
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ln figuur 15.15a zijn de DSI RFT en gecorrigeerde BHT gegevens per boring u¡tgezet, tezamen met de

temperatuurgegevens van de geothermische exploratieboring Asten-2 en de steenkool-exploratiegege-

vens uit het zuidoostelijk deel van het Peel Blok. Dezelfde gegevens zijn per meetmethode uitgezet in

figuur 15.15b. De BHT metingen waarvoor geen Horner-methode conectie kon worden gemaakt zijn

Figuur 15.15 c) Resterende, onge-

conigeerde BHï gegevens.
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afzonderlijk in figuur 15.15c weergegeven. De rechte lijn in deze figuren vertegenwoordigt de gradiënt

verkregen door lineaire regressie van de Meer (KB-l49) gegevens (Vandenberghe et al., 1988) (fig. 15.15d).

Hieruit blijkt dat de gegevens van de Roerdal Slenk overeenkomen met die van Meer-2. in het bijzonder

die verkregen door de RFT metingen. De DST temperatuurmetingen van Nederweert-1 zijn ongeveer

15"C lager dan gemiddeld. Theoretisch zouden deze lagere temperaturen het resultaat kunnen zijn van

erg diepe verticale grondwaterinfiltratie; de chloride concentraties in de nabijgelegen boring Asten-2

leveren bewi,is voor een dergelijke diepe (-1.5 km) grondwaterinfiltratie in het verleden (TNO GG, 1989).

Echter, bij verticale stroming naar de zandstenen op2,2 tot 3 km zou het grondwater verschillende dikke

kleilagen en een evaporiet moeten passeren. Daarom wordt vermoed dat deze temperatuurmetingen op

een meetfout berusten (Van Balen et al., in druk). Als de DST data van Nederweert-1 worden verworpen,

dan is de consequentie dat de Roerdal Slenk niet een relatief koud gebied binnen Nederland is, zoals

bijvoorbeeld wordt gesuggereerd op de kaarten van Ramaekers (1991). Het temperatuur-diepte verloop

in de Roerdal Slenk komt overeen met de thermische gradiënt van het tektonisch stabiele blok ten

zuidwesten van de slenk (Meer; KB-149). Dit betekent dat de Kenozoische sedimentatie en tektonische

ontwikkeling van de Roerdal Slenk nagenoeg geen effect hebben op het huidige temperatuurveld in de

slenk. Waarschijnlijk is dat het gevolg van een relatief lage tektonische dalings- en sedimentatiesnelheid.

15.4.3 Aardwarrntereserves

ln het kaartblad gebied worden mogelijkheden voor diepe aardwarmtewinning gezien in de Hoofd-

Bontzandsteen aquifers die in de Roerdal Slenk liggen. ln NITG {1997b) wordt de totale warmtereserve

van de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep in de Roerdal Slenk en het West-Nederlands Bekken samen

geschat op 30 x 1018 J. De totale reserve binnen het kaartbladgebied is grofweg de helft, ongeveer

15 x 1018 J. Voor de reserveberekeningen in de Roerdal Slenk is toentertijd echter gerekend met een

relatief lage temperatuur in de Roerdal Slenk, grotendeels gebaseerd op temperatuurmetingen in boring

Nederweert-1. Wanneer wordt aangenomen dat de temperatuur in werkelijkheid niet lager is dan de

omgeving van de Roerdal Slenk, zoals beargumenteerd in paragraaf 15.4.2. betekent d¡t dat de totale

warmtereserve in de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep tussen 15 en 30% hoger is, dus ca. 17-20 x 1018 J.

Voor de winning van ondiepe aardwarmte zi,jn de Formatie van Breda en het Vessem Laagpakket

geschikt. ln een geothermische studie waarvoor boring Asten-2 is gezet (TNO GG, 1989), wordt de totale

warmtereserve van deze Tertiaire aquifers in de Roerdal Slenk geschat op 0.2 x 1018 J.
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Appendix A

Overzicht van de gebruikte seismiek

Suruey Eigenaar 2D/30

70*

7020*

7510*

7620*

80*

NBLSO-*

81*

BR81-*

BW81-*

82x

B-82*

RGD82X

RGD83*

84*

8460*

8462*

B-84*

BR84-*

RM84*

8520*

MZ85-*

86*

8621 *

8719*

8721x

N87-*

vN87-*

MZgg-*

8921x

8931 *

N89-*

Ng0-*

99-*

Biesbosch

Dordrecht-1

Uitwijk

Dordrecht-2

Mookhoek

Waalwijk

BPE

BGD

CHE

CLY

DG

DGV.TNO

ELF

NAM

RGD

NAM

NAM

NAM

NAM

BGD

CHE

BPE

ELF

ELF

BPE

BGD

RGD

RGD

BPE

NAM

NAM

BGD

ELF

DGV-TNO

NAM

Mobil

DG

NAM

NAM

NAM

BPE

Mobil

Mobil

NAM

NAM

BPE

CLY

TNO-NITG

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

1970

1970

1975

1976

1980

1980

1981

1981

1981

1982

1982

1982

1983

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1985

1985

1986

1986

1987

1987

1987

1987

1988

1989

1989

1989

1990

1999

1986

1988

1989

1990

1991

1992

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

British Petroleum Exploratie Maatschappij Nederland BV

Belgische Geologische Dienst

Chevron 0il Company ofthe Netherlands

Clyde Petroleum Exploratie B.V.

Delft Geophysical B.V.

Dienst Grondwater Verkenning-TN0

Elf Pefoland B.V,

Nederlands Aardolie Maatschappij B.V.

Rijks Geologische Dienst
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Appendix B

Owerzicht gebruikte boringen

Naam boring Eigenaar Einddiepte Jaa¡

1. Alblasserdam-1

2. Almkerk-l

3. Altforst-1

4. America-l1

5. Andel-1

6. Andel-2

7. Andel-4

8. Andel-5

9. Andel-6

10. Arcen-1

11. Asten-1

12. Asten-2

13. Baarlo-9

14. Barendrecht-1

15. Barendrecht-Ziedewij-1

16. Beeringen-15

17. Beesel-12

18. Beesel-52

19. Beesel-72

20. Belfeld-14

21. Bleskensgraaf-l

22. Bleskensgraaf-2

23. Brakel-1

24. Broekzijde-l

25. Cornelishof-4

26. Dongen-1

27. Elmpt-77

28. Elmpt-78

29. Gewande-1

30. Gewande

31. Giessendam-1

32. Grashoek-1

33. Heeswijk-1

34. Heinenoord-1

35. Helden-2O

36. Helden-75

37. Helenaveen-5

38. Helenaveen-6

39. Helenaveen-7

40, Herpt-1

41. Hilvarenbeek-1

42. lJsselmonde-3

43, Keldonk-1

44. Kerkwijk-1

45. Kessel-10

ALD-01

ALM-01

ALT.O1

ACA-I1

AND.Ol

AND-02

AND-04

AND-05

AND-06

ARC-01

AST-01

AST-02

BRL-09

BRT-o1

BRTZ.Ol

BRN-15

BEE.12

BEE-52

BEEJ2

BFD-14

BLG-01

BLG.O2

BRAK-01

BKZ-o1

cNH-04

D0N-01

EPT-77

EPT-78

GWD-o1

GWD.O1-S1

GSD-01

GRH-01

HSW-01

HEt-01

HDN.2O

HDN-75

HEL-05-A

HEL-06

HEL.O7

HPT-o1

HVB-01

rJS-03

KDK-01

KWK.Ol

KES-10

NAM

NAM

BPM

ROvD

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

RGD

NAM

TNO

R0vD

NAM

NAM

ROD

ROD

DSM

DSM

R0vD

NAM

NAM

NAM

BPE

ROvD

NAM

DSM

DSM

NAM

NAM

NAM

NAM

CLY

NAM

ROvD

DSM

B0vD

R0vD

ROvD

NAM

CLY

NAM

CLY

NAM

ROvD

1650

2370

654

1201

1981

"t7 19

1927

1554

3136

888

2664

1673

1 400

3365

3259

1 406

1036

"t240

1234

1202

"t517

1604

2689

2703

679

1542

1215

1127

2355

2324

2575

450

2544

2316

't252

1353

1233

1 101

1 155

1758

2621

2132

2330

3281

1127

1959

1970

1944

1910

1949

1954

1953

1953

1991

1987

1953

1987

1909

1984

1993

1915

191 0

1921

1954

191 1

1951

1958

1992

1989

1905

1958

1958

1959

1991

1991

1977

1971

1991

1991

191 4

1955

't906

1907

't907

1950

1995

1953

1992

1988

1909
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Overzicht gebru¡kte boringen

Naam boing Code Eigenaar Einddiepte Jaar

46. Liessel-22

47. Loohorst-5

48. Loon op Zand-1

49. Maasbommel-1

50. Maasbommel-2

51. Maasbree-13

52. Maasniel-74

53. Maris-18

54, Meijel-8

55. Melick-Herkenbosch-47

56. Melick-Herkenbosch-70

57. Molenaarsgraaf-1

58. Molenaarsgraaf-2

59, Nederuveert-1

60. Neer-71

61. Nijmegen-Valburg-l

62. o¡steM¡jk-1

63. 0ploo-16

64. 0ploo-59

65. ottoland-1

66, 0ud-Alblas-1

67. Raamsdonk-1

68. Reedijk-1

69. Reuver-76

70. Ridderkerk-32-S3

71. Rijsbergen-1

72. RotterdamSchulpweg-1

73. Sanadome-1 (40C499)

74. Sevenum-19

75. Sint-Michielsgestel-1

76, Sprang-Capelle-1

77. Sprang-1

78, Sprang-1-S'l

79. Steelhoven-l

80, Str¡jen-1

81. Strijen-West-1

82. Swalmen-2î

83. Swalmen-73

84. Veldhoven-1

85. Vlodrop-1

86. Vlodrop-2

87. Vlodrop-3

88. Vlodrop-48

89. Waalwijk-1

90. Waalwijk-Noord-1 (v/h WWK-2)

LtE-22

LH0-05

L0z-01

MSB-01

MSB.O2

MAB-13

MAN-74

MRS.18

MEL-08

MHB.47

MHB-70

M0L-01

M0L-02

NDW-o1

NER-71

NVG.O1

0lw-o1

0PL-16

0PL-59

oTL-o1

0AS-01

RSK-01

RDK-01

RVR.76

RKK-32-S3

RSB-01

RTD-o1

SNM-499

SEV.19

SMG-01

sPc-o1

SPG-01

sPG-01-S1

STH.O1

STR-o1

STW.O1

SWM-21

SWM-73

VEH-01

VDP-01

VDP-02

VDP.03

VDP.48

WWK-o1

WWN{1

R0vD

ROvD

NAM

NAM

NAM

R0vD

DSM

ROvD

ROvD

DSM

DSM

NAM

NAM

FIN

DSM

NAM

NAM

R0vD

NAM

NAM

BPE

NAM

DSM

NAM

NAM

NAM

ROvD

FIN

BPE

CLY

CLY

PET

AOP

NAM

ROvD

DSM

NAM

R0vD

ROvD

ROvD

DSM

BPE

BPE

1332

142

3062

1714

1278

1 131

1367

1417

996

641

524

1445

3287

2943

1293

1277

2496

1 150

550

3096

2177

905

3053

1 105

3691

4645

3305

759

1005

3338

3180

3077

3214

2798

2779

3101

11"t2

1332

2124

790

295

653

950

3802

3375

1915

1906

1953

1951

1953

1910

1955

1914

1908

't922

1955

1959

1986

1965

1953

1968

1959

1913

1988

1958

1987

1992

1956

1990

1970

1984

1994

1915

1969

1987

1994

1994

1987

1964

1987

19't6

1954

1959

'1906

1906

1908

1922

1987

1989
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Overzicht gebru¡kte boringen

Naam boring Code Eigenaar Einddiepte Jaar

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Waalwijk-Noord-2

Waalwijk-South-1

Waspik-1

Werkendam-1

Werkendam-2

Werkendam-3

Wijk-Aalburg-1-S1

WWN-02

WWS-o1

WAP.O1

WED-01

WED.O2

WED.O3

WAA-01

CLY

CLY

NAM

NAM

NAM

NAM

NAM

3980

3486

2600

2275

3516

3125

3330

1991

1991

1959

1958

1965

1991

1972

Du¡tse boringen

No. Naam Einddiepte Bron

98, Brüggen-1

99. Brüggen-2

100. Brüggen-3

101. Dalheim-7

102. Dalheim-8

103. Dalheim-9

104. Dorothea-1(Wassenberg-1)

'105. Dorothea-2

106. Dorothea-22

107. Dorothea-25

108. Elmpt-2

109. Elmpt-3

110. Elmpt-4

111. Elmpt-15

112. Emmerich-1

113. Geldern-T-1

114. Heidhausen

115. Hülm

116. Kreuzberg

117. Niedenhein-4

118. Niederrhein-5

119. Niedenhein-29

120. Niederrhein-90

121. Niedenhein-100

122. Schwalmtal-1001

123. Tamen-1

124. Tamen-4

125. Tamen-S

126. Tamen-6

127. Twisteden-3

128. Uedem-1

129. Viersen-1001

644

710

719

826

761

835

309

566

381

506

574

694

662

763

1449

413

900

1263

801

620

807

11'13

1062

650

1771

500

633

448

453

564

1506

1573

Wunstorf (1922)

Wunstorf (1922)

Wunstorf (1922)

Wunstorf (1921a)

Wunstorf (1921a1

Wunstorf (1921a)

Krusch & Wunstorf (1907)

wunstorf (1921b)

Wunstorf (1921b)

Wunstorf (1921b)

Wunstorf (1922)

Krusch & Wunstorf (1907)

Wunstorf ('1922)

Krusch & Wunstorf (1907)

Elberskirch & Wolburg (1962)

Klostermann (1984)

Wunstorf (1922)

Klostermann (1997)

Drozdzewski (pers. comm.)

Klostermann (1984)

Klostermann (19841

Drozdzewski (pers. comm.)

Drozdzewski (pers. comm.)

Klostermann (1984)

Zeller (1998)

Wunstorf (1921a)

Wunstorf (192'la)

Wunstorf (1921a)

Wunstorf (1921a)

Klostermann (1984)

Klostermann (1992)

Ribbert (1998a)
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Du¡tse boringen

Einddiepte

130. Vorst

131, Wachtendonk-1

132. Walter-5

133. Walter-8 (Wemb)

134. Walter-10 (Klein Kevelaer)

'135. Walter-14

136. Walter-37

137. Watern

Belgische boringen

702

1033

690

932

593

449

559

670

Van Waterschoot van der Gracht (1909)

Elberskirch & Wolburg (1962)

Klostermann (1984)

Klostermann (1984)

Klostermann (1984)

Klostermann (1984)

Klostermann (1984)

Wunstorf (1921a)

Einddiepte

138. Loenhout-Heibaart(K8129)

139. Geel-35

140. Kessel-bij-Lier-38

141. Zandhoven-39

142. Gruitrode-4O

143. Balen-56

144. Vlimmeren-57

145. Geel-58

146. 0len-59

147. Heppen-62

148. Rotem-64

149. Neeroeteren-99

150. Elen-l00

151. Oostham-102

152. Korspel-106

153. Mol-107

154. Meerhout-108

155. Leopoldsburg-l18

156. Turnhout-l20

157. Meeuwen-121

158. Hechtel-124

159. Beverlo-125

160. Beersel-l30

161. Booischot-132

162. Neerglabbeek-146

163. Meer-149

164. Opglabbeek-161

165. Beerse-Merksplas-165

166. Opoeteren-168

"167. Gruitrode-l69

168. Poederlee-170(DZP1)

1638

1244

704

851

870

1116

1028

101 4

936

800

1211

1020

977

943

1257

2034

1008

1754

2706

1321

977

945

481

1330

1357

2517

1342

1761

1371

1690

1137

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (19681

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand ('1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Legrand (1968)

Dusar & Houlleberghs (1981)

Vandenberghe et al, (1988)

Boonen et al. (1985)

Lie et al, (1987)

Dusar et al. (1986)

Dusar et al, (1987a)

Langenaeker & Dusar (1992)
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Belg-sche boringen

No. Naam Einddiepte Bron

169. Gruitrode-172

170. Hechtel-Hoef-174

171. Peer-183

172. Lommel-186

173. Molenbeersel-198

174. Bree-201

175. Peer-206

1599 Dusar er al. (1987b)

1500 Dusar et al. (1998)

1498 Langenaeker (1992)

1504 Helsen & Langenaeker (1999)

1773 Demyttenaere & Laga (1988)

1340 De Craen & Swennen (1992)

1348

AOP American Overseas Petroleum Ltd,

BPE British Petroleum Exploratie Maatschappij Nederland BV

BPM BataafschePetroleumMaatschappij

CLY Clyde Petroleum Exploratie B,V.

DSM DSM Energie B,V.

FIN Fina

NAM Nederlands Aardolie Maatschappij B.V.

PET Petroland B.V.

ROvD Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen
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Appendix C

Reservoirsommat¡es Onder- en Bowen-Germaanse Trias Groep

De sommaties in de onderstaande tabellen zijn uitgevoerd over de Röt, Solling, Hardegsen, Detfurth en

Volpriehausen Formaties.

Toegepaste cutoff-waarden: kleigehalte Vcl = 50%; effect¡eve porositeit = 6%.

De cutoff van 50% op het kleigehalte is in de industrie gebruikel¡jk. De cutoff van 6% op de porositeit

volgt uit de crossplot van kernpermeabiliteit versus kernporositeit, waarbij is aangenomen dat bij per-

meabiliteiten lager dan 0.1 mD de produceerbaarheid van het gas nihil is.

Bruto, Netto in meters

@s¡ = gemiddelde effectieve porositeit (in procenten)

Vclm = gemiddeld kleigehalte (in procenten)

Onder- en Boven-Gerrnaanse Trias Groep

WWN.1 RNROY

RNROF

RNROL

RNSOC

RNSOB

RBMH

RBMDU

RBMDL

RBMVU

RBMVL

Totaal/Gemiddelde over alle eenheden

WWS-1 RNROY

RNROF

RNROL

RNSOC

RNSOB

RBMH

RBMDU

RBMDL

RBMVU

RBMVL

Totaal/Gemiddelde over al le eenheden

16,7

55,8

31,6

17,5

5,3

18.9

8,3

12,7

61,0

59,7

287,5

16,8

43,9

33,8

21,0

3,8

21,2

8,5

22,2

75,8

67,0

313,9

0,9

34,4

8,3

0,1

3,8

15.0

5,8

12,7

46,3

26,7

154,1

1,7

29,7

21,0

0,0

1,6

10,9

5,2

18,9

59,9

43,0

191,7

6,8 38,1

9,9 27,8

7,6 31,4

6,3 31,3

8,7 6,8

10,0 19,8

10,5 20,3

14,6 8,5

8,8 7,8

7,6 1',t,9

9,4 16,1

7,8 36,4

10,5 22,0

9,2 31,9

8,3 12,5

9,0 21,6

10,7 16,7

12,0 13,1

8,1 8,1

7,3 10,6

8,9 15,2
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Legenda append¡ces G en D

Sfaúue;

GAS = gasproductie

Tesf:

DST = drillstemtest(hoeveelheidinliters)

Inta¡val:

lnterval in meters logdiepte

Opbrençt:
G =gas
0 = olie

C = condensaat

W = water

Debiet:

gas,050, in 1000 m3/dag

olie, water en condensaat in m3/dag

Eenheid¡

Eenheid = formatie of laagpakket

RNROY = Boven-Röt Randkleisteen

RNROF = Röt Randzandsteen

RNROL = Onder-Röt Randkleisteen

RNSOC = Solling Kleisteen

RNSOB = Basale Solling Zandsteen

RBMH = Hardegsen Formatie

RBMDU = Boven-Detfurth Zandsteen

RBMDL = Onder-Detfurth Zandsteen

RBMVU = Boven-VolpriehausenZandsleen

RBMVL = Onder-VolpriehausenZandsteen
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Appendix D

Shour, status en testgegevens Onder- en Boven-Germaanse Trias Groep

Put Show Stafüs lesÍ lnterual Opbrençt Debiet Eenheid

WWN-1 gas GAS DSTIA 3177.7-3262 G 382277 RBMH, RBMDU, RBMDL,

RBMVU

c23
DST2 3044-3147 G 334138 RNROF, RNROL

c31
w 2,4

DST3A 3044-3262 G 501207 RNROF, RNROL, RBMH,

RBMDU, RBMDL, RBMVU

c42
w 4,2

WWS.1 olie/gas GAS DSTI 3222.3270 G 17670 RNSOB, RBMH, RBMDU,

RBMDL

031
w 0,1

DST2 3115-3202 G 665445 RNROF, RNROL

c57
w 5,4
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