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Voorwoord

Het Nederlands lnstituut voorToegepaste GeowetenschappenTN0 zet met de publicatie van het

Kaartblad XV de Geologische Atlas van de Diepe 0ndergrond voort.

Dat het publiekelijk beschikbaar maken van de NITG-TNO-kennis betreffende de diepe geologie (dieper

dan 500 m) slechts in beperkte mate plaats vond, is het directe gevolg van de status van de benodigde

gegevens. Deze worden namelijk in belangrijke mate verkregen u¡t seismische onderzoekingen en diepe

boringen welke bijna uitsluitend uitgevoerd worden door pafticuliere maatschapp¡jen, Vanwege de

grote commerciële belangen in de industrie zijn deze gegevens van confidentiêle aard, maar zij worden

aan het NITG-TNO ter beschikking gesteld ¡n het kader van mijnwettelijke verplichtingen.

De bestaande mijnwetgeving, die voor het NederlandsTenitoir van toepassing is, laat vrijgave van deze

confidentiële gegevens niet toe. Afspraken met de maatschapp¡jen omtrent het gebruik van deze

gegevens maken het mogeli.jk, dat het NITG-TNO deze gegevens bewerkt en de resultaten daarvan

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

afkomstig uit concessiegebieden voor koolwaterstoffen en steenzout.Voor deze gegevens geldt een

beperking van vijf jaar. Deze regeling maakt het mogelijk, dat het NITG-TNO toch een bredere

bekendheid kan geven aan de geologische opbouw van de diepe ondergrond van Nederland.

Het kaartblad Sittard-Maastricht van de Geologische Atlas van de Diepe 0ndergrond van Nederland is

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

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

uitgebracht worden (zie fig. 1.1 voor de kaartbladindeling). ln het meest recente jaarverslag van het

NITG-TNO wordt een actueel overzicht gegeven van de stand van zaken van deze kartering.

leder kaanblad heeft zijn eigen karakteristieken. Het voor u liggende blad toont de geologie van het

zuiden en midden van de provincie Limburg. Kaarten en toelichting laten zien dat in deze provincie

slechts een deel van de geologische opeenvolging, die wij kennen uit het midden en westen van ons

land, aanwezig is. De oudere formaties, met name die van het Carboon en het Boven-Krijt, liggen aan,

of dicht onder, het oppervlak, De voor de rest van Nederland zo kenmerkende Kenozoische

bodemdaling maakte aan het einde van die era plaats voor opheffing, die leidde tot het zo

karakteristieke Zuid-Limburgse landschap. Jonge, synsedimentaire breuktektoniek had grote

dikteverschilfen van de formaties tot gevolg en brengt tot op heden seismische onrust met zich mee.

Vanwege de oppervlakte-nabije, oudere geologische afzettingen en de steenkoolwinning was daar al

veel over bekend en gepubliceerd. lnspanningen om Limburg geologisch in kaartte brengen dateren al

van de eerste helft van de vorige eeuw (Felder, W.M., 1981). Werd Zuid-Limburg aanvankelijk op een

deel van kleinschalige overzichtskaarten weergegeven, van 1857 tot 1869 verschenen drie specifiek aan

dit gebied gewijde geologische kaarten van Labry (1857-1858), Binkhorst van den Binkhorst (1858) en

Staring (1858-1869). Sindsdien zijn rond 100 kaarten, de geologie van Zuid-Limburg betreffende,

gepubliceerd (Felder,W.M., op. cit.). ln hetonderhavige kaartblad zijn bestaande opvattingen en nieuwe

interpretaties van oude en nieuwe data verwerkt in het stramien van de kaartenserie van de Atlas.

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

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

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

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

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

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

betrokken geweest. Hun aller inzet wordt op hoge prijs gesteld. Geregeld overleg met oud-RGD-

medewerker de heerW.M. Felder, kenner van het Limburgse Krijt bij uitstek, was onmisbaar. Het contact

met collega's van de geologische diensten van de buurlanden, om de kartering af te stemmen op de

daar bestaande inzichten, was zeer waardevol. Speciale dank is verschuldigd aan Dr. P Laga en Dr. M.

Dusar van de Belgische Geologische Dienst, en Dr. J. Prüfert van het Geologisches Landesamt

Nordrhein-Westfalen. Veel dank is verschuldigd aan de maatschappilen waarvan exploratiegegevens

voor deze kartering zijn gebruih.

Utrecht, iun¡ 1999
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1.1

1 Inleiding

Begrenzing van het studiegebied

Het kaartblad XV (Sittard-Maastricht) is gelegen in het uiterste zuidoosten van Nederland (fig. 1.1). Het

beslaat de zuidelijke helft van de provincie Limburg. Het gebied grenst aan de Duitse deelstaat

Nordrhein-Westfalen en de Belgische gewesten Vlaanderen en Wallonië.

Gegevensbestand

Voor de kartering van het kaartbladgebied is in belangrijke mate gebruik gemaakt van gegevens die zijn

verkregen bij de exploratie naar en productie van steenkool, De meeste hiervan zijn uitgevoerd door de

Nederlandse overheid (Rijksopsporing van Delfstoffen, Rijks Geologische Dienst) en de steenkoolmijnen.

Van bijzonder belang zijn de boringen Kemperkoul-î, Limbricht-1 en Raath-1, welke in 1983 en 1984 zijn

venicht door de Rijks Geologische Dienst in het kader van een programma voor de inventarisatie van de

Nederlandse steenkool (Rijks Geologische Dienst, 1986). Voorts zijn veel gegevens gebruikt van putten

1.2

Figuur 1.1 Kaaftbladindeling van

de regionale kanering van de

diepe ondergrond van Nederland

en de ligging van kaartblad XV.
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die zijn geboord voor de winning van grondwater. Een bijzondere categorie in deze groep vormen de

boringen voor mineraal- en thermaalwater van de provincie Limburg en deThermae Onroerend Goed

B.V. De NOVEM boring Geverik-1, gezet om de mogelijkheid van het crerlren van een ondergronds

waterreservoir voor een pompaccumulatiecentrale (0PAC) te onderzoeken, was eveneens een

belangrijke bron van gegevens (Price, 1987; RGD, 1986a).

Van de vele honderden diepere exploratieboringen en ondiepere karteringsboringen in Nederland

werden ruim 350 geselecteerd op grond van hun ligging en stratigrafisch bereik om te worden gebruikt

voor de kaartbladkartering. Daaruit werd opnieuw een selectle gemaakt van 89 boringen met de meeste

relevantie voor de diepe geologie. Voorts werden nog de gegevens van 16 mijnschachten gebruikt. Hun

ligging is in figuur ,l.2 
aangegeven en nader gespecificeerd in AppendixA. 80 boringen uit de

aangrenzende gebieden in Belgiö en Duitsland zijn bij de kartering betrokken, waarvan zeven in

Appendix A zijn vermeld.

De seismische bedekking van het kaartbladgebied is gering, zie hiervoor de locatiekaart figuur 1,3. Voor

de kartering is mede gebruik gemaakt van een aantal seismische lijnen uit Belgiö, die dank zij de

Belgische Geologische Dienst konden worden geraadpleegd. ln totaal is ca. 830 km 2D-seismiek voor de

kartering van het gebied geinterpreteerd, waarvan slechts 190 km in het geb¡ed van Kaartblad XV 500

km in dat van Kaartblad XIV en 149 km in Belgiê. De oude, uit 1958 en 1959 daterende seismiek over de

Zuid-Limburgse kolenvelden is niet meer bij de huidige kartering gebruikt.Wel zijn de resultaten

daarvan, zoals die zijn toegepast in de structuurkaaften van Patijn & Kimpe (1961), verwerkt in het

kaartblad. Dit geeft het grote belang aan, bij het samenstellen van kaartblad XV van de vele publikaties

enrapportendiede afgelopendecenniaoverhetgebiedzijnuitgebracht.Veel geologische

¡nterpretaties (0.m. Jongmans & van Rummelen, 1942; Muller, 1945; NITG-database van de Afdeling

Figuur L2 Locatiekaart van de bij

de kartering gebruikte boringen en

mijnschachten. Een selectie van

deze boringen is genummerd en

gespecìficeerd te vinden in

Appendix A.

76
o geselecteerde boring

mijnscha cht

overige geraadpleegde boring
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Geo-Kartering, Sectie Zuid-Nederland) en kaartgegevens (zie Appendix C) konden - soms met enige

revisie - worden gebruih, zodat niet alle boringen geheel opnieuw bewerkt hoefden te worden.

1.3 Delfstoffen

ln Zuid-Limburg, één van de weinige gebieden in Nederland waar pre-Kwartiaire formaties aan de

oppervlakte liggen, heeft van oudsher de winning van diverse gesteenten plaatsgevonden. ln de

toelichting bij dit kaartblad, dat de diepere geologie betreft, beperken wij ons in hoofdzaak tot de

behandeling van de exploratie- en productiegeschiedenis van in de ondergrond gelegen delfstoffen.

1.3.1 Vuurstêên

De ondergrondse exploitatie van deze delfstof gaat terug tot in het Neolithicum (Bosch, 1976). Er

bestond toen, in het Neolithicum rond 4000 laar v. Chr,, een mijnbouwindustrie ten zuidoosten van

Maastricht (Rijckholt-Sint Geertruid), waarbij vuurstenen werden gedolven in de Formatie van Gulpen

(Kalksteen van Lanaye). Archeologische opgravingen brachten ca. 3000 m'1 mijnveld met 67 schachten in

kaart (Engelen, 1989d). Ook bijValkenburg werd in het Neolithicum in ondiepe milntjes vuursteen

gedolven, hier in hoofdzaak uit de Formatie van Maastricht (Kalksteen van Emael) (Brounen &

Ploegaert, 1996). Rademakers (1998) geeft een gedeta¡lleerd beeld van het ondezoek van de

prehistorische vuu rsteenmiinen.

Figuur 1.3 Locatiekaart van de

voór de kartering gebruikte

seismische lijnen. Appendix B

bevat nadere gegevens over de

verschillende surveys.

r 
ffiili#i#J_iseismische
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1.3.2 Erts

Het zoeken naar erlsen in Zuid-Limburg kent eveneens een lange geschiedenis. Mogelijk werden al in

de Bomeinse tijd, rond het begin van onze jaartelling, sider¡etconcreties gedolven uit de schalies van de

Epen Formatie in het Geuldal om te gebruiken in ijzersmelterijen (Felder & Engelen, 1989). Hier komen

ook plaatselijk concreties van pyriet en markasiet voor onderin de Formatie van Aken.

Grote aandacht kreeg de exploratie naar lood- en zinkerts, gezien de winbare voorkomens in

Devonische en Dinantien gesteenten bij Moresnet in Belgiê. Vanaf het midden van de vorige eeuw werd

speurwerk verricht, waarbij in een boring bij Bommerig, ten westen van Epen, looderts werd

aangetroffen. Omvangrijkere exploratie vond plaats van 1935 tot 1939 ten westen en zuidwesten van

Epen door de Nederlandse Exploratie en Exploitatie Mij. "Cavando Acquiro" N.V. Hoewel in de Epen

Formatie enige ertsvoering (galeniet, sfaleriet en chafkopyriet) werd aangetroffen, en tevens de

Formatie vanVaals lokaal erts bleekte bevatten (DeWijkerslooth, 1949), vielen de resultaten zodanig

tegen, dat van verdere activiteiten werd afgezien, De exploratieboringen hadden overigens het

prospectieve grensvlak met het Dinantien niet bereikt. Waarschijnlijk werden de ertsen gedurende de

eerste helft van het Laat-Krijt gevormd (DeWijkerslooth, 1949).

0pmerkelijk is de vondst van sulfidische lood-zink-ijzerertsen in de voor mineraalwater-exploratie

gezette boringenThermae 2000 en 2002 (Friedrich et al., 1987). Een wisselend percentage aan erts werd

aangetroffen in twee zones in de aangeboorde Dinantien kalkstenen, die bovenin uitgeloogd en in

aanzienlijke mate verkiezeld zijn. De ertsen uit de bovenste zone, tot ca. 65 m onder het Paleozoïsche

oppervlak, zijn colloform ontwikkeld ("Schalenblende"). Waarschijnlijk zijn de ertsen neergeslagen uit

warm, zout, opstijgend grondwater, dat mineralen in oplossing van grotere diepte heeft aangevoerd

naar de gekarstificeerde zone.

Mineralisaties van de lood-zink paragenese zijn ook bekend uit de steenkoolmijnen, hier grof-kristallijn

ontwikkeld. Economisch winbare hoeveelheden zijn echter nimmer aangetroffen. Het meest komen

galeniet (PbS), sfaleriet ((Zn,Fe)S) en chalkopyriet (CuFeSZ) voor. Voorts zijn pyriet (FeS2), markasiet

(FeS2), en in geringe mate tetrahedriet ((Cu,Fe)tZSb¿S13), milleriet (NiS) en linnerþt ((Co,Ni)3Sa)

aangetroffen. De begeleidende gangmineralen zijn ankeriet (Ca(Fe,Mg,MnXC03)Z), kwarts (Si02), calciet

(CaC03), dickiet (Al25i205(0H)¿) en soms bariet (BaSOa) (DeWiikerslooth, 1949;Bongaerts, 1996). De

verertsingen bevinden zich uitsluitend in spleten en diaklazen in zandstenen en kwartsieten. Zij zijn

gebonden aan noordwest-zuidoost gerichte afschuivingsbreuken en komen voornamelijk voor op en

om de Anticlinaal van Waubach in de Baarlo Formatie en de onderste helft van de Ruurlo Formatie

(Westfalien A) (Kimpe et al., 1978) op een diepte van circa 350 m (Bongaerts, 1996). Ook hier wordt

verondersteld dat deze ertsen zijn gevormd door opstijgende, thermominerale oplossingen die zijn

venijkt door uitloging van de daar relatief hoog gelegen Paleozoische carbonaten (Kimpe et al., 1978;

Kuyl, 1980). Deze hydrothermale oplossingen worden niet geacht gerelateerd te zijn aan een dieper

gelegen plutonisch lichaam.

Steenkool
1.3.3

De belangrijkste grondstof, die in het kaartbladgebied werd gewonnen is de steenkool uit het Silesien

(Boven-Carboon). De exploitatie vond plaats in een gebied tussen de Benzenrader Breuk (en een gebied

ten westen daarvan) en de 1e N0 Hoofdbreuk (fig. 1.a). Er komen in totaal 248 koollagen voor met een

gezamenlijke dikte aan kool van ruim 73 m (IGCP 166). Hiervan zijn circa 65 winbaar (Rijks Geol. Dienst,

1995; zie toelichting op de achterzijde van de kaart), met een dikte die globaal varieert van 50 cm tot 150

cm (Kuyl, 1980). De kool werd gewonnen uit de Baarlo, Ruurlo en Maurits Formaties van de Caumer

14 Toel¡chting Kaadblad XV lnleiding



Subgroep, die deel uitmaakt van de Limburg Groep welke vanWestfalien ouderdom is. Door de

noordelijke tot noordoostelijke helling van het Carboon-oppervlak en het breukpatroon varieert de

diepte waarop exploitatie plaatsvond sterk. De bodem van een schacht van de Domaniale Mijn bij

Kerkrade lag22 m onder het maaiveld, terwijl die van de staatsmijn Hendrik bij Brunssum tot een diepte

van 1008 m reikte.

De steenkoolwinning gaat terug tot de 14e eeuw. Na een periode met eenvoudige dagbouw in het

gebied waar de koollagen aan de oppervlakte treden langs deWorm in Duitsland, werd de exploitatie

uitgaande van galerijen, en later vanuit kleine schachten bedreven. ln de 16e eeuw ontstond, naarmate

de winning meer technische en financiële middelen vereiste, een industrie volgens een vroeg-

kapitalistisch systeem (Raedts, 1971; Engelen, 1989c). ln het begin van de 18e eeuw ging de abdij

Kloostenade (Rolduc) steenkolenmijnen in eigen beheer exploiteren. Onder de Franse bezetting van

1794-1815 ging, door beslagname en ondeskundig beheer, de mijnbouw bijna ten onder. Na de Franse

Figuur 1.4 Overzicht van de

verleende steenkoolconcessies

en staatsontg¡nn¡ngsgebieden,

situat¡e 1960, met gegevens over

de historie van de exploitatie

(naar Raedts, 1971 en Miseré,

in prep.).

1915

1923

1 967

laar van:
verlening eerste vergunn¡ng
aanvan g kolenproductie
sluiting mijn

gesloten mijnzetel

ð
terrein gereserveerd voor Staatsexploitâtie
(miinwetten van 1901A, 19114,8 en 1912)
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tiid, waarin de Napoleontische Mijnwet 1810 werd ingevoerd die stipuleerde dat alle delfstoffen aan de

Staat toebehoren en dat concessies kunnen worden verleend voor de exploitatie daarvan, was

aanvankelijk nog één mijn in bedrijl de Domaniale Mijn. Deze mijn was door de Franse bezetter

onteigend van de abdij van Kloostenade en viel bij het begin van het Koninkrijk der Nederlanden toe

aan de Staat. Verder lagen er nog de uit 1808 daterende concessies Neuprick en Bleierheide, waaruit van

1882-1904 kolen gedolven zijn. ln de loop van de 19e eeuwwerden op grond van voortgaande

exploratie-activiteiten diverse concessies verleend, die voor een groot deel weer werden ingetrokken bij

gebrek aan daadwerkelijke exploitatie, Alleen de concessiesWillem, Sophia, Carl, Laura enVereeniging

beklijfden. ln 1845 werd de Domaniale concessie verpacht aan een particuliere maatschappij. Pas in het

laatste decennium van die eeuw. toen oostelijk Zuid-Limburg door een spoorlijn was ontsloten, kon de

steenkoolwinning goed op gang komen. ln die periode werd de grote Oranje-Nassau concessie verleend,

waarna de Oranje-Nassau I mijn in 1899 in bedrijf kon worden genomen. spoedig volgden andere

mijnen: in 1902 deWillem-Sophia en in 1905 de Laura.

Allengs begon de Staat der Nederlanden interesse te tonen in de steenkoolwinning. Verontrust over de

grote buitenlandse invloed op het Limburgse mijnbedrijf, werd in 1901 met een wet een aanzienlijk deel

van het nog niet in concessie uitgegeven Zuid-Limburgse steenkolengebied voor de Staat gereserveerd.

Later werd dat gebied nog uitgebreid en werden de bestaande vindersrechten van concessie-

aanvragers afgekocht. ln 1902 werden bij Koninklijk Besluit de "staatsmijnen" opgericht, waarna de

concessiesWilhelmina, Emma, Hendrik en Maurits werden verleend. Deze concessies werden in de

eerste helft van de 20e eeuw herhaaldelijk uitgebreid. Als eerste staatsmijn kwam deWilhelmina in 1906

in productie.

Na een financieel zorgelijke periode aan het begin van de dertigerlaren, als gevolg van de economische

wereldcrisis, bereikte de Nederlandse steenkolenmijnbouw een bloeitijd voor en na deTweede

Wereldoorlog. Er waren 12 mijnzetels in bedrijf (fig. 1,4) waarvan de gezamenlijke productie zich rond de

12 miljoen ton perjaar bewoog (Engelen, 1989c). De mijnen gaven in het na-oorlogse topjaar 1g61,

waarin 12,6 milloen ton kool werd gewonnen, werk aan 26 713 ondergrondse en 22 515 bovengrondse

werknemers (Westen, 1971;fil.1.6). De energle-inhoud van deze hoeveelheid steenkool bedraagt circa

16%van die van de 81,8 miljard m3aardgas die in 1997 in Nederland en het Nederlandse deel van het

Figuur 1.5 De jaalijkse

productie van de Limburgse

steenkoolmijnen van 1900 tot

1975 {bronnen:Westen, 1971 en

jaarverslagen van Staatstoezicht

op de Mijnen).
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continentale plat werd geproduceerd. ln het begin van de 50-er jaren 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). lnmiddels was hier in 1952 begonnen met de

aanleg van twee schachten voor de nieuwe staatsmiin Beatrix (Kimpe, ig73).

De opkomst van het aardgas in Nederland (het Groningen gasveld werd ontdekt in '1959 en, na verdere

evaluatie, in concessie verleend in 1963) en elders in Noordwest-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. Vervolgens

werden tussen 1967 en 1974 geleidelijk de Nederlandse mijnen gesloten, de staatsmijn Maurits als

eerste en de 0ranje-Nassau I als laatste, waarmee een einde kwam aan een belangrijke, hoogwaardige

industriële activiteit in de regio, waarmee in deze eeuw 568 miljoen ton steenkolen werd gedolven
(Westen, 1971;Íig.1.5). Het schachtgebouw met het machinegebouw van schacht ll van laatstgenoemde

mijn is nog als een monument hiervoor op het terrein van het Centraal Bureau voor de Statistiek te

Heerlen te zien, alsmede de Nulland schacht van de Domaniale mijn bij Kerkrade en de steenberg van

de staatsmijn Wilhelmina tussen Schaesbergen en Spekholzerheide.

De ondergrond van Zuid-Limburg herbergt nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid technisch winbare

steenkool.Ten noorden van het voormalige afbouwgebied heeft, in het kader van het steenkool-

inventarisatieproject van de Nederlandse overheid in het begin van de 80-er jaren, exploratie hiernaar

plaatsgevonden (Pagnier et al., 1987; RGD 1986a). Voor het breukblok tussen de Noord-Zuid Breuk en

de Feldbiss wordt een kolenvoorraad (geologische reserve) berekend van 591 miljoen ton (Rijks

Geologische Dienst, 1986). 0m de reserves voor het westelijker gelegen gebied te kunnen bepalen,

dient meer onderzoek te worden venicht.

1.3.4 Koolwaterstoffen

ln het kaartbladgebied komen geen aardolie- of aardgasvelden voor. Enige exploratie naar deze

koolwaterstoffen heeft in het verleden wel plaatsgevonden, getuige de boorvergunning "Eindhoven"
(1984-1994) van BP Exploratie Maatschappij Nederland, die ondermeer het ten noorden van de Feldbiss

gelegen gebied besloeg,Tot het venichten van boringen aldaar heeft dit niet geleid. Eerder had de

Nederlandse Aardolie Maatschappij in 1949, samen met de Staatsmilnen, een drietal

verkenningsboringen uitgevoerd in het winningsgebied van de staatsmijn Emma.Tenslotte heeft deze

maatschappij in 1979 enige seismiek in Zuid-Limburg geschoten in het bereik van deVisé-Puth

opwelving (Keulen & Ru¡ers, 1981).

De afwezigheid van olie- of gasvelden betekent niet dat in het gebied geen koolwaterstoffen zijn

gegenereerd. Uit de kolenmijnen zijn plaatselijk oliesporen in de Caumer Subgroep gerappporteerd. Het

betreft hier vondsten in inwendige spleten in syn- tot vroegdiagenetische, carbonatische concreties, die

¡n kleisteenlagen voorkomen in het inkolingsbereik van 30 tot 10% vluchtige bestanddelen (Kimpe,

1958). U¡t de geochemische evaluatie en begravingsgeschiedenis lPara graa'f 12.1]lblijkt dat bij de

inkoling van de koollagen in het Carboon reeds gedurende het Laat-Carboon en Vroeg-Perm grote

hoeveelheden methaan (CH4¡ v¡¡¡ zijn gekomen. Bij afwezigheid van geschikte gasvallen (traps) kon dit
gas echter niet accumuleren tot winbare voorkomens. Wel bleef een deel van dit gas geadsorbeerd aan

de kool. Bij drukontlasting kan dit vrijkomen, hetgeen gebeurt bij de winning van steenkolen in de vorm

van "mijngas". ln gebieden met gasrijke kolen, zoals vetkolen (fig. 12.6) met rond 25% vluchtige

bestanddelen, b.v. uit de voormalige mijnvelden Emma en Hendrik, kon de hoeveelheid mijngas perton

steenkool oplopen tot 24 m3 (Stuffken, 1958). Door middel van ventilatie werd dit aan het kolenfront

verwijderd. Vanaf 1952 vond in de staatsmijnen Emma, Hendrik en Maurits een aparte afzuiging
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hiervan plaats van achter de winningsplaats (Arets et al., 1962; Staatstoezicht op de Mijnen, 1962, 1968).

De productie van dit mijngas liep op tot bijna 38 miljoen m3 ¡n 1965, om daarna weer af te nemen als

gevolg van de mijnsluitingen. Het werd gebruikt voor het drogen van kolenslik van de mijnen, in de

electrische centrale van Emma en in de cokesfabriek van de Maurits.

Nog steeds bevindt zich in de ondergrond van Limburg een hoeveelheid koollaaggebonden aardgas

(Eng.: "coalbed methane"). Schattingen omtrent de technisch winbare hoeveelheid van dit gas in een

studie va n GAPS (1994) liggen tussen de 5 en 2t milja rd m3, met een meest waa rsch ijnlijke waa rde va n

ruim 20 miljard m3. 0f in Zuid-Limburg daadwerkelijk koollaaggebonden aardgas kan worden

gewonnen, zal pas blijken na de evaluatie van alle productiegeologische, planologische, milieu-

technische en economische aspecten.

1.3"5 Kalksteen

De kalkstenen uit het Zuid-Limburgse Boven-Krijt, die hier het kalkige deel van de Krijtkalk Groep

vormen, kenmerken zich door een laag kleigehalte, vaak minder dan2%.HeT gebruik hiervan gaat terug

tot in de prehistorie, en al voor de Romeinse tijd, rond het begin van onze jaaftelling, blijkt

ondergrondse winning te hebben plaatsgevonden (Engelen, 1989a). De Romeinen in onze streek zetten

de winning stelselmatig voort. Na een inzinking werd deze exploitatie in de Middeleeuwen voortgezet.

De steenhouwers bewerkten lagen met door hen geselecteerde, specifieke eigenschappen met

betrekking tot zuiverheid, hardheid en sterkte, vrijwel uitsluitend uit de Formatie van Maastricht (Felder,

W.M., 1973). Bij voorbeeld, in de St. Pietersberg ten zuiden van Maastricht, was de winning

toegesneden op de Kalksteen van Nekum in de Formatie van Maastricht, waardoor daar een uitgebreid

gangenstelsel in dat laagpakket ontstond. De ondergrondse winning vlndt thans nog slechts op zeer

beperkte schaal plaats in de Sibbergroeve ten zuidoosten van Valkenburg. Daar wordt de Kalksteen van

Emael gebroken om als bouwsteen en steen voor ornamenten te worden benut (Diederen, 1989). Het

gaat hier om hoeveelheden van enige honderden m3 per jaar.

Naast de ondergrondse winning werden de kalkstenen van de Formatie van Maastricht (Maastrichter

Kalksteen en de Kunrader Kalksteen) ook op tal van plaatsen in open groeven ontgonnen (Felder,W.M.,

1973).Thans vindt alleen nog winning plaats in vier groeven, waarvan de ENCI-groeve ten zuiden van

Maastricht de grootste is.Tijdens het hoogtepunt van de kalksteenwinning in 1974 bedroeg de

gezamenlijke productie ruim 3.750.000 ton. ln 1989 was dit nog maar 1.748.000 ton (Staatstoezicht op de

Mijnen, 1990).

1.3.6 Bruinkool

Hoewel geen dieptedelfstof in de strikte zin willen wij hier de bruinkoolwinning niet onvermeld laten,

omdat deze sterk is gerelateerd aan de diepere geologie van het gebied. Deze delfstof werd in dagbouw

ontgonnen in het noordoosten van Zuid-Limburg tussen de Heerlerheide Breuk en de 1e N0

Hoofdbreuk (Bless, 1981a; Engelen, 1989b; Kuyl, 1980), zie figuur 1.6. De bruinkool bevindt zich in het

Heksenberg Laagpakketvan deVille Formatie, met onderin de Laag Morken en bovenin de Laag

Frimmersdorf. Deze lagen bereiken in het afbouwgebied in Nederland een dikte van hooguit 10 m.

Verder oostelijk in de Nedenijnse Bocht in Duitsland, waar grootschalige exploitatie nog steeds

plaatsvindt, voegen deze lagen zich aaneen tot één laag, de Hauptflöz, met een dikte van meer dan

100 m (Zagwijn & Hager, 1987).

Hoewel al kort na het midden van de vorige eeuw het voorkomen van bruinkool in Limburg bekend

was, duurde het tot 1917 voordat de winning op gang kwam. Al spoedig bedroeg de productie circa
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anderhalf miljoen ton per jaar. Vanwege een drastische prijsdaling stortte de bruinkoolwinning aan het

begin van de twintiger jaren in, waarbij nog één groeve in bedrijf bleef, de Carisborg l. DeTweede

Wereldoorlog zorgde voor opleving.Tildens de oorlog en vlak daarna werden nog twee bestaande

groeven (de Energie en de Hermanl weer in productie genomen, en werd de Anna geopend. Nog twee
groeven kwamen in bedrijf. Vanwege uitputting werden zij vervolgens weer gesloten, zodat in 1952

alleen de groeve Anna bij Eygelshoven nog in bedrijf was, met een jaarproductie van ruim 20.000 ton.

Uiteindelijk werd ook deze groeve in 1960 gesloten.

1.3,7 Mineraalwater

Als een bijzondere delfstof in Zuid-Limburg is het uit de Dinantien carbonaten gewonnen mineraalwater

te beschouwen (Bless, 1981a, b). DeTrega-bron aan de Kastanjelaan te Maastricht, ontdekt in 1927

leverde tussen 1931 en 1953 drinkbaar mineraalwater. De productie werd beöindigd omdat de

opvoerbuis corrodeerde en dicht sinterde. De exploratie naar dit mineraalwater werd voortgezet in

1981 door het bestuur van de provincie Limburg met de boringen Kastanjelaan-2 en Heugem-1 (Bless et

.o.)

@

ffi Concessie- resp. ontginningsgrens
van de bruinkoolvelden

Concessie Carisborg ll (Blankevoort)

Concessie Brunahilde I en ll
(Brunahilde ll noo¡t in gebruik genomen)

Concessie Energie

Concessie Carisborg I

Concessie Herman

Concessie Anna

Concessie Graetheide

Concessie Paul (nooit in gebruik genomen)
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@

Ø
@
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ø

@

@
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Figuur 1.6 Ligging van de

voormalige bruinkoolconcessies in

Zuid-Limburg (naar Kuyl, 1980).
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al,, 1981 ). Analyse van het uit de putten op verschillende diepten geteste water leerde dat het deels als

tafelwater, deels als thermaalbadwater bruikbaar is (Bless, 1981 b). Aan deze uitkomst is echter geen

verder gevolg gegeven.

Beter verliep het met de boringenThermae 2000 en 2002 bij Valkenburg, geboord in 1985 en 1986

(Bless, 1987; Krings et al., 1987), welke eveneens het voorkomen van mineraalwater aantoonden op een

diepte van ongeveer 375 m met een temperatuur van bijna 25"C dat geschikt is voor balneologische

toepassingen. HetThermae-2000 thermaalbadcomplex werd ontwikkeld op basis van dit water uit het

Goeree Laagpakket van de Zeeland Formatie.

Opzet van het onderzoek

Seismische karter¡ng

Alle beschikbare seism¡sche liinen, opgenomen vanaf 1969, zijn voor de kartering van het

kaartbladgebied geïnterpreteerd. De ligging is op figuur 1,3 te zien en een nadere specificatie in

Appendix B. Een aantal Belgische profielen is eveneens bij de kartering betrokken. De bedekking is

beperkt en zeer ongelijk verdeeld over het gebied.

De vervolgde reflectoren worden gevormd door de grensvlakken tussen lithostratigrafische eenheden

(groepen en formaties). Voor de kalibratie van de seismische gegevens met de boorgatgegevens werd

gebruik gemaakt van de akoestische logs en de putschietgegevens.

De omzetting van de in ti,jd opgenomen seismische secties naar dieptewaarden is laagsgewijs

uitgevoerd (layer-cake methode). De lagen, die conesponderen met de lithostratigrafische indeling,

hebben elk een specifieke snelheidsverdeling. Hiervoor is een lineair verband aangenomen tussen de

voortplantingssnelheid van geluid in de laag en de diepte van de laag (V, = Vo+kz; zie tabel 1.1 ).

0m een consistente aansluiting van aan elkaar grenzende kaartbladen te garanderen, worden voor alle

kaartbladen van de Atlas van de Diepe Ondergrond dezelfde snelheidsrelaties gebruikt. De parameters

van deze relaties ziln bepaald uit akoestische gegevens van 60 over geheel Nederland verspreide

boringen. Bij het bepalen van de parameters wordt een maximale fout van 5% in de seismisch

berekende diepte van een bepaald niveau toelaatbaar geacht.Tabel 1.1 geeft een overzicht van de

parameters die voor de snelheidsverdeling ziln gebruikt.

Tabel 1. 1 Toegepaste snelheidsverdeling

De snelheidsverdeling in het kaartbladgebied is gebaseerd opVr=Vo+þ¡

vo

Noordzee Supergroep

Kriilkalk Groep

Altena Groep

0nder- en Boven-GermaanseTrias Groep

1 696

2092

2297

3254

0,49

1,08

0,62

0,56
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Geologisch onderzoek

Het onderzoek richtte zich op de lithostratigrafische opbouw van de binnen het kaartbladgebied

aanwezige gesteenteformaties (fig. 1.7) en hun geologische geschiedenis, geplaatst in de regionaal-

geologische context. Hierbij werd gebruik gemaakt van eerder genoemde seism¡sche prof¡elen en

boringen. 89 boringen en 16 mijnschachten zijn geselecteerd om te worden aangegeven op de kaarten

uit het totaal van ruim 350 boringen op grond van meeste relevantie voor de opbouw van de diepe

ondergrond. De lokatie hiervan is in figuur 1.2 aangegeven, een nadere specificatie in Appendix A. Per

hoofdstuk worden de gesteentegroepen, die zijn vermeld in figuur 1.7 nader besproken.

Zuid-Limburg is, vanwege zijn voor Nederland bijzondere positie, het onderuerp van veel geologische

en mijnbouwkundige publikaties. Hieraan konden veel gegevens worden ontleend die van belang zijn

voor het onderzoek voor dit kaartblad. De geologische kaarten, die voor deze studie van bijzonder

belang waren, staan vermeld in Appendix C. Figuur 1.8 toont de tijdsindeling, zoals die in deze

toelichting is gehanteerd.

Biostratig raf isch onderzoek

Ter ondersteuning van het geologisch onderzoek is specifiek biostratigrafisch onderzoek verricht aan

tra¡ecten in de Krijtkalk Groep en de Midden- en Boven-Noordzee Groep (rapporten NITG-TNO, 1997-98).

Tevens stonden voor dit kaartblad reeds een grote hoeveelheid oudere biostratigrafische rapporten ter

beschikking. De resultaten van deze onderzoekingen zijn in de toelichting verwerk.

Geochemisch onderzoek

Vitrinietmetingen zijn uitgevoerd aan koolhoudende lagen van de Limburg Groep teneinde de

begravingsgeschiedenis van het kaartbladgebied te reconstrueren. De werkmethode, de resultaten van

de metingen en de uitgevoerde modellering worden behandeld in paragraaf 12.1.

Hydrogeologisch onderzoek

Speciale aandacht is gegeven aan de hydrogeologie van het kaartbladgebied. Door de specifieke

gesteldheid van de lithologie en het topografisch reliëf onderscheidt deze zich van de rest van

Nederland. ln paragraaf 12.2 wordt dit nader toegelicht.
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1.5 Kaarten en prof¡elen

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

diktekaarten van de lithostratigrafische groepen, op afgedekte kaarten en drie profielen (Kaarten 1 Vm 15).

Een overzicht van deze groepen is weergegeven in figuur 1.7. Dieptekaarten zijn vervaardigd van de top

van het pre-Perm, de basis en de top van de Zechstein Groep, en van de bases van de Onder-

GermaanseTrias Groep, deAltena Groep, de Krijtkalk Groep. de Noordzee Supergroep en de Boven-

Noordzee Groep. De Zechstein Groep is in het kaarlgebied slechts dun ontwikkeld (0-50 m). Dit interval

kon seismisch niet apart worden gekarteerd. De dieptekaart van deze groep is daarom gebaseerd op de

basis van de 0nder-GermaanseTrias Groep, waaraan de uit spaarzame boorgegevens samengestelde

dikte van de Zechstein Groep is toegevoegd (Kaart 4). 0p de kaarten van de Noordzee Supergroep en de

Boven-Noordzee Groep (Kaarten 11 en12l zijn de Kwartaire afzettingen buiten beschouwing gelaten.

Diktekaaften zi.jn gemaakt van de Zechstein Groep, de Onder- en Boven-GermaanseTrias Groepen, de

Altena Groep en de Krijtkalk Groep. De contouren van de diktekaaft van de Krijtkalk Groep (Kaart 10)

eindigen bij de erosiegrens van de bovenliggende Midden-Noordzee Groep. Een uitwerking van de

dikte in het ontsloten gebied, waarbij rekening moet worden gehouden met de locale topografie, valt

buiten het kader van de onderhavige kartering. De dikte van de Noordzee Supergroep en van de Boven-

Noordzee Groep is bij benadering afte lezen van de dieptekaarten van deze eenheden. Bij de daar

gevonden waarden dient nog de hoogte van het topografische oppervlak boven NAP te worden

gevoegd om de dikte te vinden.

0p de diepte- en diktekaarten worden alleen boringen getoond, die relevant zijn voor het betreffende

contourbeeld,

Van de belangrijkste discordanties, aan de bases van de Krijtkalk Groep en van de Noordzee

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

voorafging aan de afzetting van deze groepen.

Tenslotte worden drie structurele profielen, met een NW-20 en ZW-N0 oriëntatie, op een afzonderlijk

blad weergegeven (Kaart 15).

1.6 Toelichting

De toelichting dient de informatie, die de geologische kaarten en profielen bieden, te completeren tot

een zo volledig mogelijk beeld van de geologische opbouw en geschiedenis van het kaafibladgebied. ln

het eerste deel van de tekst wordt een beschrijving van de gesteente-opeenvolging gegeven. Hierin

komen de lithostratigrafie en de sedimentaire ontwikkeling aan de orde. ln het tweede deel van de tekst

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

tektonische gebeurtenissen in het kader van de platentektoniek. Speciale aandacht wordt besteed aan

de geochemie en de hydrogeologie van het gebied.

Tenzij anders vermeld, is de lithostratigrafie conform de "Stratigraphic nomenclature of the

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 paragraaf 1.7.2 worden beschreven.
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Figuur 1.7 Schema van de

lithostratigrafische eenheden in

het kaartbladgebied.
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De Kwartaire afzettingen worden in deze toelichting slechts kort genoemd. Een beschrijving hiervan

is gepubliceerd voor het zuidoosten van het gebied in deToelichtingen bij de Geologische kaart van

Nederland 1:50,000, blad Heerlen (Kuyl, 1980). De geologische oppervlaktekaart (Rilks Geologische

Dienst, 1988) toont de ligging van het Kwartair in Zuid-Limburg.

1.7 Samenvatting

1.7.1 Stratigrafischeopeenvolging

De lithostrat¡grafische opeenvolging in het kaartbladgebied is schematisch weergegeven in figuur 1.7.

Hierin is een tweedeling van het gebied te zien, die de verschillende ontwikkeling van het Zuid-Limburg

Blok en de Roerdal Slenk reflecteert. De (huidige) verbreiding van de gesteenteformaties is in sterke

mate bepaald door de structurele ontwikkeling van het gebied.

De opeenvolging, zoals die bekend is in het kaartbladgebied, vangt aan met klastische en kalkige,

ondiep-mariene en kustnabije afzettingen van Laat-Devonische tot vroegste Carbonische ouderdom.

Zij behoren tot de Banjaard groep. De Kolenkalk Groep (Dinantien) bestaat uit mariene carbonaten,

onderin als dolomlet ontwikkeld, welke zijn afgezet op een uitgestrekt carbonaatplatform. Hierop rusten

klastische afzettingen van de Limburg Groep (Silesien), verdeeld in drie subgroepen. De Geul Subgroep

bestaat uit kleistenen en zandstenen, die van marien geleidelijk overgaan in overwegend continentaal.

Bij de afzetting van de Caumer Subgroep overheersten paralisch-deltai'sche condities en werden talrijke

koollagen gevormd. De Dinkel Subgroep bestaat in belangrijke mate uit fluviatiele zandstenen. Van de

beperkt-mariene Zechstein Groep (Laat-Perm) komt alleen de bekkenrand-ontwikkeling voor in het

noorden van het kaartbladgebied. Deze bestaat uit dolomitische en soms zandige kleistenen met een

kalksteen-inschakeling. De 0nder-GermaanseTrias Groep is opgebouwd uit fluviatiele zandstenen en

kleistenen, veelal rood van kleur en afgezet in een aride klimaat met een sterk wisselende watertoevoer.

De Boven-GermaanseTrias Groep bevat onderin eveneens dergelijke fluviatiele sedimenten, gevolgd

door lagunaire afzettingen en evaporieten. Deze worden gevolgd door ondiep-mariene carbonaten en

kleistenen, eveneens met een evaporiet-inschakeling. De groep wordt besloten met een continentaal,

kleiig en zandig gesteentepakket. De Altena Groep (laatsteTrias en Vroeg-Jura), waarvan alleen het

onderste deel in het studiegebied aanwezig is, bestaat overwegend uit kleiTge afzettingen, welke zijn

afgezet in een matig-diep, marien milieu. Met een zeer groot hiaat ligt de Krijtkalk Groep, uit het Laat-

Krijt en het vroegsteTertiair, op gesteenten die variëren in ouderdom van Laat-Carboon (Zuid-Limburg

Blok) totVroeg-Jura (Roerdal Slenk). Het oudste deel van de Krijtkalk Groep bestaat uit siliciklastische

gesteenten, aanvankelijk afgezet onder kustnabij-mariene en lagunaire, later onder meer open-mariene

condities. Hetjongere deel van de Krijtkalk Groep is opgebouwd uit krijtkalk en detritische kalksteen,

deels met opvallende vuursteenlagen ingeschakeld in de opeenvolging. De afzetting vond plaats in een

ondiepe tot matig diepe zee. De Onder-Noordzee Groep bestaat uit een dun pakket bonte, lacustrine

kleien, gevolgd door mariene mergels, kleien en zanden. De Midden-Noordzee Groep omvat zanden en

kleien, welke onderin onder kustnabije en lagunaire, en bovenin onder mariene condities zijn gevormd.

De Boven- Noordzee Groep laat een opvallende tweedeling zien in enerzijds mariene, vaak glauconiet-

rijke zanden en kleien en anderzijds zandige tot conglomeratische kusL en rivierafzettingen, lacustrine

kleien en bruinkoollagen. Het bovenste deel van deze groep omvat een dun pakket eolische (löss) en

fluviatiele sedimenten. Perioden van erosie, gerelateerd aan de deformatiefasen, hebben geresulteerd

in grote hiaten in de stratigrafische opeenvolg¡ng. De grootte van de hiaten en hun plaats in de

stratigrafische kolom weerspiegelen het verloop van de geschiedenis van het kaartbladgebied,
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1.7.2 Structurele eenheden

0p figuur 1.9 zijn de structurele hoofdeenheden in en om Kaartblad XV aangeduid. ln de geologische

geschiedenis van het gebied spelen zij een belangrijke rol. 0p het seismisch profiel in figuur 1.10 en het
profielenblad (Kaart 15) is een aantal van deze elementen duidelijkte onderscheiden. De post-

Paleozoi'sche elementen ziln begrensd door ovenruegend noordwest-zuidoost verlopende breuken.

Het Massief van Brabant is een belangrijk Caledonisch structureel element in Noordwest-België, dat aan

de oostzijde wordt begrensd door de Bordière Breuk (Faille Bordière). Het noordelijke verloop van deze

breuk is in Nederland niet duidelijk vast te stellen. ln westelijke richting sluit het Massief van Londen

aan op het Massief van Brabant. Het geheel wordt het Londen-Brabant Massief genoemd. Nadat het

Massief van Brabant gedeeltelijk door Boven-Paleozoische en 0nder-Mesozoi'sche sedimenten was

bedekt, is het aan het einde van de Jura opnieuw opgeheven en een duidelijk topografisch positief

element gaan vormen.

Ten noorden van het oostelijke deel van het London-Brabant Massief ligt het Bekken van de Kempen,

een dalingsgebied gedurende het Laat-Devoon en Carboon.

Varistische structuurelementen worden gevormd door plooien en breuken met een zuidwest-noordoost

tot zuid-noord oriëntatie. zoals de Anticlinaal van Visé, de Anticlinaal van Puth, de Anticlinaal van

Waubach en de Wom Synclinaal.Tot hetzelfde systeem behoren de 70 m Breuk, de Anticlinaal
Breuk/Oranje Breuk, de Willem Breuk/Adolf Breuk (Adolf Störung) en de Aken Overschuiving (in België

als Moresnet Overschuiving bekend). Voor het doorlopen van de Anticlinaal van Visé in de Anticlinaal

van Puth konden geen directe aanwijzingen worden gevonden.

Het Zuid-Limburg Blok is in feite het oostelijke deel van het Oostelijk Kempen Blok.Tijdens de Post-

Varistische ontwikkeling was dit gebied een hoog, met uitzondering van het Laat-Krijt en het

vroegereTertiair.

De Feldbiss scheidt het Zuid-Limburg Blok van de Boerdal Slenk. Enige subparallelle breuken

begeleiden de Feldbiss (waarvan de belangrijkste zijn de Benzenrade Breuk, de Heeilerheide Breuk en

de Schin op Geul Breuk op het Zuid-Limburg Blok en de 1e N0 Hoofdbreuk in de Roerdal Slenk), zodat

een overgangsgebied met een aantal treden bestaat, wat zijn weerslag vindt in de sedimentaire

bedekking van het Paleozoìcum.

De Roerdal Slenk is mogelijk al Varistisch in aanleg (deel van het Laat-Paleozoïsche Bekken van de

Kempen).Tijdens deTrias en de Jura was het een dalingsgebied, vanaf de Jura duidelijk breuk-

begrensd. ln het Laat-Krijt werd het sterk opgeheven (geïnverteerd). ln het Kenozoibum was het weer

een dalend gebied, waarin vanaf het Laat-Oligoceen de begrenzende breuken zeer actief zijn.

Aan de noord(oost)zijde wordt de Roerdal Slenk begrensd door de Peelrand Breuk. in Duitsland Runand

Sprung genoemd. Als voornaamste antithetische breuken in de slenk zijn in het zuiden de Fretenberg

Breuk (ook wel als Gangelt Breuk geïnterpreteerd; Rijks Geologische Dienst, 1985) en de Maaseik Breuk,

en in het noorden de Beegden Breuk. Laatstgenoemde is hier als één doorlopende breuk gekarteerd.

Deze kan echter mogelijkook bestaan uiteen aantal aparle,verspringende breukdelen (vgl. Geluketal.,
1994 en Van den Berg, 1994).

Ten noorden van de Peelrandbreuk ligt het Peel Blok.Tijdens de Laat-Jura en hetVroeg-Krijt werd dit
sterk opgeheven en diep geörodeerd.
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Het Varistisch front representeert de noordelijke begrenzing van de overschuivingstektoniek van de

Varistische orogenese tijdens het LaaLCarboon totVroeg-Perm, Het front vormt de scheiding tussen de

sterk geplooide en verbroken gesteenten in hetVaristische gebergte en de veel minder sterk

gedeformeerde gesteenten in het voorland. Dit front wordt algemeen gelegd bij de Aken Overschuiving

en het verlengde daarvan in zuidwestelijke en westelijke richting (Moresnet Overschuiving, Faille

Eifélienne en Faille du Midi; het geheel wordt als Midi-Aken Overschuiving aangeduid), doch een

aanzienlijke deformatie loopt nog door tot aan de Willem BreuldAdolf Breuk.

1.7.3 Geologische geschiedenis

De Acadische fase van de Caledonische orogenese (fig. 1.8) vormde het uit Cambro-Silurische

gesteenten opgebouwde Londen-Brabant Massief. De oostrand hiervan reikt tot in het zuidelijke

kaartbladgebied. Hernieuwde, mariene sedimentatie in het geosynclinale Rhenohercynisch Bekken

(fig. 3.1 ) bereikte vanuit het zuiden en zuidoosten dit gebied in het Midden-Devoon. Deze transgressie

culmineerde in hetVroeg-Carboon, waarbij het gebied deel uitmaakte van een uitgestrekt

carbonaatplatform rondom een resterende, relief-arme landmassa van het Londen-Brabant Massief.

Hierbij werd de Kolenkalk Groep afgezet.

Bodembewegingen van de Sudetische fase van deVaristische orogenese vormden het gebied om tot

een voordiep (hetVaristischeVoorlandbekken; fig. 5.4), met een toevoer van klastische sedimenten uit

het zuiden en zuidoosten (Limburg Groep). Met de geleidelijke verlanding ontstonden deltagebieden

met uitgestrekte kustmoerassen, waarin op grote schaal veenvorming optrad.Tijdens de latere

begraving tot een diepte van enige duizenden meters werd het veen tot steenkool ingekoold. Het

Varistische deformatiefront schoof gestaag naar het noorden op. Na de Asturische deformatie, tegen het

einde van het Carboon, overheersten fluviatiele omstandigheden, waarbij veel zandstenen werden

afgezet.

Gedurende het jongste Carboon en hetVroeg-Perm was het gebied een deel van hetVaristische

gebergte en was het onderhevig aan erosie. De erosieprodukten werden getransporteerd naar het

noordelijker gelegen Zuidelijk Perm Bekken (fig. 11.4), waarin de continentale Boven-Rotliegend Groep

werd gevormd.Tijdens het Laat-Perm drong de zee perodiek weer door in dit bekken. ln Nederland zijn

hierin vijf evaporietcycli te onderscheiden (Zechstein Groep). De distale uitlopers hiervan bereikten het

uiterste noorden van hetkaartbladgebied.

ln deVroeg-Trias zette de daling van het noorden van het kaartbladgebied weer sterk in, met name in

het gebied waar zich later de Roerdal Slenk scherp zou aftekenen. ln een fluviatiele facies werden de

vaak grofkonelige, klastische sedimenten van de 0nder-GermaanseTrias Groep afgezet.

Deze werden gevolgd door fluviatiele en lacustrine afzettingen, met een belangrijke mariene

inschakeling met carbonaten en anhydriet, welke tot de Boven-GermaanseTrias Groep worden

gerekend.

Na een onderbreking in de sedimentatie als gevolg van deVroeg-Kimmerische bodembewegingen

waarmee de Alpine orogenese werd ingezet, werd tegen het einde van deTrias het hele gebied weer

door de zee overspoeld. Deze transgressie zette zich voort gedurende de Vroeg-Jura. Waarschijnlijk al

tijdens de Midden-Jura, maar zeker aan het einde van de Jura werd het gebied opgeheven als gevolg

van de Mid- en Laat-Kimmerische tektonische fasen, Hierbij ontstond een geprononceerd NW-20

breuksysteem. Zotekenden zich de sterkopgeheven en geërodeerde Peel en Zuid-Limburg Blokken af

tegenover de relatief laag gebleven Roerdal Slenk (fig. 1.9).
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Na een lange tijd van erosie en non-depositie werd het kaaftbladgebied in het midden van het Laat-Krijt

weer door de zee bereikt. Eerst werden kustnabije en lagunaire afzettingen gevormd. De Roerdal Slenk,

waar aanvankelijk nog sedimentatie plaats vond, werd door de Subhercynische bodembewegingen

opgeheven. De flankerende structurele eenheden, het Peel Blok en het Zuid-Limburg Blok, waren nu

relatief lage gebieden waar vol-mariene sedimenten konden accumuleren. Aanvankeli.ik bestonden deze

laatste uit glauconitische zanden, later uit detritische kalkstenen en krijtkalken. Pas in het laatste Kriit en

het vroegsteTertiair kwam ook het gebied van de Roerdal Slenk in het bereik van de kalksteensedi-

mentatie. Zowel de siliciklastische als de carbonatische Boven-Krijt afzettingen worden tot de Krijtkalk

Groep gerekend. Door differentiële bewegingen van diverse breukblokken in het Zuid-Limburg Blok is

de opeenvolging op veel plaatsen onvolledig.

De Laramische tektonische fase gedurende het Midden-Paleoceen in het vroegeTertiair, maakte een

elnde aan de kalksedimentatie in Noord-Europa. De klastische afzettngen van de 0nder-Noordzee

Groep, die vervolgens werden afgezet, verdwenen voor een groot deel door erosie tegen het einde van

het Eoceen die veroorzaakt werd door opheffing van het kaartbladgebied door de Pyreneische

tektonische fase. Aan het einde van het Eoceen kwam de sedimentatie weer op gang en voortgaand in

het 0ligoceen werden eerst kustnabije en lagunaire afzettingen, gevolgd door mariene kleien en zanden

afgezet, het geheel behorend tot de Midden-Noordzee Groep. Versterkte bodemdaling van de Roerdal

Figuur 1.9 Locatiekaart van de

structurele hoofdelementen in het

kaartbladgebied.

t]r

sl enken
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Slenk en flankerende breukblokken tekende zich vanaf het Laat-Oligoceen duidelijk af. ln de sterker

dalende gebieden zijn dikkere sedimentpakketten afgezet.

Na een onderbreking, die mogelijk niet heeft plaatsgevonden in het centrale deel van de Roerdal Slenk,

ving de afzetting van de Boven-Noordzee Groep aan in het Mioceen, Mariene klastische afzettingen

vervingerden In zuidoostelijke richting met continentale zanden met bruinkoollagen. Aan het einde van

het Mioceen verlandde het gebied definitief.Tot aan het einde van het Plioceen werden fluviatiele en

lacustrine sedimenten gevormd.

Met het begin van het Kwartair ving een periode aan waarin glacialen en interglacialen elkaar

afwisselden.Tegelijkertijd trad een snelle opheffing op van het Zuid-Limburg Blok en het achterland.

Hierbij werd het Zuid-Limburg Blok naar het noorden gekanteld, Dit leidde daar, onder invloed van de

klimaatswisselingen, tot de vorming van een landschap met fluviatiele terrassen, deels bedekt door

eolische afzettingen (löss), ln de Roerdal Slenk werd een normale stratigrafische opeenvolging afgezet.
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2.1

2 Carnbro-Siluur

Algerneen

Het oud-Paleozoische Cambro-Siluur vormt de ondergrond (basement) van de geologische opbouw van

het kaartbladgebied. Boringen in dit gebied hebben deze pre-Devonische afzettingen echter nooit

bereikt.Daarbuiten, in Belgiê en in Duitsland, is het Cambro-siluur bekend uit boringen en ontsluitingen
(Dusar & Langenaeker, 1992; Knapp, 1978).

ln België vormen deze afzettingen het Massiefvan Brabant (Legrand, 1968; Devos et al., 1gg3).Ten

oosten van Maastr¡cht trof een boring direct onder zandig Kr¡jt steil hellende kwartsieten en schisten

aan van Cambrische ouderdom (Dusar & Langenaeke¡ 1992). De boring Hermalle-sous-Argenteau bij

Visé vond onder Givetien kalkstenen steilstaande Silurische uitvloeiingsgesteenten (Graulich, 1975).

Elders in het Massief van Brabant is het Siluur overwegend uit donkere, graptolitische schalies

opgebouwd.

Het oud-Paleozolbum in Duitsland in de Venn Anticlinaal (Knapp, 1978) maakt deel uit van het Stavelot-

Venn Massief. Het bestaat uit Cambrische en 0rdovicische schalies en turbiditische zandstenen.

Het Siluur ontbreekt daar. Het Onder-Devoon rond dit massief rust discordant op het oudere Boven-

Ordovicium. Deze ontwikkeling sluit aan bij die in het Synclinorium van Dinant in Belgiö.

Het is te verwachten dat in Zuid-Limburg het Onder-Devoon ontbreekt en dat daar Midden-Devoon

discordant op het Siluur rust in een positie die aansluit bij de ontwikkeling in het Synclinorium van

Namen (Robardet et al., 1994).

Sêd¡menta¡re ontrruikkeling en paleogeografie

ln een ondiepe shelfzee, die zich van Zuid-Engeland naar Noord-Duitsland uitstrekte, werden in het late

Precambrium en hetVroeg-Cambrium klastische gesteenten zoals arkosische zanden en kwartszanden

en kleien afgezet. Fijnkorrelige sedimentatie overheerste later in het Midden- en LaatCambrium.Ten

zuiden van de shelfzee ontstond een sterker dalend gebied, hetArdennen Bekken (Walter, 1980).

ln hetVroeg- en Midden-Ordovicium ontwikkelde de shelfzee ten noorden van hetArdennen Bekken

zich tot een dieper bekken, de Brabant Depressie (Walter, 1980). Hierin werden donkere graptolieten-

schalies en fijnkonelige zandstenen gevormd. Langs de zuidrand, waar de opheffing van het Ardennen

Bekken zich begon af te tekenen, werden ook turbiditische zanden afgezet.

ln het Laat-Ordovicium voltooide de Ardense fase van de Caledonische orogenese (Robardet et al,,

1994) deopheffingvanhetArdennenBekken.Hierbij tradeensterkemagmatischeactiviteitop,

zowel intrusief als extrusief (De Vos, 1998). De Brabant Depressie ontwikkelde zich tot een voorland-

bekken, waarin overwegend graptoliethoudende schalies werden gedeponeerd. Langs de zuidrand

hiervan kwamen ondiep-water kalkstenen en turbiditische zandstenen tot ontwikkeling. Lokaal trad

vulkanisme op.
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3 Devoon

3.1.1

Stratigrafie

ln het kaartbladgebied is slechts het bovenste deel van het Devoon in enkele boringen aangetroffen.

Alleen van de boring Kastanjelaan-2 is dit pakket, dat daar deel uitmaakt van de Banjaard groep goed

beschreven en gedateerd. Direct ten zuiden van het studiegebied, in België, is het Boven-Devoon op een

aantal plaatsen ontsloten (Felder, PJ. & Bless, 1986; Rijks Geologische Dienst, 1984).

Uit de stratigrafische gegevens van de aangrenzende gebieden in België en Duitsland valt af te leiden

welke opbouw van het diepere Devoon in het kaartbladgebied is te verwachten. Deze lijkt aan te sluiten

bij die in het Synclinorium van Namen. ln hetwesten van het bestudeerde gebied is een ontwikkeling

als op de noordflank van dit synclinorium te verwachten, in het zuiden en oosten waarschijnlijk zoals die

op de zuidflank (Robardet et al., 1994).

Midden- en ouder Boven-Devoon

ln het westen van het kaartbladgebied wordt het Cambro-Siluur discordant bedekt door het Givetien,

dat aanvangt met enig conglomeraat en zandsteen, waarop kalkstenen en kalkige zandstenen rusten.

Deze worden bedekt door wat klastische afzettingen, gevolgd door een dik pakket van 100 tot 150 m

massieve kalkstenen van Frasnien ouderdom, die op de culminatie van de Anticlinaal van Visé tot een

grove oplossingsbreccie (Lustin Formatie) uiteen is gevallen (Poty, 1982). Het Frasnien wordt afgesloten

met een relatief dun pakket kleistenen met enige kalksteen-inschakelingen.

ln het zuiden en oosten van het kaartbladgebied begint de Devonische opeenvolging vermoedelijk al

in het Eifelien, in discordant contact met het Siluur, met cont¡nentale conglomeraten, gevolgd door

mariene zandstenen en kleistenen. De hierop volgende kleiTge en kalkige afzettingen van Givetien en

Frasnien ouderdom, zijn waarschijnlijk vergelijkbaar met die in het westen van het gebied. Het

Famennien is echter naar verwachting, vollediger ontwikkeld, met wat kalkige kleistenen onderin

gevolgd door een dik pakket zandstenen, de Condroz Zandsteen.

3.1.2 Banjaard groep

De Banjaard groep bestaat u¡t mariene kleistenen en zandstenen met een geringe hoeveelheid

carbonatische gesteenten ingeschakeld (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). 0mdat deze

eenheid slechts bekend is uit een gering aantal boringen in Nederland, die elk maar een deel van de

groep bereiken, wordt hij als informeel beschouwd. Hetzelfde geldt voor de daarin te onderscheiden

Bosscheveld formatie. De in Nederland nog niet offciëel gedefiniëerde Condroz Zandsteen - in Duitsland

bekend als "Condroz Sandstein" (Knapp, 1978) en in België als "Psammites du Condroz" (Thorez &

Dreessen, 1986) - wordt hier tot de Banjaard groep gerekend.

3,1,2,1 GondrozZandsteen
De Condroz Zandsteen bestaat uit een pakket van ondiep-mariene, deels kustnabije en lagunaire

zandstenen en kle¡stenen. Deze lithologische eenheid bereih ten zuiden en zuidoosten van het

kaartbladgebied, in Duitsland en België, een dikte van 400 tot 500 m. ln het zuidwesten van het

studiegebied ontbreekt deze formatie.

De Condroz Zandsteen is in het kaartbladgebied alleen aangetroffen, met grote waarschijnliikheid, in

een boring bij Mesch (6'1H64). ten oosten van Eijsden.Ten zuiden van het studiegebied, bij Moresnet en

Val-Dieu in Belgiö, is deze formatie ontsloten (Riiks Geologische Dienst, 1984; Felder, PJ. & Bless, 1986).

3.1
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3.1.2.2 Bosscheveldformatie

Dit is een gecondenseerde opeenvolging. die bestaat uit een afwisseling van donkergrijze, deels kalkige
klei- en silt-stenen, fijnkorrelige zandstenen en - vaak knollige - kalkstenen. ln het westen van het

gebied heeft deze gesteente-eenheid een ouderdomsbereik van Famennien totVroeg-Tournaisien. ln het

oosten begint deze eenheid waarschijnlijk pas in het laatste Famennien. Naar verwachting komt de

Bosscheveld formatie in de ondergrond van geheel Zuid-Limburg voor, met uitzondering van het meest
zuidwesteliike deel, omdat de oostrand van het Massief van Brabant bij Visé aan het eind van het
Devoon en het begin van het Carboon intermitterend is opgeheven. Hierdoor ontbreekt daar het

Famennien en zijn er hiaten in de Dinantien opeenvolging (Poty,1982). Heteffectvan deze lokale
ontwikkeling zet zich waarschijnlijk tot over de grens in Nederland voort.

ln het westen van het kaartbladgebied rust de Bosscheveld formatie, mogelijk licht discordant, op

laatstgenoemde Frasnien-afzettingen. De formatie wordt concordant bedekt door carbonaten van de

Zeeland Formatie van Dinantien ouderdom (fig. 4.1). De dikte van dit westelijke pakket Devoon ligt
waarschijnlijk tussen de 300 en 500 m. ln het zuiden en oosten van het studiegebied ligt het jongste

deel van de Bosscheveld formatie concordant op de Condroz Zandsteen. Het vormt een overgangs-
pakket naar de daarop concordant volgende carbonaten van de Zeeland Formatie. De dikte van het
Devoonpakket in zuiden en oosten van het gebied bedraagt naar schatting 700 tot 1000 m.

Sed¡menta¡re ontvv¡kket¡ng en paleogeografie

Na afloop van de Caledonische orogenese ontstond in Noordwest-Europa een groot continent, het Old

Red Continent. ln hetzuiden maakte het Londen-Brabant Massiefdaardeel van uit.Tussen ditcontinent
in het noorden en het Midden-Duits Hoog in hetzuiden ontwikkeldezich een langgerekt, geosynclinaal

sedimentatiebekken, het Rhenohercynisch Bekken (Ziegler, 1990; fig. 3.1 ). Langs de zuidrand traden
grotere waterdiepten op dan langs de noordrand. Daar ging het afzettingsareaal geleidelijk over in een

gebied met continentale sedimentatie. Lokaal trad vulkanlsme op in dit bekken.

Gedurende hetVroeg-Devoon werd dit bekken gevuld met een dik pakket tenigene sedimenten.

bestaande uit een basaal conglomeraat, zandstenen en kleistenen, aangevoerd vanaf de flankerende

hogen. Een regressie tijdens het Emsien, gerelateerd aan de Acadische fase, zorgde voor een tijdel¡jke
uitbreiding van continentale sedimenten in het bekken.

ln het Midden-Devoon leidde een transgressie tot een aanzienlijke uitbreiding van het mariene

sedimentatie-areaal naar het noorden, waardoor de flanken van het Londen-Brabant Massief en een

deel van het oudere continent binnen het bereik van de zee vielen (fig. 3.1). op de in Zuid-Limburg
gelegen flank werden aanvankelijk conglomeraten (deels nog continentaal) afgezet, spoedig gevolgd

door fijnere klastica en tenslotte carbonatische gesteenten.
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ln het Laat-Devoon ging de transgressie verder. De ontwikkeling van rifkalken, die was begonnen in het

Givetien, zette zich voort in het Frasnien. ln het Famennien vond een regressie plaats als gevolg van een

zeespiegeldaling en de tektonische activiteit van de Bretonse fase, een eerste manifestatie van de

Varistische orogenese. Deze had tot gevolg dat op de flankgebieden van het Londen-Brabant Massief de

sedimentatie werd onderbroken, en daardoor onvolledig of gecondenseerd werd. Lokaal werden kleiige

en kalkige gesteenten (Bosscheveld formatie) afgezet. Meer distaal kwamen dikke pakketten zandstenen

en zandige kleistenen (Condroz Zandsteen), lokaal met kalkige inschakelingen, in een ondiep kustgebied

met strandwallen, wadafzettingen (tidal flats) en lagunes tot ontwikkeling (Thorez & Dreessen, 1986). De

zandstenen zijn in feite zeer filnkonelige, micahoudende arkosen. Een mogelijk aanvoergebied van deze

klastica is de Precambrische kern van een hoog in Midden-Nederland, waar gneisen en kristallijne

schisten aan erosie blootgesteld waren (Paproth et al., 1986).

Figuur 3.1 Paleogeografische kaart

van Noordwest-Europa ten tijde

van het Midden-Devoon (naar

Ziegler, 1990).

0 200 km

* vulkanisme

Ê aanvoerrichtingsediment

mariene carbonaten
(hoofdzakelijk ondiep)
met ingeschakeld:

l-a_-] zandsteen

t^ ^-l anhydriet
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4 Kolenkalk Groep

4.1 Stratigrafie

De Kolenkalk Groep bestaat uit grijze, bruine en zwarte carbonaatgesteenten, waarin een wisselende
hoeveelheid kleisteen kan zijn ingeschakeld. Lokaal komen vuursteenlagen voor.

Slechts een gering aantal boringen heeft deze groep in het zuidwesten van het kaartbladgebied bereikt.

ln Belgiä, direct ten zuiden van het studiegebied, is deze eenheid in het Geuldal en bijVisé ontsloten
(Rijks Geologische Dienst, 1984; Felder, pJ. & Bless, 198ô).

ln de Kolenkalk Groep wordt in het kaartbladgebied alleen de Zeeland Formatie onderscheiden. De

groep komt waarschijnlijk voor in de gehele ondergrond, m.u.v. twee kleine gebieden in het zuidwesten,
waar hij door erosie is weggenomen (fig. 4.2l.De dikte kan waarschijnlijk tot meer dan 1000 m

oplopen. De top ligt op ca. 30 m boven NAP ten zuiden van Maastricht tot meer dan 5000 m diep ten
noorden van de Feldbiss (zie profielen op Kaart 1b; Bless et al., 1gg0).

De carbonaten van de Kolenkalk Groep rusten in Zuid-Limburg concordant op de klastisch-kalkige
sedimenten van de Banjaard groep. De kleistenen van de Limburg Groep bedekken de Kolenkalk
concordant of met een hiaat, dat in de richting van het Massief van Brabant in grooüe toeneemt
(Bless et al., 1976). ln het zuidwesten, waar de Kolenkalk Groep het PaleozoTsche oppervlak raakt,

wordt hij discordant bedekt door de Krijtkalk Groep. De ouderdom van de groep is Dinantien
(Tournaisien en Viséen).

4.1.1 Zeeland Forrnãt¡ê

De Zeeland Formatie bestaat in hoofdzaak uit lichtgrijze tot bruine en zwarte kalkstenen en grijze tot
donkerbruine dolomieten. Vuursteenlagen zijn algemeen. Kleisteeninschakellngen komen hoofdzakelijk
in het onderste en het bovenste deel van de formatie voor. ln de verweringszone, waar de formatie in

contact is met de Krijtkalk Groep, treedt silicificatie van de carbonaten op. op grond van hun
interpretatie van geofysische gegevens vermoeden Bless et al. (1986) dat in de strook tussen Visé en

Maastricht en het gebied ten oosten daarvan, een dikke ontwikkeling van het Devono-Dinantien

voorkomt waarin, in depressies, evaporieten met steenzout tot ontwikkeling kunnen zijn gekomen in hel
Dinantien en mogelijk reeds in het daaronder liggende Devoon.

De Zeeland Formatie is van onder naar boven opgebouwd uit de Beveland, schouwen en Goeree

Laagpakketten (fig 1.7 en fig. a.1 ).

HeT Beveland Laagpakketis opgebouwd uit grijze, bruingrijze en donkerbruine, grof-kristallijne
dolomieten. Het zijn in het algemeen secundaire dolomieten. Plaatselijk komen enkele donkerbruine tot
zwarte s¡lt- en kleisteeninschakelingen voor. De ouderdom isTournaisien totvroeg-viséen.
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Hel ScÍtouwen Laagpakketbestaat uit een dik pakket licht- tot donkergrijze, geelbruine en bruinzwarte

kalkstenen. Zij variëren in te)duur van micritisch tot grof-detritisch. Lokaal is het gesteente oölitisch of

fossielrijk. Langs breuken kunnen de kalkstenen gedolomitiseerd zijn. De ouderdom is Midden-tot Laat-

Viséen.

Het Goeree Laagpakkefwordt gevormd door grijze, donkergrijze en zwarte kalkstenen. Bovenin het

pakket gaan de kalkstenen vaak over in kalkige en/of gesilicifieerde schalies en zwarte, gelaagde

vuurstenen. Een Laat-Viséen ouderdom wordt aan dit pakket toegekend.

Sedirnentaire ontvvikkeling en paleogeografie

De transgressie, die aan het einde van het Devoon al was begonnen, zette zich verder door in het

Dinantien (Vroeg-Carboon). De flanken van het London-Brabant Massief werden door de zee overspoeld

en rond dit hoog vormde zich een uitgebreid carbonaatplatform. Plaatselijk leefden hier veel

kalkvormende organismen. Een dik pakket carbonatische gesteenten (Zeeland Formatie) werd afgezet.

Het centrale deel van het massief bleef boven water, Het was door erosie afgevlakt en leverde nog

slechts heel weinig sediment. ln het kustgebied ontwikkelden zich lokaal sabkha's en lagunes, waarin

evaporieten tot ontwikkeling konden komen,
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5 Limburg Groep

5.1 Algerneen

De Limburg Groep maakt deel uit van het Silesien (Boven-Carboon). Het was in Limburg gebruikelijk

deze afzettingen onder te verdelen in de in West-Europa gangbare, chronostratigrafische eenheden

Namurien enWestfalien (0.a. Riiks Geologische Dienst, 1995). Hierbinnen werd weer een onderverdeling

aangebracht met behulp van mariene niveaus, karakteristieke lithologieên en fossielinhoud. Met deze

detailconelatie kon voor het mi.ingebied een standaardbenaming van de koollagen en de mariene

niveaus worden ingevoerd (Jongmans, 1928; Jongmans & van Rummelen, 1940;Van Amerom, 1975).

De "kolengroepen", die in het Silesien werden onderscheiden, zijn begrensd door mariene niveaus en

zijn in feite chronostratigrafische eenheden (fig. 5.1 ), mede bevestigd door ingeschakelde

gekaoliniseerde vulkanische aslagen (Kimpe, 1969; Burger et al., 1984).

De Limburg Groep is opgebouwd uit een afwisseling van kleistenen, siltstenen en zandstenen met,

vooral in het middelste deel, veel koollagen ingeschakeld.Tijdens de afzetting overheersten

aanvankelijk mariene condities, later continentale. ln het studiegebied zijn drie subgroepen te

onderscheiden, van onder naar boven zijn dit de Geul Subgroep, de Caumer Subgroep en de Dinkel

Subgroep.

De Limburg Groep komt, met uitzondering van het zuidwesten van Zuid-Limburg waar hij door latere

erosie is verdwenen, in de ondergrond van het gehele kaartbladgebied voor. De dikte van de groep

loopt in noordelijke en noordoostelijke richting op tot meer dan 3500 m. De basis ligt in het zuidwesten

een paar honderd meter onder de oppervlakte en duikt in noordelijke richting trapsgewijs naar een

dlepte van ruim 5000 m (Bless et al., 1980).

De Limburg Groep rust concordant of met een klein hiaat op de Kolenkalk Groep. Door zijn overwegend

noordelijke tot noordoostelijke helling dagzomen in deze richting steeds jongere afzettingen aan het

Carboon oppervlak (Kaart 15 en fig. 4.2). De putconelatie in figuur 5.2 toont dit eveneens. De

discordante bedekking metjongere afzettingen reiktvan de Zechstein Groep in het noorden (in de

Roerdal Slenk), via de 0nder-GermaanseTrias, de Krijtkalk en de Midden-Noordzee Groepen, tot de

Boven-Noordzee Groep in het zuiden en zuidoosten (op het Zuid-Limburg Blok), zoals figuur 5.3 toont.

Geul Subgroep

Deze subgroep is opgebouwd uit mariene en continentale klei- en siltstenen zonder koollagen, met

bovenin enige zandstenen ingeschakeld. ln Limburg bestaat de subgroep uitsluitend uit de Epen Formatie.

ln het Geuldal is de formatie ontsloten (Rijks Geologische Dienst, 1984; Felder, PJ. & Bless, 1986).

Epen Formatie

De Epen Formatie bestaat uit een opeenvolging donkergrijze tot zwarte klei- en siltstenen met een

aantal fi.in- tot middelkonelige zandsteeninschakelingen. 0nderin de opeenvolging overwegen mariene

sedimenten; naar boven toe worden geleideli.ik meer deltaïsche afzettingen ingeschakeld. De formatie

is opgebouwd uit een opeenvolging van naar boven toe grofkoneliger wordende cycli. De formatie

komt in het gehele kaartbladgebied voor, m.u.v. het zuidwesten, waar hij door erosie is verdwenen.

De dikte in het van erosie gevrijwaarde gebied ligt tussen de 300 en 400 m.

De formatie ligt concordant, of met een klein hiaat dat in de richting van het Massief van Brabant in

grootte toeneemt (Bless et ai,.,19761, op de carbonaten van de Zeeland Formatie. De bovengrens ligt

onder het eerste duideli,jke koolvoorkomen, waarmee de Baarlo Formatie van de Caumer Subgroep
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begint. Deze grens is facies-bepaald en kan sterk diachroon zijn. De ouderdom van de Epen Formatie

reikt van Namurien A tot in het Namurien C.

Aan de basis van de formatie is het Geverik Laagpakket en bovenin het Ubachsberg Laagpakket te

onderscheiden,

Het Geverik Laagpakkef bestaat uit donkergrijze tot zwarte, sterk bitumineuze, splijterige leistenen met

kalksteen en siltsteen laminae. Het heeft een hoge, natuurlijke radioactiviteit, zoals te zien is op de

Gamma Raylog (fig. 5.2). De in de boring Geverik-1 aangetroffen dikte van 66 m ligt waarschijnlijk dicht

bij het maximum. Het is een gecondenseerde afzetting met een Namurien A ouderdom.

Het Ubachsberg Laagpakketis gekarakteriseerd door het voorkomen van prominente zandstenen. De

dikte ligt rond de 20 m en de ouderdom is Laat-Namurien B totVroeg-Namurien C.
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5.3 Caumer Subgroup

De Caumer Subgroep ¡s opgebouwd uit overwegend continentale kleistenen, s¡ltstenen en zandstenen.

ln dit pakketzijn koollagen ingeschakeld. Hierin zijn in het kaartbladgebied de Baarlo Formatie, de
Ruurlo Formatie en de Maurits Formatie te onderscheiden (fig. 5.1). Net over de Duitse grens, in het dal
van de Worm, komen enige ontsluitingen voor (Carboonroute van het Mijnmuseum te Rolduc; Rijks
Geologische Dienst, 1984).

5,3.1 Baarlo Forrnat¡e

De Baarlo Formatie bestaat u¡t een pakket kleistenen, siltstenen, zandstenen en koollagen met een

kenmerkende opeenvolging van naar boven toe grover wordende cycli. De formatie komt voor in het
noorden en noordoosten van het kaartbladgebied. ln het zuidwesten is hij door latere erosie
verdwenen. De dikte in het voor erosie gespaarde gebied bedraagt ca. 1000 m.

De Baarlo Formatie volgt concordant op de Epen Formatie. De ondergrens ligt bij het eerste voorkomen
van een duidelijke koollaag. De grens met de bovenliggende Ruurlo Formatie valt samen met een
verandering van de cyclische opbouw van dikke, naar boven grover wordende cycli naar een
afwisseling van dunnere, afwisselend fijner en grover wordende cycli. De ouderdom van de Baarlo
Formatie loopt van LaaLNamurien B tot en metVroeg-Westfalien A.

5.3.2 Ruurlo Forrnat¡e

De Ruurlo Formatie wordt gevormd door een pakket kleistenen, siltstenen, zandstenen en koollagen
met een opeenvolging naar boven van zowel fijner als grover wordende cycli. De formatie komt voor in
het noorden en noordoosten van het kaartbladgebied. ln het zuidwesten is hij door latere erosie
verdwenen. De dikte in het gebied waar geen erosie heeft plaatsgevonden bedraagt ca. 1000 m.

De Ruurlo Formât¡e ligt concordant op de Baarlo Formatie. 0p de grens verandert het patroon van de
cyclische opbouw van de opeenvolging. De bovengrens wordt gemarkeerd door de overgang naar de
zandsteen-arme en koolrijke Maurits Formatie. De ouderdom van de Ruurlo Formatie is LaalWestfalien
A en Vroeg-Westfalien B.

5.3.3 Maurits Formatie

Deze formatie bestaat uit een pakket klei- en siltstenen met slechts weinig zandstenen en relatief veel
koollagen. De formatie komt voor in het noorden van het kaaftbladgebied. ln het zuiden is hij door
latere erosie verdwenen. De dikte in het ongeërodeerde gebied kan oplopen tot meer dan 1i00 m.

De Maurits Formatie ligt concordant op de Ruurlo Formatie. De snelle afname van de zandstenen en de
toename van de koollagen in de opeenvolging markeren de ondergrens. De bovengrens ligt aan de
basis aan de prominente zandsteenontwikkeling van de bovenliggende Neeroeteren Formatie. De

ouderdom van Maurits Formatie reikt van Laat-westfalien B totVroeg-westfalien c.

Bovenin deze formatie bevindt zich her Kemperkoul Laagpakket. Dit laagpakket, dat in het westelijke
Bekken van de Kempen is te onderscheiden, wordt gekenmerkt door zandsteeninschakelingen met
zandstenen van 5 tot 15 m dikte.
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Figuur 5.2 Stratigrafisch profiel
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5.4

sedimentpetrografisch onderzoek van de zandstenen van de Maurits Formatie in de boring

Kemperkoul-1 heeft aangetoond dat het hier overwegend lithische zandstenen met een wisselend klei-

gehalte betreft. hoofdzakelijkgecementeerd met Fe-dolomiet, lokaal metsideriet, en in geringere mate

met kwarts (RGD, 1986b).

Dinkel Subgroep

De Dinkel Subgroup is overwegend uit zandstenen opgebouwd met talrijke klei- en

siltsteeninschakelingen en enkele koollagen. ln het kaartbladgebied wordt de subgroep

vertegenwoordigd door de Neeroeteren Formatie.

Figuur 5.3 Supercropkaart van

het Paleozoische oppervlak.

De kaart laat zien welke

formaties direct op dit vlak

liggen. Met gegevens van

Klostermann et al. (1990),

Langenaeker (1998) en Rijks

Geologische Dienst (1984).

of geen bedekking

t'l;"'i:¡ 0nder-Germaanse Trias Groep

n Zechstein Groep
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5.4.1 NeeroeterênForrnatie

Deze formatie bestaat uit mass¡eve, witte, grofkonelige tot grindhoudende, arkosische zandstenen, wat

klei- en siltstenen, en een enkele koollaag. Deze eenheid komt alleen ten noorden van de Feldbiss voor.

De geschatte dikte bedraagt daar 200 tot 400 m. De Neeroeteren Formatie is goed bekend uit Belgische

boringen in het Bekken van de Kempen (Dusar & Houlleberghs, 1981; Dusar et al., 1987). ln Nederland is

deze formatie niet aangeboord.

De Neeroeteren Formatie ligt concordant of met een kleine hoekdiscordantie op het Kemperkoul

Laagpakket van de Maurits Formatie. Het plotselinge optreden van prominente zandstenen bepaalt de

ondergrens. De Formatie wordt discordant bedekt door de Zechstein Groep en de 0nder-Germaanse

Trias Groep. De ouderdom isWestfalien D.

5.5 Sed¡menta¡re ontr¡vikkeling en paleogeografie

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

west georitlnteerd voorlandbekken (fig. 5.4). De dikke opeenvolging vertoont slechts graduele

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

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

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

oppervlakten overspoeld en werden hier mariene of brakwater sedimenten afgezet (mariene niveaus).

Tevens vormden zich door de hoge grondwaterspiegel op uitgebreide schaal moerassen en veen. Bij

een daling van de zeespiegel breidden fluviatiele systemen zich uit over het gebied. Het Massief van

Brabant werd grotendeels door sedimenten bedekt en had nog slechts een geringe paleogeografische

betekenis. Het gebied met maximale bodemdaling verschoof gedurende het Laat-Carboon naar het

noorden. Daartekende zich, ten noorden van het Massiefvan Brabant, het Bekken van de Kempen af.

Het basale deel van de opeenvolging, de Geul Subgroep, bestaat uit mariene, lacustriene en deltaÏsche

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 & Pagnier, 1990). ln het bovenste deel van de opeenvolging, de Dinkel Subgroep,

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

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

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

Tijdens hetjongste deel van het LaalCarboon trad er een grote verandering in het klimaat op; de

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

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

droge seizoenen (moessons).Tijdens het late Westfalien D heerste zelfs een semi-ar¡de klimaat waar de

verdamping af en toe de neerslag overtrol wat tot de vorming van rode zandstenen en kleistenen met

caliches leidde (Pagnier & vanTongeren, 1996).
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Figuur 5.4 Paleogeografische kaart

van Noordwest-Europa ten tiide

van het Laat-Carboon

(naar Ziegler, 1990).
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6.1

6 Zechstein Groep

Strat¡graf¡e

De Zechstein Groep bestaat in het kaartbladgebied uit een pakket van maximaal 50 m dolomitische en

zandige kleisteen waarin bovenin een enige meters dikke kalksteenbank kan voorkomen. De groep

bevindt zich op een diepte van 1000 tot 3000 m (Kaart 2). lndien goed ontwikkeld en gelogd kan de

groep van onder naar boven worden onderverdeeld in de 21 (Werra) Formatie, de 22 (Stassfurt)

Formatie, de 23 {Leine) Formatie en de Zechstein Boven-Kleisteen Formatie (zie fig. 1.7).

De Zechstein Groep komt alleen voor in het noorden van het kaartbladgebied, in de Roerdal Slenk en in

het oosten van het Bekken van de Kempen. De verspreidingsgrens is op Kaart 2 aangegeven. De groep

is hier afgezet in een positie aan de rand van het Zuidelijk Perm Bekken (Van Adrichem Boogaert &

Burgers, 1983; Ziegler, 1990; Geluk et al., 1996), Er is hier sprake van een depositionele grens. Hoewel

het voorkomen in het gebied van Kaartblad XV niet met boringen geverifieerd is, kan ervan worden

uitgegaan dat de stratigrafische opeenvolging vergelijkbaar is met die van de boring Nederweert-l (Van

Adrichem Boogaeft & Kouwe, 1993-199ZAnnex D-9) en de boringen in het Bekken van de Kempen in

Belgiê (w.o. KB 172;Wouters &Vandenberghe, 1994; Langenaeker, 1998).

De Zechstein Groep rust discordant op de zandstenen van de Carbonische Neeroeteren en Maurits

Formaties van de Limburg Groep en wordt, mogelijk met een klein hiaat, bedekt door de zandstenen

van de Onder-Bontzandsteen Formatie. De ouderdom is Laat-Perm.

21 (tl|y'erral Forrnatie

Deze eenheid bestaat uit grijze dolomitische kleistenen ofzandstenen. Deze behoren IoIhetZl Midden-

Kleisteen Laagpakket. Met een klein hiaat volgt hierop de 22 (Stassfun) Formatie.

Z2 (Stassfurtl Formatie

De formatie bestaat uit eveneens uit dolomitische kleistenen, die deel uitmakenvanhet 22 Midden-

Kleisteen Laagpakket, onderin mogelijk met enig anhydriet. Waar het onderscheid tussen dit laagpakket

en het voorgaande niet goed mogelijk is, worden zij samen tot de informele Zechstein Midden-kleisteen

gerekend. Met een klein hiaat rust hierop de 23 (Leine) Formatie.

Z3 (Leine) Formatie

Deze is opgebouwd uit het Grijze Zoutklei Laagpakketaan de basis, gevolgd door het Z3 Carbonaat

Laagpakket, dat bestaat uit grijze, kleihoudende kalksteen. Langs de zuidrand van het Zuidelijk Perm

Bekken is deze kalksteen lokaal afwezig. Afzettingen van de jongere Zechstein cycli ontbreken hier, zodat

er een hiaat is tussen de Z3 (Leine) Formatie en de Zechstein Boven-Kleisteen Formatie.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4 Zechstein Boven-Kleisteen Format¡e

Deze eenheid bestaat uit rode en bruinrode kleistenen, die deels zandig zijn, met enige dunne

zandsteeninschakelingen. Concordant of met een klein hiaat rust hierop het zandige Nederweert

Laagpakket van de 0nder-Bontzandsteen Formatie.
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Sed¡menta¡re ontw¡kkel¡ng en paleogêograf¡e

Met hetVroeg-Perm ving een periode aan van langdurige erosie van hetVaristisch Gebergte en het als
gevolg van het de Saalische fase opgeheven Varistische voorland. Pas tegen het einde van het Laat-

Perm, toen de zee periodiek toegang kreeg tot de Noord-Europese permische bekkens, kwam het

noorden van het kaartbladgebied binnen het bereik van de sedimentatie te liggen, aan de zuidrand van
het Zuidelijk Perm Bekken (fig. 11.4). ln het centrale deel van dit bekken kwamen 4 tot 5 indampingscycli

in het Zechstein tot ontwikkeling, met honderden meters aan anhydriet en steenzout (Van Adrichem

Boogaert & Burgers, 1983). ln het gebied onder studie leidden de eerste twee cycli tot afzetting van

lagunaire kleistenen (Zechstein Midden-kleisteen), en de derde cyclus - onder invloed van een tot in het
kaartbladgebied doorgedrongen transgressie - tot een mariene kalksteen (23 Carbonaat Laagpakket). De

ontwikkeling werd afgesloten met een continentale kleisteen (Zechstein Boven-Kleisteen Formatie) die
discordant het oudere Zechstein afdekt (Geluk et al., 1996).
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7.1

7 Onder- en Boven-Gerrnaanse
Trias Groep

Algemeen

DeTrias-afzettingen bestaan voornamelijk uit rood- en groengekleurde. klastische sedimenten. met

inschakelingen van grijze kalkstenen en mergels en evaporieten. Zij worden onderverdeeld in de

0nder-GermaanseTrias Groep en de Boven-GermaanseTrias Groep. De opeenvolging rust concordant,

of met een klein hiaat, op de Zechstein Groep of discordant op de Neeroeteren of de Maurits Formatie

van de Limburg Groep. Zij wordt discordant bedekt door de Altena Groep ol in die gebieden waar zij

door latere erosie sterk is aangetast, discordant door de Krijtkalk Groep of de Midden-Noordzee Groep.

Uit boringen, in het noorden van Zuid-Limburg, is slechts het onderste deel van de Onder-Germaanse

Trias Groep bekend.

Verwacht wordt dat de ontwikkeling van deTrias in hoge mate vergelilkbaar is met die welke is

aangetroffen in de boring Nederweert-1 (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1992 Annex E-2) en in

een aantal boringen in het Belgische deel van het Bekkken van de Kempen (Wouters &Vandenberghe,

1994; Langenaeker, 1998). De beschrijving van deTrias-formaties berust in belangrijke mate daarop.

Figuur 7.1 toont de litho-chronostratigrafische indeling van de GermaanseTrias.

De GermaanseTrias groepen komen alleen in het midden en noorden van het kaartbladgebied voor.

De diepte van de basis varieert van 350 m op het noordelijke deel van het Zuid-Limburg Blok tot ruim

3100 m in het midden van de Roerdal Slenk (Kaa¡'t 5). De dikte van de opeenvolging loopt op tot meer

dan 1100 m in deze slenk (Kaart 6). De ouderdom reikt van het laatste Perm tot in de Laat-Trias.

Onder-Germaanse Trias Groep7.2

7.2.1 Strat¡graf¡e

De 0nder-GermaanseTrias Groep is opgebouwd uit continentale, klastische red-bedafzettingen. ln

deze afwisseling van conglomeraten, zandstenen en kleistenen zijn vier formaties te onderscheiden.

Dit zijn van onder naar boven de Onder-Bontzandsteen Formatie, deVolpriehausen Formatie, de

Detfurth Formatie en de Hardegsen Formatie. De laatstgenoemde drie formaties vormen tezamen de

Hoofd-Bontzandsteen Subgroep. Binnen de groep treden aan de basis van deVolpriehausen en

Detfurth Formatie kleine discordanties op, waardoor lokaal tot enkele tientallen meters sediment

geërodeerd kunnen zijn (Geluk & Röhling, 1997).

De Onder-GermaanseTrias Groep rust concordant op de Zechstein Groep of discordant op de Limburg

Groep, en wordt discordant bedekt door de Boven-GermaanseTrias of door de Krijtkalk Groep. De dikte

van de groep bedraagt maximaal 650 m en de ouderdom loopt van laatste Perm tot Scythien.
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FiguurTl Litho-

chronostratigrafìæh diagram van

de Onder- en Boven-Germaanse

ïrias Groep en de Altena Groep.
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7.2.2 Onder-BontzandsteenFormat¡e

Deze formatie bestaat in het studiegebied uit roze en witte conglomeraten en zandstenen en donker-

baksteenrode silt- en kleistenen. De grof-klastische ontwikkeling, het Nederweert Zandsteen Laagpakket,

komt alleen voor in de Roerdal Slenk en het aangrenzende gebied in België en Duitsland. Hierop volgt

het overwegend kleiig/siltige Rogenstein Laagpakket.

De Nederweert Zandsfeen bestaat in hoofdzaak uit scheefgelaagde, soms conglomeratische zandstenen

met wat dunne kleisteenlagen. Vooral onderin het pakket komen enige conglomeraatinschakelingen

voor. De zanden bevatten vaak afgeronde kleibrokjes (clay pebbles), de kleien vertonen krimpscheuren.

In het pakket zijn een groot aantal, van grof naar fijn verlopende, sedimentaire cycli te onderscheiden,

zowel op decimeter- als op decameterschaal. De dikte bedraagt maximaal 340 m. Figuur 72 toont de

lithologie en het logbeeld van de Nederweert Zandsteen in de boring Limbricht-l.

De Rogenstein bestaat uit rode en groene, fijn-zandige, fijn-gelamineerde klei - en siltstenen. ln

Zuidoost-Nederland is alleen het bovenste deel van dit laagpakket ontwikkeld. De typische kalkige

oölietbanken, waaraan het z¡jn naam te danken heeft, ontbreken daar. De dikte van het pakket ligt

waarschijnlijk rond de 50 m.

Hoofd-Bontzandsteen Subgroep

ln zuidelijk Nederland bestaat de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep in hoofdzaak uit zandstenen. De

subgroep rust met een klein hiaat op de Onder-Bontzandsteen Formatie en wordt discordant bedekt

door de Solling Formatie van de Boven-GermaanseTrias Groep. De Hoofd-Bontzandsteen Subgroep

komt alleen voor in het noorden van het kaartbladgebied, in de Roerdal Slenk. De dikte in het

studiegebied van de ongeêrodeerde opeenvolging varieert van 200hot 240 m, De ouderdom is Scythien.

De Hoofd-Bontzandsteen Groep is van onder naar boven opgebouwd uit deVolpriehausen Formatie, de

Detfurth Formatie en de Hardegsen Formatie.

7-2.3.1 VolpriehausenFormatie

Deze formatie bestaat in het studiegebied uit massieve, roze, lichtbruine en witte zandstenen met een

aantal dunne, bruinrode en groene kleisteen-inschakelingen. Het cement van de zandstenen is meestal

carbonatisch. ln de Roerdal Slenk, waar deze gesteenteenheid niet door erosie is gereduceerd, ligt de

dikte tussen de 100 en 135 m.

Detfurth Format¡e

De Detfu¡th Formatie wordt gevormd door lichtgekleurde zandstenen met een roodbruine klei/siltsteen

inschakeling. De grootste dikte, daar waar geen erosie heeft plaatsgevonden, bedraagt ca. 30 m.

7.2.3-3 Hardegsen Format¡e

Deze formatie is opgebouwd uit een stapeling van zandsteen-kleisteenafwisselingen, waarbii het

zandsteenaandeel naar boven toe geleidelijk afneemt. De zandsteen is roze of wit en de kleisteen rood

tot bruinrood. De dikte varieert van 60 tot 70 m in het gebied dat niet door erosie is getroffen.
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Figuur7.2 Boorlog van het

Nederweert Zandsteen Laagpakket

in de boring Limbricht-1. Diverse
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7.3 Boven-GermaanseTiiasGroep

7.3.1 Strat¡graf¡e

De Boven-GermaanseTrias Groep bevat een grote verscheidenheid aan gesteenten: continentale, rode,

groene en grijze kleistenen, zandstenen en evaporieten, en mar¡ene kalkstenen, dolomieten en

evaporieten. Zij zijn als een eenheid bij elkaar genomen omdat zij in eenzelfde paleogeografische

setting zijn afgezet. Aan de basis ligt een belangrijke discordantie, waardoor de groep met een reg¡onaal

hiaat van wisselende grootte op verschillende formaties van de 0nder-GermaanseTrias Groep rust.

Deze discordantie is de Basis-Solling Discordantie (ook wel Hardegsen Discordantie of Spathien

Discordantie genoemd;Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). De Boven-GermaanseTrias Groep

wordt discordant bedekt door de Altena Groep. Deze komt alleen voor in het noorden van het

kaartbladgebied in het centrale deel van de Roerdal Slenk (Kaart 7). Waar de Altena Groep aanwezig is,

is de opeenvolging niet door pre-Krijt erosie aangetast. De dikte bedraagt daar 400 tot 475 m. De

ouderdom van de groep is Laat-Scythien tot en met Norien (Van der Zwan & Spaak, 1992;Van Adrichem

Boogaert & Kouwe, 1993-1997). De groep wordt van onder naar boven onderverdeeld in de Solling, de

Röt, de Muschelkalk en de Keuper Formaties. De Muschelkalk Formatie is een mariene afzetting, de

overige formaties zijn veelal continentaal of lagunair van oorsprong.

7.3.2 Solling Format¡e

De Solling Formatie bestaat uit grijze, basale zandsteen, gevolgd door rode en groene kleistenen. ln het

studiegebied rust de formatie discordant, met een relatief klein hiaat, op de Hardegsen Formatie. Waar

deze eenheid compleet is, varieert de dikte van 20foT25 m. De ouderdom is Laat-Scythien.

7.3.3 Röt Format¡e

Aan de rand van het NW-EuropeseTrias Bekken bestaat deze formatie uit rode, vaak anhydritische,

kleistenen en grijze zandstenen. Aan de basis komt een anhydritisch pakket van enige meters dikte voor.

Deze vormt het laterale equivalent van de Hoofd-Röt Evaporiet. De Röt Formatie ligt concordant op de

Solling Formatie. In het kaartbladgebied bedraagt de dikte maximaal 150 tot 175 m. Het pakket heeft

overwegend een vroegste Anisien ouderdom.

7.3.4 MuschelkalkForrnatie

Deze eenheid bestaat in het studiegebied uit een opeenvolging van grijze, en plaatselijk rode, mergels,

kleiTge kalkstenen en dolomieten. ln het midden van deze formatie komt een pakket anhydriet vooç

mogelijk met een dikte van meer dan 10 m, dat tot het Muschelkalk Evaporiet Laagpakkef wordt

gerekend.

De Muschelkalk Formatie rust concordant op de Röt Formatie en wordt disconform bedekt door de

Keuper Formatie. ln de Roerdal Slenk, waar het pakket niet door latere erosie is gereduceerd, bedraagt

de dikte 200 tot 225 m.De ouderdom is Anisien totVroeg-Ladinien.

7.3.5 Keuper Format¡e

ln Zuidoost-Nederland is de Keuper incompleet ontwikkeld (Geluk et al., 1996). De opbouw in het

kaartbladgebied kan niet met boringen worden geverifiöerd, maar uit het algemene verspreidingsbeeld

valt afte leiden dat slechts het bovenste deel van de Keuper hier aanwezig is. Dit rust hier met een
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groot hiaat op de Muschelkalk. Binnen de formafie ¡s tevens een groot hiaat aanwezig. De Keuper

Formatie wordt discordant bedekt door de mariene kleistenen van de Sleen Formatie.

De Keuper Formatie is in het stqdiegebied opgebouwd uit continentale, roodbruine, groene, siltige

kleistenen, die vaak anhydritisch en dolomilisch zijn, Enige rode en grijze zandstenen komen lokaal

voor. ln het ongeërodeerde gebied varieefi de dikte vermoedelijk van 30 tot 50 m. De ouderdom van de

formatie is Carnien en Norien.

7.4 Sêd¡menta¡ie orrû¡r¡kkêl¡ng en paleogeografio

ln het allerlaatste Perm had de zee zich definitieftèruggetrokken uit de Noord-Europa. De aan het eind

van het Zechstein ingezette influx van klastisú materjaal zette zictr voort in deTrias, De afzettingen van

de Onder-GermaanseTrias Groep werden afgezet ín een groot continentaal bekken, datin essontþ
hetzelfde was als tijdens afzetting van het Zedlstein.Tijdens de afzetting van deTriap heersten

aanvankelijk continentale condities, die door een geleidelijke stilging van de zeespiegel een stæds
storker marien karakter kregen. De zeespiegel bereikte een maximum t¡jdens de afzetting van de

Muschelkalk Formatie.

Frguu r 73 Falelgeografische kaart

van Noordwest-Europa ten tiþe
van de Vroeg-Trias (naar Ziegler,

1990 en Geluk, in druk).
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Tektonische bewegingen vonden in twee fasen plaats (fig. 1.8): de Hardegsen fase die leidde tot een

hiaat tussen de 0nder- en de Boven-GermaanseTrias Groep, en deVroeg-Kimmerische fase die

resulteerde in een groot hiaat in de Boven-GermaanseTrias Groep.

De Onder-Bontzandsteen Formatie bestaat overuvegend uit lacustriene afzettingen, die gezien het

ontbreken van fauna in brak- tot zoutwater werden afgezet. ln Zuid- en Zuidoost-Nederland werden

door rivieren in dit bekken grove afbraakprodukten zoals zanden en grinden (Nederweert Zandsteen

Laagpakket) afgezet. Deze werden aangevoerd vanaf het Londen-Brabant Massief en het Rijns Massief

(fig. 7.3). Er heerste een warm en aride klimaat, waarin de afvoer van de rivieren onregelmatig was

(efemere rivieren). Het cyclische karakter dat deze afzettingen vertonen wordt toegeschreven aan de

zogenaamde Milankovitch cycliciteit, met een periodiciteit van 100.000 jaar (Geluk & Röhling, 1997). De

oölieten in het bovenste deel van de Onder-Bontzandsteen Formatie zijn gevormd in brakwater, in een

hoog-energetisch milieu tijdens periodes van lage klastische influx (Peryt, 1975). Droogvallen van het

meer veroorzaakte roodkleuring van de sedimenten en krimpscheuren.Tijdens de afzetting van de

Hoofd-Bontzandsteen Subgroep breidden riviersystemen zich episodisch vanuit het zuiden over het

gehele kaartbladgebied uit,

De discordantie aan de basis van de Boven-GermaanseTrias Groep (Solling Formatie) is zwak

ontwikkeld in het kaartbladgebied. De sedimentatie ging voort, aanvankelijk onder fluviatiele- (Solling

Formatie), vervolgens lacustriene tot lagunaire condities (Röt Formatie). Langs de bekkenrand traden

tijdens het Röt nog influxen van fluviatiele zanden op. Meer distaal werden evaporieten gevormd in het

bekken, waarvan de verbinding met de oostelijker gelegenTethys Oceaan werd afgesloten.

De Muschelkalk Formatie weerspiegelt het doordringen van de zee in het Noord-EuropeseTrias Bekken,

Eerst werden ondiep-mariene kalkige sedimenten afgezet. Een restrictie van de verbinding met de

oceaan leidde tot de vorm¡ng van evaporieten waarna, later in het Anisien en hetVroeg-Ladinien, weer

vol-mariene kalkstenen werden afgezet.

Tijdens de afzetting van de Keuper Formatie heersten wederom continentale omstandigheden. lnitiële

pulsen van deVroeg-Kimmerische tektonische fase veroorzaaken een periode van tektonische onrust,

waardoor grote hiaten in de opeenvolging ontstonden, in het bijzonder langs de zuidrand van het

bekken waaronder het studiegebied.
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8.1

I Altena Groep

Strat¡graf¡e

De Altena Groep is in hoofdzaak opgebouwd uit kleiïge sedimenten. Onderin komen enige kalkige

inschakelingen voor, en bovenin is een afwisseling van kalkige en klastische sedimenten ingeschakeld.

De groep rust discordant op oudereTrias afzettingen. ln het studiegebied is de onderliggende eenheid

de Keuper Formatie, De Altena Groep wordt hier discordant bedekt door Krijtkalk Groep. De erosie

heeft, naast enkele kleinere voorkomens, een in zuidoostelijke richting uitwiggende tong gespaard

(Kaarten 7 en 13).

De aanwezigheid van de Altena Groep is in het kaartbladgebied niet door boringen aangetoond. De

seismische kartering heeft hetvoorkomen daarechterwel bevestigd. Uit hetvoorkomen in boringen die

meer westelijk in de Roerdal Slenk zijn gelegen, waaronder Nederweert-1 en Molenbeersel (Belgiê, KB

198; Langenaeker, 1998), is de hoedanigheid van de Altena Groep in het studiegebied af te leiden.

Figuur 7'l laat de litho-chronostratigrafische indeling van deze groep zien.

De diepte van de basis van de Altena Groep ligt in het kaartbladgebied tussen 1000 tot 2000 m. De dikte

bedraagt maximaal 600 m (Kaart 8). De ouderdom reikt van Rhaetien tot vermoedelijk Pliensbachien.

ln het kaartbladgebied wordt de Altena Groep onderverdeeld in de Sleen Formatie en de Aalburg

Formatie.

Sleen Formatie

Deze wordt gevormd door grijze en bruinzwarte, mariene kleistenen, gevolgd door bruine en

bruingrijze, lokaal zandige kleistenen. Alleen in het noorden van het studiegebied is deze eenheid voor
erosie gespaard gebleven. De dikte bedraagt circa 20 tor25 m en de ouderdom is Rhaetien.

Aalburg Format¡e

De formatie bestaat uit mariene, grijze, bruingrijze en bruinzwarte, vaak kalkhoudende en lokaal siltige

of zandige kleistenen met lokaal dunne kalksteenlagen ingeschakeld. Aan de basis komt een

kenmerkende kalksteenlaag voor. De Aalburg Formatie komt alleen in het noorden van het gebied voor.

De maximale dikte bedraagt bijna 600 m in het midden van de Roerdal Slenk. De ouderdom reikt van

Hettangien tot vermoedelijk Pliensbachien.

Sedimentaire ontwikkeling en paleogeografie

Het einde van deTrias werd gekenmerkt door een belangrijke verandering van het afzettingsmilieu. Na

een lange tijd van continentaal of ondiep mariene afzettingsomstandigheden, leidde een transgressie

gedurende de laatsteTrias (Rhaetien)tot de vorming van een open-marien afzettingsmilieu dat zich

uitstrekte over grote delen van NoordwestEuropa. waaronder het kaartbladgebied, Met de

transgressieve afzettingen van de Sleen Formatie werd de sedimentatie hervat. Een kleine regressieve

periode aan het eind van de afzetting van deze formatie zorgde voor een lagunair karakter van het

bovenste deel. Met het begin van de Jura periode verdiepte het bekken zich weer, en werden de open-

mariene sedimenten van de Aalburg Formatie afgezet.

4.1- 1

4.1.2

8.2
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9 Kr-jtkalk Groep

9.1 Strat¡grâf¡e

De Krijtkalk Groep bestaat hier in hoofdzaak uit witte tot lichtgele, goedgelaagde, mariene kalkstenen.

De kalkstenen zijn deels compact en deels poreus en aardachtig (Eng.: earthy) van textuur, waarbij dan

gesproken wordt van schrijfkrijt-facies (Eng,: chalk). ln het zuidwesten komen bovenin het pakket veel

vuursteenlagen voor. Lokaal kunnen kleirijke trajecten (mergels) voorkomen. Aan de basis ligt een

pakket siliciklastische afzettingen, dat voor een belangrijk deel uit glauconitische, fijne zandstenen en

siltstenen bestaat.

De gehele groep, zowel de siliciklastische als de carbonatische afzettingen, vertoont een ritmische

gelaagdheid met naar boven verfijnende cycli met een dikte van enkele dm tot meters (fig. 9,2; Felder,

W.M., 1996). Een grootschaliger cycliciteit manifesteert zich in de aanwezigheid van gebioturbeerde

niveaus en hardgrounds (resultaat van periodes van stilstand van de sedimentatie), en kleine hiaten die

de opeenvolging doorsnijden (discontinuiteitsvlakken). Aan de basis van deze karakteristieke opbouw

van de krijtkalk ligt de cyclische variatie van het klimaat als gevolg van periodieke variaties van de

positie van de aarde ten opzichte van de zon (Ziilstra, 1995).

Ma Ch ronostrat¡g rafie Lithostratig rafie Zuid-Limburg Overig
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De groep ligt in het overgrote deel van het Zuid-Limburg Blok discordant op PaleozoTsche formaties

(Devoon en Kolenkalk in het zuidwesten, Limburg Groep elders).Ten noorden van de Heerlerheide

Breuk rust de Krijtkalk Groep ten dele op de Onder-GermaanseTrias Groep.Ten noorden van de Feldbiss

komt de groep geleidelijk op jongere formaties te liggen, waarbij in het centrum van de Roerdal Slenk

een discordant contact met de Altena Groep optreedt. De afgedekte kaart onder de basis van de Krijtkalk

Groep (Kaart 13) illustreert dit.

Een voor erosie gespaard gebleven deel van de Onder-Noordzee Groep bedekt de Krijtkalk Groep, met

een relatief klein hiaat, in het midden en noorden van het kaadbladgebied. Elders vindt discordante

bedekking plaats door de klastische Midden-Noordzee Groep. Waar deze afwezig is, kan het jongste deel

van de Boven-Noordzee Groep (Pleistoceen en Holoceen) op de Krijtkalk Groep liggen.

Tijdens de afzetting van de Krijtkalk Groep waren het Zuid-Limburg Blok en de Roerdal Slenk tektonisch

onrustige gebieden. Daarom komen over korte afstanden aanzienlijke verschillen in de opeenvolging

voor in de vorm van lokale en regionale hiaten, en dikte- en faciesverschillen. De grote noordwest-

zuidoost verlopende breuken (fig. 1.9.9.4), waaronder de Feldbiss - 1e N0 Hoofdbreuk (deels

noordgrens van de Formatie van Maastricht), de Heerlerheide Breuk (overwegend noordgrens van de

Formaties van Aken en Vaals; Formatie van Maastricht van geringe dikte ten noorden van deze breuk) en

de Schin op Geul Breuk (noordgrens van de Formatie van Gulpen) speelden hierbij een belangrijke rol

(fig. 9.3). Verder waren de gereactiveerde Paleozor'sche anticlinale structuren van Visé, Puth en Waubach

en het Eys-Wittem Hoog (Formaties van Aken en Vaals plaatselijk afwezig; Kimpe et al., 1978) van

invloed op het afzettingspatroon (fig. 9,4).

De diepte van de basis van de Krijtkalk Groep varieert van 150 m boven NAP in het ontsloten gebied in

Zuid-Limburg tot -1600 m in de Roerdal Slenk (Kaart 9). De grootste dikte van rond 200 m wordt bereikt

in het Zuid-Limburg Blok (Kaart 10).Ten noorden van de Heerlerheide Breuk bedraagt de dikte 25 tot 50

m. De daar getoonde, tamelijk grillige diktevariaties zijn waarschijnlijk deels niet reéel;zii komen voort

uit de gebezigde manier van contouren. Van het siliciklastische deel van de groep is een aparte

diktekaart als tekstfiguur vervaardigd (fig. 9.a).

ln Noord- en Midden-Nederland vangt de Krijtkalk Groep aan met gesteenten van Cenomanien

ouderdom. ln dit kaartbladgebied is alleen het deel vanaf het Santonien vertegenwoordigd. De Krijtkalk

Groep is in Zuid-Limburg goed bekend uit ontsluitingen en boringen (zie o.a. Feldeç PJ. & Bless, 1986;

Kuyl, 1980; Rijks Geologische Dienst, 1984). 0p grond hiervan is een lokale stratigrafie opgesteld

(Felder, W.M., 1975; Albers & Felder, 1979), die veel gedetailleerder is dan die welke voor het overige

deel van Nederland wordt gebruikt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). Felder, PJ. et al.

(1985) presenteren een stratigrafie die hier enigszins van afwijkt en welke is gebaseerd op een

gecombineerde analyse van bioclast- en microfossielassemblages en boorgatmetingen. Een zeer

gedetailleerde beschrijving van de Krijtkalk Groep in Zuid-Limburg is in voorbereiding (Felder,W.M. &

Bosch, in prep.).
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Opmerkelijk is dat het onderste deel van de Krijtkalk Groep in Zuid-Limburg niet uit kalkstenen bestaat,

maar uit siliciklastische sedimenten, die in een randzone langs het oostelijke Massief van Brabant en het

Rijns Massief in het Noord-Europese Krijt Bekken zijn afgezet (Ziegler, 1990). De ouderdom van de

Krijtkalk Groep in het studiegebied reikt van Santonien totVroeg-Paleoceen. Uitvoerig

micropaleontologisch onderzoek ligt hieraan ten grondslag, waaronder dat van Romein, (1963), Hofker

(1966), Felder, PJ. et al., (1985) en Witte & Schuurman (1996).

ln het kaartbladgebied wordt de Krijtkaf k Groep van onder naar boven onderverdeeld volgens W.M.

Felder (1975) in de siliciklastische Formaties van Aken en Vaals, en de carbonatische Formaties van

Gulpen, Maastricht en Houthem. Dit wordt geTllustreerd in figuur 9.1, waarop tevens de conelatie met

de lithostratigrafische indeling in de rest van Nederland is aangeduid. Figuur 9.3 toont een stratigrafisch

profiel van deze eenheden. De grenzen van de formaties en de daarin onderkende laagpakketten zijn

gelegd aan de bovenzijde van hardgrounds of bioturbatie-niveaus, horizonten genoemd (Felder,W.M.,

1975), of bij grotere hiaten in de opeenvolging. ln het kader van de onderhavige, kleinschalige karlering

van de diepe ondergrond worden de formaties verder behandeld. De gedetailleerde verdeling van het

Boven-Krijt in laagpakketten wordt hier wel volledigheidshalve opgesomd, maar niet verder uitgewerkt.

Hiervoor zij verwezen naar Albers & Felder (1979) en W.M. Felder (1975, 1996).

Waar de Krijtkalk Groep aan of nabij de oppervlakte voorkomt, wordt dit voorkomen in detail behandeld

in de "Geologische Kaart van Nederland 1:50.000", waarvan Kuyl (1980) het eerste blad heeft uitgebracht

(Blad Heerlen). Ontsluitingen worden o.m. beschreven door Bosch (1980), Riiks Geologische Dienst

{1984), Felder, PJ. & Bless (1986) en Felder,W.M. & Bosch (in prep.).

9.1.1 Format¡e van Aken

Deze formatie bestaat onderin uit een afwisseling van zanden, silten en kleien. Deze afzettingen zijn van

fluviatiele en limnisch/lagunaire oorsprong en bevatten plaatselijk houtresten, wortelbodems en dunne

bruinkoollagen. Hierop volgen, vaak scheefgelaagde, kustnabije, marine zanden, waarin stroomgeulen

(channels) voorkomen. De eenheid rust in het kaartbladgebied discordant op het Paleozoïsche oppervlak

en wordt, met een klein hiaat, discordant bedekt door de Formatie van Vaals. De verspreiding in het

kaanbladgbied is onregelmatig, met een voornaamste voorkomen in het zuidoosten van Zuid-Limburg,

en is hoofdzakelijk beperkttot het gebied ten zuiden van de Heerlerheide Breuk (Felder,W.M., 1980). De

dikte ligt tussen de nul en enige tientallen meters, doch kan plaatselijk oplopen tot ruim 60 m.

De Formatie van Aken is waarschijnlijk van Santonien ouderdom (Felder, W.M., 1980). Hij wordt

onderverdeeld in drie laagpakketten (fig.9.1) op grond van konelgrootte en soort gelaagdheid (Felder,

w.M.,1e96).

9.1.2 Forrnatie van Vaals

De Formatie van Vaals bestaat uit mariene, geel- tot groengrijze. fijne, glauconitische zanden en siltige

en kleiTge zanden, die naar boven toe fijnkorreliger wordende cycli vormen. Aan de basis komt een dun,

zandig conglomeraat voor dat uit goed afgeronde kwartsrolstenen bestaat. ln het bovenste deel van de

formatie wordt nabij Benzenrade een ontwikkeling van kalkige, uiterst fijnkorrelige glauconietzanden

aangetroffen (beschreven als Benzenrader Krijt door Staring, 1860; als Zand van Benzenrade

geclassificeerd door W.M. Felder, 1996).

De Formatie van Vaals wordt discordant bedekt door de kalkige afzettingen van de Formaties van

Gulpen of Maastricht. De verspreiding in het kaartbladgebied is in hoofdzaak beperkt tot het gebied ten
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zuiden van de Heerlerheide Breuk. De dike is variabel vanwege tektonische bewegingen gedurende de

afzetting en door latere erosie.Ten zuiden van de Kunrade Breuk en de Benzenrade Breuk in het

oostelijke deel van het studiegebied neemt de dikte sterk toe en bereikt daar een maximale waarde van

ca. 150 m (Felder, wM., 1980). De ouderdom van de Formatie van vaals is overwegend vroeg-
Campanien. Lokaal kan deze nog doorlopen tot in het Laat-Campanien.

De onderverdeling van de formatie in laagpakketten is te vinden op figuur g.1. Deze worden

onderscheiden op grond van het voorkomen van karakteristieke horizonts (discontinuiteitsvlakken)

(Felder,W.M., 1975). Het zand van Benzenrade is kalkig ontwikkeld.

Figuur 9.4 Diktekaart van het

siliciklastische deel van de Krijtkalk

Groep (Formaties van Aken en

Vaals), met gegevens van Rijks

Geologische Dienst (1985).

f::-l bo - 1oo m

m room-lbom

I >rsom

0 10km

mfm Formaties van Aken en/of Vaals
aan de oppervlakte en deels geërodeerd

breuk

-75/ isopach in meters
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9.1.3 Formatie van Gulpen

Deze formatie bestaat uit lichtgekleurde tot witte, zeer fijnkorrel¡ge kalkstenen. Onderin bevat de

formatie vaak veel glaucon¡et; bovenin zijn vuursteenknollen en -lagen algemeen. De Formatie van

Gulpen ligt discordant op de siliciklastische Formatie van Vaals ol waar deze afwezig is in het uiterste

zuidwesten van Limburg, op het Paleozoische oppervlak. ln de formatie zelf komt een duidelijke

discordantie voor, waardoor het onderste deel van deze eenheid (Kalkstenen van Zeven Wegen en

Beutenaken) deels of geheel door erosie is weggenomen. Deze discordantie kan in het Z0 van het

gebied plaatselijk tot aan het Paleozoische oppervlak reiken (Felder,W.M., 1980, 1996). Aan de basis van

het discordante pakket ligt de Kalksteen vanVijlen, die onderin glauconitisch is. Met een klein hiaat rust

de Formatie van Maastricht discordant op de Formatie van Gulpen.

De dikte van de Formatie van Gulpen is zeer variabel en bedraagt maximaal ca. 100 m in het ZW van

Limburg. De ouderdom reikt van Laat-Campanien tot in het Laat-Maastrichtien.

Figuur 9.1 toont de onderverdeling in laagpakkeüen. Deze worden begrensd door karakteristieke

horizonts, waarvan de onderste twee (aan de basis van de Kalksteen van Beutenaken en de Kalksteen

van Vijlen) als echte discordanties zijn ontwikkeld. Daardoor komt de Kalksteen van Zeven Wegen alleen
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Figuur 9.5 Verband tussen

de Maastrichtse Kalksteen en de

Kunrader Kalksteen, twee

verschillende faciële

ontwikkelingen in de Formatie van

Maastricht (naar Felder, W.M.,

1975). Zie ook Figuur 9.2.
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voorten zuiden van de lijn Bunde-Drielandenpunt en is de Kalksteen van Beutenaken beperkttot een

gebied ten zuiden van Gulpen. De Zeven Wegen Kalksteen is vrijwel wit en in een schrijfkrijtfacies
ontw¡kkeld, De Kalkstenen van Lixhe en Lanaye bevatten karakteristieke, zwartgrijzevuursteenlagen

en -knollen.

De Formatie van Gulpen is met name op het oostelijke Kempen Blok ontwikkeld als een glauconitische

mergel, met wat zand en silt. De sedimenten met deze facies, die langs het in het LaatKrijt hooggelegen
gebied van de Roerdal Slenk voorkomen, zijn door PJ. Felder et al. (1985) aangeduid als de pre-

Valkenburg Strata. PJ. Felder & Bless (1989) plaatsen het onder g.1.2 genoemde kalkige Zand van

Benzenrade in deze lithologische eenheid.

9.1.4 Formatie van Maastr¡cht

De Formatie van Maastricht bestaat uit lichtgele tot lichtgrijsgele, kalkstenen. Aan de basis ligt een

glaucon¡tische laag met fossielgruis. Onderin de formatie overwegen fijnkonelige, bovenin
grofkonelige gesteenten ("Maastr¡chts tufkrijt"), ln westelijk Zuid-Limburg komen onderin het pakket

veel vuursteenknollen en lagen voor en in het hogere deel veel hardgrounds en fossielgruislagen

en -lenzen. Hier bevindt zich de Maastrichtse Kalksteen, die is gevormd in de Maastrichtse facies van de

Formatie van Maastricht. ln oostelijk en midden Zuid-Limburg (Felder, W.M., 197b), waar het jongste

deel van de formatie ontbreekt, is deze eenheid opgebouwd uit een afwisseling van lagen harde en

zachte kalksteen, en ontbreken vuurstenen ofzijn deze schaars. Dit is de Kunrader Kalksteen, die is

ontwikkeld in de Kunrader facies van de Formatie van Maastricht. Figuur 9.5 laat in profiel het verband

tussen deze twee facies zien.

De Formatie van Maastricht rust met een klein hiaat discordant op de Formatie van Gulpen (Felder,

W.M., 1996). Waar laatstgenoemde eenheid ontbreekt, ten noorden van de Schin op Geul Breuk, ligt de

Formatie van Maastricht op de Formatie van Vaals of op pre-Krijtafzettingen. ln het noordwesten van het

studiegebied bedekt de Formatie van Houthem, met een klein hiaat, de Formatie van Maastricht. Elders

wordt hij discordant bedekt door siliciklastische afzettingen van de Midden,Noordzee Groep en, waar

deze ontbreken, lokaal door dunne Kwartaire sedimenten van de Boven-Noordzee Groep.

De dikte van de Formatie van Maastricht varieert van hooguit enige tientallen meters in de Roerdal

Slenktot 90 m in Zuid-Limburg. De formatie is in hoofdzaak Laat-Maastrichtien van ouderdom. ln het

allerbovenste deel van de formatie, dat slechts lokaal is aangetroffen (Geulhemmerberg en Groeve

Curfs), reikt deze tot in het Danien (Smit en Brinkhuis, 1996; Jagt et al., 1996; Herngreen et al., 1998). De

Krijt/Iertiair grens blijkt daar te liggen bij de Horizont van Berg enTerblijt, enige meters onder de

bovenzijde van de formatiegrens welke wordt gevormd door de Horizont van Vroenhoven.

ln de Maastrichtse Kalksteen worden de in figuur g.1 vermelde zes laagpakketten onderscheiden. Deze

worden weer begrensd door karakteristieke horizonts.

9.1.5 Formatie van Houthem

Deze formatie bestaat uit zachte, lichtgrijze tot lichtgeelgrijze, fijn- tot grofkonelige kalkstenen. Er komen

harde kalksteenknollen, hardgrounds en fossielgruislagen in voor.0nderin bevat de formatie
glauconiet. Als gevolg van latere erosie komt de Formatie van Houthem alleen voor in het noorden en

noordwesten van het studiegebied.
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De Formatie van Houthem rust met een klein hiaat op de Formatie van Maastricht. ln het midden en

noorden van het gebied ligt de Formatie van Landen disconform op de Formatie van Houthem.Ten

zuiden van het verbreidingsgebied van de Formatie van Landen wordt de Formatie van Houthem

discordant bedekt door zanden van de Formatie vanTongeren, die tot de Midden-Noordzee Groep

behoren of, bij afwezigheid daarvan bij het zuidelijke voorkomen. door lokale Kwartaire afzettingen van

de Boven-Noordzee Groep.

De dikte van de eenheid bedraagt enige tientallen meters en de ouderdom is Danien.

De onderverdeling van de Formatie van Houthem in laagpakketten is te vinden op figuur 9.1. Deze

worden begrensd door discontinuileitsvlakken, met aan de basis van de formatie de Horizont van

Vroenhoven.

Sedim entaire ontrarikkelin g en pateogeograf ie

Aan het begin van het Krijt ving een transgressie aan. waarbij de zee vanuit het noorden over de eerder

opgeheven gebieden oprukte. Bij de aanvang van het Laat-Krijt was het midden van Nederland door de

zee bereikt. De landgebieden die de noordelijke Krijtzee omringden, werden gedeeltelijk overspoeld. De

aanvoer van klastisch materiaal nam hierdoor sterk af. als gevolg waarvan de kalksedimentatie de

overhand nam. Langs de randen van de hogen werd nog wel zand afgezet.

De verder transgrederende zee bereikte Limburg in het Santonien. Er ontstond aanvankelijk een

kustgebied met rivieren en lagunes, waarin de Formatie van Aken werd gevormd.Tektonische inversie

F i g u u r 9. 6 P aleogeo g raf ische

kaañen van het kaartbladgebied

gedurende het Laat-Krijt

(met data van Bless et al., 1987).

a. Vroeg-Campanien

b. midden LaatMaastrichtien

c. laat Laat-Maastrichtien

-
klei

l=---ll sitt

F-l mergel

breuk

la nd
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g¡durende het Santonien ênvroeg-Campanion resulùeerda in op'heffrng van de Foerdcl Slenk en hei

noordelijkste deel van het Zuid-Limburg Blok (brzukblok tussen de Feldbiss en de Heerlerheide Breuk;

zie,fig.9.6al en aanvankelijk ook hef auidwe$èa d,aarvan,'waardoor de Formatie vanAken daarwijwel

geheol door erosle werd Ìveggénomen. ln de ondìepe zee die to¡¡ sv€r Zuid-Llmþurg leg uærd de

Formatie van Vaals gevormd, die bætaat uit zandige en kleiÍge sedimenten met veel glauconiet Een

vergelijkbare ontwikkeling vond.Blaats ten noordoosten van de geirìvêrt€êrdê denf op het fuet Blok

Tijdens de afzetting van de Formatie van Gulpen (Laat4ampanien) was de zee nog verder naar het

zuiden doorgedrongon en begon de kalksedimontatletê overheer.æn. Hcthogêg€biêd v¿n de Fosrdal

Slenk werd geteidelijk afgevlah en leverde steeds minder klastisc'h materiaal. Aanvankelijk werd een

kijtkalk (in belangrijke mate opgebouwd uit coccolieten, restanten van kalkalgen die bestaan uit

minuscule kalkprlaratiævan 0,5tot?0 mm in diameter] afgoz€r(Kalk€teen van ZevenWeg-enlen

vervolgens glaucsniethoudende, mergelige kalksteen (Kalksteen van Beutenaken). Hierna werd de

sedirnentie ondo¡broken. Ervonden bodembewegingen plaats in hetZuid-Limburg Blolt en plaateelijk

w.erde¡ alle vsors¡ande Krijt-dze.ttlngen w,eggeäm-deerd {Fc,lder,WiM,, 1W}" Na da æd.ime¡tatie van

de Kalksteen van Vijlen (vroegste Laat-Maastridrtien), onderin glauconitiætr en bovenin krijtadrtig

onlvvjkkeld" hruamen de bo"dembewegingen in hA zuidwestên van Zuid-Limburg tot rust Met de

o 600m
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afzetting van de vuursteenrijke schrijfkrijtkalken van Lixhe en Lanaye, in een zee met een minimale
influx van terrigeen materiaal, werd de Formatie van Gulpen in de eerste helft van het Laat-
Maastrichtien afgesloten. Vervolgens werd het Zuid-Limburg Blok opnieuw door bodembewegingen
getroffen, waarbij de breukbegrensde schollen naar het noordoosten kantelden. ln het vroege Laat-
Maastrichtien drong de zee tijdelijk door in het gebied van de Roerdal slenk (Bless et al., 1993).

Na een korte onderbreking ging de kalksteensedimentatie voort met de Formatie van Maastricht.
Aanvankelijk langs, en later ook in het dan weer darende Roerdar slenk-gebied (fig. 9.6c), werd een
afwisseling van harde en zachte kalkstenen afgezet (Kunrader Kalksteen) onder relatief ondiepe
condities. 0p de hogere delen van de schollen vond submariene erosie plaats, lokaal tot op het Carboon
(W.M. Felder, pers. com.). Meer naar het zuidwesten, waarschijnlijk in wat dieper water, werden in een
zachte kalksteen veel vuurstenen gevormd (Maastrichtse Kalksteen) (Bless et al., 19g7). Gedurende
laatste deel van het Laat-Maastrichtien kwamen de bodembewegingen tot rust en werden de
Kalkstenen van Nekum en Meerssen onder min of meer uniforme condities afgezet.

Vooral hoger in de opeenvolging werden grofkoneliger kalkstenen gevormd, met bioklastische konels
van silt- en zandgrootte. Dit type kalksteen wordt ook wel tufkrijt genoemd (Zijlstra, 1998). De
paleowaterdiepte was zeker niet erg groot. Bless (,1991 ) raamt deze op 45 tot 65 m. Hardgrounds en
fossielgruislagen wijzen erop dat de zee veelvuldig zeer ondiep werd.

Na een korte onderbreking van de sedimentatie aan het einde van het Krijt, volgde de afzetting van de
Formatie van Houthem in een vergelijkbare ondiep-mariene kalksteenfacies in het vroegsteTert¡air
(Danien),
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1O Noordzee Supergroep

1O.1 Stratigrafie

De Noordzee Supergroep bestaat in hoofdzaak uit zandstenen (vaak weinig verhard), zanden, silten en

kleien. De afzettingen zijn deels van mariene, deels van continentale oorsprong. De supergroep wordt

onderverdeeld in de 0nder-Noordzee, de Midden-Noordzee en de Boven-Noordzee Groepen, welke

door discordanties van elkaar worden gescheiden (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). Het

contact met de onderliggende Krijtkalk Groep, of lokaal in het uiterste zuiden van het studiegebied met

de Limburg Groep, is discordant.

De Noordzee Supergoep komt in het gehele gebied voor.Ten zuiden van de lijn Maastricht-Kerkrade

bevinden zich echter vrijwel alleen maar dunne, fluviatiele en eolische, Kwartaire afzettingen die

behoren tot de Boven-Noordzee Groep. Deze zijn in de Kaaften 11 en 12 buiten beschouwing gelaten.

Naar het noorden gaande komt een steeds completere opeenvolging van de Midden- en Boven-

Noordzee Groepen voor, die in de noordwest-zuidoost georiënteerde breukblokken vanaf de

Heerlerheide Breuk sprongsgewijs sterk in dikte toeneemt (fig. 10.2 en fig. 10.4).
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Het kaartbladgeb¡ed ligt aan de zuidrand van het Kenozoïsche Noordzee Bekken. De afzettingen uit dat

tiidvak vertonen daarom grote h¡aten (z¡e fig. 10.1). Opheffing in het Plioceen en Kwartair van de

Ardennen en het Rijnse Massief heeft voor jonge erosie zorg gedragen, waarvan de invloed op hel

landschap in Zuid-Limburg zeer duidelijk is. De daling van de Roerdal Slenk speelde ook een belangrijke

rol bij de afzetting van de Noordzee Supergroep.

De dikte van de Noordzee Supergroep varieert van nul tot enkele meters in het zuiden van het

kaartbladgebied tot meer dan 1500 m in de Roerdal Slenk. De diepteligging van de basis van de

supergroep geeft een indicatie van de dikte van de afzettingen. ln zuidelijk Limburg dient, om de juiste

dikte te kennen, wel rekening te worden gehouden met de hoogte van het maaiveld, die kan oplopen

tot meer dan 300 m boven NAP 0p de profielen (Kaart 15) is hiervan een indruk te krijgen. De basis van

de Noordzee Supergroep ligt tussen de +200 m NAP in het uiterste zuiden tot -1550 m in de Roerdal

Slenk in het noorden van het gebied. De ouderdom reikt van LaalPaleoceen tot Holoceen (fig. 10.1).

Waar de Noordzee Supergroep aan of nabij de oppervlakte voorkomt, wordt hij in detail behandeld in

de "Toelichting bij de Geologische Kaartvan Nederland 1:50.000" (Kuyl, 1980).Ontsluitingen worden

ondermeer beschreven door Bosch (1980) en Felder, PJ. & Bless (1986).

Onder-Noordzee Groep

Van deze groep is in het midden en noorden van het studiegebied slechts het onderste deel, de

Formatie van Landen, aanwezig.

10.2.1 Forrnatie van Landen

Het onderste deel van deze formatie, heT Swalmen Laagpakket, is een zandig en kleiïg pakket, bovenin

vaak met bruinkoollaagjes en afgezet in een brak-water, lagunair tot zoetwater milieu. Lokaal komen

opvallende rode en groene kleuren in de kleien voor. ln Zuid-Limburg wordt dit pakket de Klei van

Lutterade genoemd (Rijks Geologische Dienst, 1984).

Het hogere deel van de Formatie van Landen bestaat uit mariene afzettingen: onderin fijnkonelige,

glauconitische zanden (Heers Laagpakket), gevolgd door lichtgekleurde mergels (Gelinden Laagpakket)

en donkergrijze kleien lLanden K/ei Laagpakket). De formatie wordt afgesloten met een zandig pakket

(Reusel Laagpakket).

ln het kaartbladgebied is alleen het Swalmen Laagpakket in Zuid-Limburg uit boringen bekend. Dit

voorkomen is een erosierest van de Formatie van Landen, gelegen tussen de Formatie van Houthem en

de Formatie vanTongeren. Een meer complete opeenvolging wordt op het Peel Blok aangetroffen. De

dikte varieert van enkele meters tot maximaal 15 m. Seismische gegevens wijzen erop dat in de Roerdal

Slenk eveneens en dergelijke opeenvolging voorkomt met een dikte van 50 tot 100 m.

1O.3 Midden-NoordzeeGroep

Deze groep komt voor in het midden en het noorden van het kaartbladgebied. De zuidelijke begrenzing

is bepaald door post-depositionele erosie.Ten zuiden van de aaneengeslotenTertiairbedekking komen

verspreid fijne zanden en zandsteenblokken ("blokbestrooiïng") voor die tot de Zanden van Holset

worden gerekend (Kuyl, 1980). De ouderdom hiervan is niet precies bekend, doch het betreft

waarschijnlijk een erosierest van de Boven-0ligocene Formatie van Veldhoven (Rijks Geologische Dienst

1984;W.M. Felder, pers. com.). Waar de Onder-Noordzee Groep ontbreekt, ligt de Midden-Noordzee
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Groep aan de basis van de Noordzee Supergroep. Afzettingen van de Boven-Noordzee Groep

bedekken de Midden-Noordzee Groep discordant.

De dikte van de Midden-Noordzee Groep varieert van 0 tot ca. 500 m. De maximale dikte wordt bereikt

in de Roerdal Slenk. De ouderdom van de groep reikt van laatste Eoceen tot Laat-0ligoceen. Mogelijk

bereikt in de Roerdal Slenk het bovenste deel van de groep nog het vroegste Mloceen. Op diverse
plaatsen in het kaartbladgebied is de groep ontsloten (Bosch, 1980; Rijks Geologische Dienst, 1984).

De Midden-Noordzee Groep is opgebouwd uit de Formatie vanTongeren, de Rupel Formatie en de

Formatie van Veldhoven.

1O.3.1 FormatievanTongeren

Deze eenheid bestaat uit zandstenen en kleien met dunne inschakelingen van zand en bruinkool. De

formatie komt voor in het midden en noorden van Zuid-Limburg (Kuyl, 1g75). De noordgrens, die niet
precies is te lokaliseren omdat daarvoor te weinig boorgegevens beschikbaar zijn, ligt in de Roerdal

Slenk. De d¡kte bedraagt maximaal 50 m. ln noordelijke richting neemt deze af. De ouderdom reikt van

laatste Eoceen tot Vroeg-0ligoceen.

Onderin de Formatie vanTongeren is he| Laagpakket van Klimmenle onderscheiden. Dit bestaat uit
mariene, kleiige zandstenen die naar boven toe overgaan in zeer fijne, micahoudende zandstenen.

Hierop rust he| Laagpakket van Goudsberg, dat is opgebouwd uit kleien. waarin dunne laagjes

bruinkool en kleiTg zand voorkomen. Dit pakket, dat vaak schelpen bevat (waaron der veel Cerithium-

huisjes), is een lagunaire tot continentale afzetting.

1l).3.2 Rupel Forrnat¡e

De Rupel Formatie bestaat uit, mariene, donker bruingrijze kleien met inschakelingen van kleiige,
glauconitische zanden. Onderin komen zanden voor. Het bovenste deel van de formatie vertoont
eveneens een zandige ontwikkeling. De Rupel Formatie ligt concordant, of met een klein hiaat op de

Formatie vanTongeren. Hij wordt concordant bedekt door de Formatie van Veldhoven ol waar deze

door erosie afwezig is, door de Formatie van Breda of jonge, Kwartaire afzettingen. De formatie komt

voor in het gehele kaartbladgebied met uitzondering van het zuiden van Zuid-Limburg. De dikte van de

formatie varieeft in Zuid-Limburg van 40 tot 80 m, Naar het noorden loopt deze geleidelijk op tot meer

dan 100 m. De ouderdom isVroeg-Oligoceen.

De opeenvolging met zanden aan de basis van de Rupel Formatie wordt gerekend tot het l/essem

Laagpakket(VanAdrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997). ln Zuid-Limburg is in dit pakket een

driedeling gemaakt (Kuyl, 1975; Rijks Geologische Dienst, 1984): van onder naar boven de Zanden van

Berg (grijze, fijne tot grove zanden), de Laag van Kleine Spouwen (kleiige zanden en zandige kleien,

vroeger Nucula Klei genoemd) en Zanden van Waterval (glauconitisch, fijn-konelig). Hierop rust het

laagpakket van de Rupel Klei. Dit is in hoofdzaak een kleiïge eenheid met inschakelingen van zandige

kleien en kleiige, glauconitische zanden. ln noordelijke richting neemt de hoeveelheid zand in dit pakket

af. ln dit pakket komen lagen voor met karakteristieke kalkconcreties (septariën). ln de Zuid-Limburgse

lokale stratigrafie wordt deze eenheid de Klei van Boom genoemd. De zandige ontwikkeling bovenin de

Rupel Formatie vormt het Steensel Laagpakkel Het bestaat uit zandige kleien die naar boven overgaan

in fijne, glauconitische zanden. Dit pakket komt alleen voor waar het bovenste deel van de Rupel

Formatie voor latere eros¡e gespaard is gebleven.
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Formatie vanVeldhoven

De Formatie van Veldhoven bestaat uit een afwisseling van mariene, vaak schelprilke zanden en kleien.

Het onderste deel is het meest zandig. De formatie volgt concordant op de Rupel Formatie en wordt in

het kaartbladgebied discordant bedekt door de Formatie van Breda. De Formatie van Veldhoven komt

voor in het noorden van Zuid-Limburg ten noorden van de Heerlerheide Breuk en in de Roerdal Slenk.

0p de noordrand van het Zuid-Limburg Blok ligt de dikte rond de 50 m.Ten noorden van de Feldbiss

neem de dikte sprongsgewijs toe en bereikt waarden van meer dan 150 m in de Roerdal Slenk. De

ouderdom van de formatie is Laat-Oligoceen. ln de Roerdal Slenk, waar de eenheid het compleetst is

rffi
I l

depocenter

non-depositie/erosie breuk

mariene afzettingen

f luviatiele afzettin gen

mariene afzettingen gevolgd door fluviatiele

F i g u u r 1 0.3 P aleogeog raf ische

kaart van Nederland en omgeving

tiidens het Laat-Mioceen (met

gegevens van Zagwijn & Doppert,

1978, Zagwijn, 1989 en Van den
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ontwikkeld, kan deze mogelijk doorlopen tot in het vroegste Mioceen (Van Adrichem Boogaert & Kouwe,
1993-1997).

ln het studiegebied wordt onderin de Formatie van Veldhoven het Voort Laagpakket onderscheiden.
Dit bestaat overwegend uit zanden met enkele kleiige lagen, Het hierop volgende deel van de formatie
bestaat uit een afwisseling van kleiige en zandige pakketten, elk met een dikte van tien tot enige tientallen
meters.Denadereverdelingvanhethogeredeel vandeFormatievanVeldhovenin deKIei vanVeldhoven
en het zandige Someren Laagpakket, zoals die zijn onderscheiden verder noordwestelijk in de Roerdal
slenk (Van Adrichem Boogaert & Kouwe, 1993-1997), is in het onderhavige gebied niet duidelijk.

Boven-Noordzee Groep

Afzettingen van de Boven-Noordzee Groep komen in hetgehele kaartbladgebied voor. ln hetzuiden van
Zuid-Limburg zijn zij echter beperkt tot een dunne, onderbroken deklaag van Kwartaire, fluviatiele en
eolische sedimenten, alsmede verweringsprodukten van het Krijt (vuursteeneluvium) en andere eluviale
afzettingen (Kuyl, 1980). Deze bedekken noordelijker het oudere deel (Mioceen en plioceen) van de
Boven-Noordzee Groep. De ondiepe geologie van Zuid-Limburg is in kaart gebracht in de geologische
overzichtskaarten (Riiks Geologische Dienst, 1984, 19S8, 1989) en krijgt verder volle aandacht in de
"Toelichting bij de Geologische Kaartvan Nederland 1:50.000" (w.0. Kuyl,1980). Ontsluitingen van deze
subgroep komen in die kaarten aan de orde.

Hetvoorkomen van hetoudere deel van de Boven-Noordzee Groep, waarbij hetjonge Kwartair
(dekzand, löss, beek- en rivierafzettingen) niet in beschouwing is genomen, en dat in discordant contact
ligt op de Midden-Noordzee Groep is met de diepteligging van de basis (basis van de Formatie van
Breda), weergegeven op Kaart 12. De zuidelijke begrenzing is ook hier weer door erosie bepaald. De
dikte van de groep in het kaartbladgebied ligt tussen de nul en g00 m. De ouderdom reikt van Vroeg-
Mioceen tot recent.

ln de Boven-Noordzee Groep worden onderscheiden de mariene Formatie van Breda en de continentale
ville, lnden en Kiezeloöliet Formaties, gevolgd door een vijftal Kwartaire formaties (Kuyl, 19g0) die
buiten het bestek van deze kaartbladtoelichting vallen.

1f).4.1 Format¡e van Breda

De formatie bestaat uit mariene, glauconitische, groengrijze tot groenzwarte, zanden (plaatselijk

schelprijk), zandige kleien en kleien. Deze liggen in het studiegebied discordant op de Rupel Formatie ol
ten noorden van de Heerlerheide Breuk in het westen van het gebied en ten noorden van de Feldbiss op
de Formatie van Veldhoven. ln Limburg intervingert de Formatie van Breda met de continentale Ville en
lnden Formaties, die meeroostelijk in de Nedenijnse Bocht hun maximale ontwikkeling hebben (Fabian,

1958; Hager & Prüfert, 1988; Van Adrichem Boogaert & Kouwe. 1993_1997).

Waar de Formatie van Breda voorkomt is op Kaart 12re zien. De dikte (inclusief het Heksenberg
Laagpakket) varieert van 0 tot ruim 200 m in het zuiden van het verspreidingsgebied.Ten zuiden van de
Feldbiss en de 1e N0 Hoofdbeuk, in de Roerdal Slenk, neemt deze sprongsgewijs zeer sterk toe tot ca.

700 m. De ouderdom van de Formatie van Breda is Mioceen.

ln Zuid-Limburg verdeelt een tong van continentale afzettlngen (Laagpakket van Heksenberg) de
Formatie van Breda in twee delen. Het onderste deel is het Laagpakketvan Kakert,het bovenste deel is
het Laagpakket van Vrijherenberg,
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1f).4.2 Ville Formatie

DeVille Formatie is in het kaartbladgebied opgebouwd uit litorale en continentale zanden mettwee

inschakelingen van bruinkool, die een dikte van enige tientallen meters kunnen bereiken. ln oostelijke

richting neemt de dikte van de bruinkolen toe.

ln het kaartbladgebied komt de formatie voor als een tong in de Formatie van Breda, welke het

Laagpakket van Heksenberg wordt genoemd. De dikte hiervan bedraagt in Zuid-Limburg maximaal g0

m (Kuyl, 1975). Hierin zijn als bruinkoolvoorkomens onderin de Laag Morken en bovenin de Laag

Frimmersdorf te onderscheiden. De zanden onder de Morken bruinkool zijn lokaal als puur kwartszand

(zilverzand, met<0,01% Fe203 en <0,025%41203) ontwikkeld (Kuyl, 1973; Collaris, 1989). Zij worden in

twee groeven op de Heksenberg bij Heerlerheide ontgonnen.Tot in het oosten van Noord-Brabant en

het noorden van Limburg (Peel Horst) is het Laagpakket van Heksenberg te vinden. De ouderdom is

Vroeg- tot Midden-Mioceen.

10.4.3 Inden Formatie

De lnden Formatie bestaat in het studiegebied uit litorale en continentale zanden en enige kleien, en

met twee bruinkoolinschakelingen. Meer oostelijk, in Duitsland, kan de formatie geheel uit bruinkool

bestaan (Zagwijn & Hager, 1987). De formatie komt alleen voor in de Roerdal Slenk en vormt daar een

wig in de mariene Formatie van Breda, die veel minder ver naar hetWNW doordringt dan de

Heksenberg tong. De westgrens is niet precies bekend.

De lnden Formatle bereikt in het kaartbladgebied een dikte van enige tientallen meters. Hierin zijn de

bruinkolen van de Laag Friesheim en de Laag Schophoven te onderkennen. De ouderdom van de

formatie is Laat-Mioceen.

10.4.4 KiezeloölietFormatie

Deze formatie ¡s een continentale afzetting waarvan het onderste deel bestaat uit fluviatiele, grove

zanden en grinden, en het bovenste deel uit kleien en zanden. De Kiezeloöliet Formatie komt

voornamelijk ten noorden van de Feldbiss voor. De dikte loopt van enige tientallen meters in

noordelijke richting, sprongsgewijs bij de grote noordwest-breuken, snel op tot meer dan 200 m in de

Roerdal Slenk.Ten zuiden van de Feldbiss worden lokaal erosieresten - die geheel uit grinden bestaan -

van deze formatie aangetroffen, met name bij Nieuwenhagen en ten zuidoosten van Sittard en

Ubachsberg.

Ten noorden van de Feldbiss ligt de Kiezeloöliet Formatie discordant op Formatie van Breda of de lnden

Formatie. De erosieresten ten zuiden daarvan liggen, met een naar het zuiden toenemend hiaat, op de

Ville Formatie (Laagpakket van Heksenberg), Formatie vanTongeren of Formatie van Gulpen. De

Kiezeloöliet kan worden bedekt, deels concordant doorVroeg-Pleistocene en deels discordant door

Laat-Pleistocene afzettingen.

De ouderdom van de Kiezeloöliet Formatie is Laat-Mioceen tot Laat-Plioceen (Van Adrichem Boogaerl &

Kouwe, 1993-1997).

ln het kaartbladgebied worden onderin de Kiezeloöliet Formatie de Zanden en Gr¡nden vanWaubach

onderscheiden. Plaatseli,ik komen in dit laagpakket nog kleien voor. Het grind bevat een geringe

hoeveelheid oölitische vuurstenen. HetWaubach Laagpakket wordt gevolgd doo¡ de Klei van Brunssum,
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zwarekleienmettalrijkebruinkoolinschakelingeneneenzandtong (ZandvanPeyl,endeSchinveld
Zanden die uit overwegend fijne zanden met enkele klei-inschakelingen bestaan (Doppert et al., lgTb).

1O.4.5 Kwartaireforrnaties

De Kwartaire formaties zijn in zuidelijk Limburg dunne, klastische afzettingen van variabele
konelgrootte, die een complexe fluviatiele en periglaciale geolog¡e weerspiegelen (Kuyl, 19g0; Rijks
Geologische Dienst 1988, 1989). ln hettektonisch opgeheven gebied ten zuiden van de Feldbiss werden
rivierterrassen gevormd.Ten noorden van deze breuk, waarlangs een terrassenkruising plaats vond,
overheerste daling van de bodem. De dikte van de Kwaftaire formaties kan daar, in de Roerdal Slenk,
oplopen tot meer dan 1b0 m.

1O.5 Sed¡rnenta¡re ontvìr¡kkel¡ng en paleogeografie

Tijdens de afzetting van de Noordzee Supergroep lag het kaartbladgebied aan de zuidoostrand van het
Noordzee Bekken. De afzetting van de supergroep werd in sterke mate bepaald door eustatische
zeespiegelbewegingen (Haq et al., 19g7) en lokale tektoniek.

ln ZuidoostNederland en omgeving werden, voordat het tot mariene sedimentatie kwam, eerst
lacustr¡ne en lagunaire afzettingen gevormd (Swalmen Laagpakket). De afzetting van mariene zanden
en kleien (Formatie van Landen en de Formatie van Dongen) liep, met enige onderbrekingen die vooral
merkbaar waren langs de randen van het bekken als gevolg van zeespiegelfluctuaties, door tot in het
Laat-Eoceen.

Na een periode van opheffing en erosie als gevolg van de Pyreneische fase bereikte de zee aan het
einde van het Eoceen het gebied weeç waarbij aanvankelijk ondiep-mariene zanden (Laagpakket van
Klimmen) werden afgezet. De zeespiegel daalde in het vroegste 0ligoceen, waardoor in het
kaanbladgebied lagunaire cond¡ties ontstonden (Laagpakket van Goudsberg), om vervolgens weer te
stijgen waarmee tijdens de afzetting van de Rupel Formatie een vol-marien afzettingsmilieu werd
bereikt.Tijdens het hoogtepunt hiervan werd de Rupel Klei afgezet, die deels bitumineus is ontwikkeld.
Tenslotte daalde aan het einde van hetVroeg-0ligoceen het zeeniveau weer, hetgeen leidde tot de
afzetting van zandige sedimenten in het studiegebied (steenser Laagpakket).

Gedurende de afzetting van de FormatieVeldhoven (Laat-Oligoceen) trad opnieuw een opeenvolging
van zeespiegelrijzing en -daling op. De rand van het sedimentatiebekken lag dichtbij zuidelijk Limburg,
waardoor veel zand het kaartbladgebied kon bereiken (Voort Laagpakket). Nadat uiteindelijk de
kleisedimentatie de overhand kreeg (Klei van Veldhoven), werden tijdens de regressieve fase weer
zanden afgezet (Someren Laagpakket).

De Formatie van Breda, waarmee de sedimentatie tijdens het Mioceen voortgang vond met mariene,
glauconietrijke zanden en kleien, werd aanvankelijk alleen in de Roerdal Slenk afgezet. Al spoedig
breidde de afzetting hiervan zich uit tot op de flankerende hogere blokken (Zagwijn, 1989). Verder
zuidoostelijk, in de Nedenijnse Bocht in Duitsland, vond in het Mioceen fluviatiele sedimentatie plaats
(Ville Formatie en lnden Formatie), welke al in het Oligoceen was aangevangen (Köln Formatie). ln het
deltaische overgangsgebied naar het westelijker gelegen mariene areaal ontwikkelden zich

kustmoerassen met moerasbossen, waarin op grote schaal veen werd gevormd (Zagwijn & Hagel
1987). Een paleogeografische kaart van die tijd geeft figuur 10.3. Het samenspel van relatieve
bodemdaling en plantengroei in een warm en vochtig klimaat leidde tot het ontstaan van zeer dikke
pakketten bruinkool (w.0. de Lagen Morken en Frimmersdorf die tongen zijn van een massief
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bruinkoolpakket van ruim 100 m, de Hauptflöz van de Ville Formatie, en de Lagen Friesheim en

Schophoven in de lnden Formatie).Tijdens lage zeespiegelstanden drongen de continentale afzettingen

ver naar het westen door in het mariene afzettingsgebied (waaronder het Laagpakket van Heksenberg

van deVille Formatie).

ln het Laat-Mioceen en het Plioceen zette een regressie in de Nederrijnse Bocht krachtig door. Hierdoor

kwam de Kiezeloöliet Formatie tot stand.Zand- en grindafzettingen in een uitbouwende delta van de

Oenijn, met verwilderde en meanderende stromen, drongen ver door in de Roerdal Slenk en bereikten

tevens hetVenlo Blok (Zanden en Grinden van Waubach en Schinveld Zanden). Vooral in het Plioceen

ontstonden in d¡t r¡viergebied meren, waarin klei en van tijd tot tijd veen werd afgezet (Klei van Venlo,

Klei van Brunssum en Klei van Reuver). Het oostelijke deel van het Zuid-Limburg Blok werd door de

Oermaas overstroomd, waarbij grind werd afgezet.

Pas in het begin van het Kwartair bereikte de Maas zuidelijk Limburg, Aanvankelijk volgde de rivier een

meer oostelijke loop (ten zuiden en oosten van het Massief van Ubachsberg (de OostMaas). Later in het

Vroeg-Pleistoceen (vanaf het Eburonien) verlegde de loop van de Maas zich ten westen van dit massief

(West-Maas: Kuyl, 1980; Bijks Geologische Dienst 1989) als gevolg van een structurele kanteling van het

gebied.

De opheffing van het achterland, die resulteerde in de Laat-Miocene en Pliocene regressie, nam met het

begin van het Pleistoceen sterk toe. Voor het Zuid-Limburg Blok berekende Van den Berg (1994) een

opheffingssnelheid die 20x zo hoog is als die in de voorafgaande periode. ln de interactie tussen

opheffing, sedimentatie en erosie in een klimaat met een afwisseling van glaciale en interglaciale

perioden, werden in Zuid-Limburg door de Maas een twintigtal terrassen gevormd (Bijks Geologische

Dienst 1989). Hierbij werd tijdens de koude perioden riviergrind afgezet en vonden tijdens de warme

perioden erosie en insnijding plaats (Van den Berg, 1996). De oudste terrassen liggen topografisch het

hoogst. Bij de Feldbiss vond een tenassenkruising plaats.Ten noorden van deze belangrijke breuk

overheerste bodemdaling en werd een normale, fluviatiele opeenvolging afgezet. Periglaciale condities

leidden in het Midden- en Laat-Pleistoceen tot de afzetting over een groot areaal van eolische

sedimenten (löss en dekzand).
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11 Geologische Geschiedenis

11.1 lnleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de geologische geschledenis van het kaartbladgebied, vanaf het Cambro-Siluur

tot het Kwartair. De gegevens van het Cambro-Sliluur en het Devoon in het kaartbladgebied zi.jn

schaars. Voor deze perioden berust de beschrijving geheel op publikaties over de omringende gebieden.

Voor details van het Kwartair van Limburg kan worden verwezen naar de publikatie van Zagwijn (1989),

de geologische kaaft. blad Heerlen (Kuy|,1980) en de oppervlaktekaart van Zuid-Limburg (Rijks

Geologische Dienst 1988).

De geologische geschiedenis wordt per periode beschreven aan de hand van verschillende tektonische

fasen die in het kaañblad en omgeving actiefzijn geweest (fig. 1.8).Tiidens hetVroeg-Paleozoicum zijn

dit de Ardense en de Acadische fasen, beide met een compressief krachtenveld. ln het Devoon tot

vroegste Carboon is het de pre-Varistische Bretonse fase, met slechts een gering effect in de omgeving

van het Massief van Brabant.ïijdens het Laat-Carboon en het vroegste Perm zijn achtereenvolgens te

onderkennen de compressieve Sudetische, Asturische en Saalische fasen van de Varistische orogenese,

welke zijn gerelateerd aan hetVaristische Gebergte inWest- en Centraal-Europa.Tijdens de periode van

Laat-Trias tot vroegste Krijt vonden de Kimmerische tektonische fasen plaats. Deze fasen van rek-

tektoniek ziln verantwoordelijk voor het ontstaan van belangrijke structurele eenheden in het

Mesozoibum. De Subhercynische en Laramische fasen van de Alpiene orogenese, gedurende het Laat-

Kriji en vroegsteTertiair, vertoonden een compressief krachtenveld, waardoor een kortstondige

ommekeer (inversie) plaatsvond van de bewegingsrichting van belangrijke breuksystemen. Latere

compressieve episoden tijdens hetTertiair zijn aan de Pyreneische en Savische fasen van de Alpiene

orogenese gerelateerd. De compressieve deformatie reflecteert de botsing van Afrika met Europa. De

daaruit resulterende opheffing van de Alpen heeft grote invloed gehad op de sedimentaanvoer. Naast

de tektoniek bepaalden klimaatswisselingen en de daaraan gerelateerde zeespiegelfluctuaties (Haq et

al., 1987) de geologische ontwikkeling van het gebied.

De plaats van het kaartbladgebied in het regionale kader is geschetst in figuur 11.1. De belangrijkste

tektonische structuren die in dit hoofdstuk worden besproken staan weergegeven in figuur 1.9.

11.2 Bekkenontwikkeling,sêd¡rnentat¡eentekton¡ek.

11.2.1 Cambro-Siluur

Na afloop van de Cadomische orogenese, aan het einde van het Precambrium, werd de paleogeografie

van het gebied waar later Noordwest-Europa zou komen te liggen, bepaald door de continenten

Laurentia-Groenland in het westen, gescheiden door de lapetus Oceaan van Baltica in het zuidoosten,

en Gondwana, een groot zuidelijk gelegen continent dat het latere Zuid-Amerika, Afrika, Antarctica en

Australië omvatte (Scotese & McKenow, 1990). Over de complexe beweging gedurende het vroege

Paleozoicum van de lithosfeerplaten over de globe bestaan verschillende inzichten (Wouters &

Vandenberghe, 1994). De geringe ontsluitingsgraad en grote diepteligging van de betrokken gesteenten

zijn hier debet aan. De grote lijnen van de mogelijke ontwikkeling worden hieronder geschetst.

ln de loop van hetVroeg-Paleozoìbum bewoog de Gondwana-plaat zich geleidelijk naar het noorden.

Van deze lithosfeerplaat scheurden delen af en vormden microcontinenten, waaronder Avalonia.Tussen

deze plaatdelen en Gondwana opende zich de RheTsche Oceaan, en tussen Avalonia en Baltica lag de

Tornquist Zee. ln figuur 11.2a is de ligging van de continenten en oceanen in het Ordovicium geschetst.

0p oostelijk Avalonia lag het gebied dat zuid-Engeland tot noord-Duitsland omvatte (Robardet et al.,

1994) en waar het kaartbladgebied dus deel van uitmaakt. De kleine lithosfeerplaten (microcontinenten)
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verplaatsten zich relatief wat sneller naar het noorden, in de richting van Baltica. Tegelijkertild schoof de

oceanische lapetus plaat geleidelijk onder de flankerende continenten, waardoor de lapetus 0ceaan
smaller werd. Botsing van Avalonia en mogelijk nog andere microcontinenten met Baltica aan het einde
van het Ordovicium, nadat deTornquist Zee was gesloten, resulteerde in de Ardense fase van de

Caledonische orogenese, waardoor plooiing en opheffing van het Cambro-0rdovicische Ardennen
Bekken plaats vond (Wouters &Vandenberghe, 1994; DeVos, 1998).Ten noorden hiervan ontwikkelde
zich, als een voordiep, de Brabant Depressie. Voortgaande plaatbeweging sloot de lapetus Qceaan en

verenigde Laurentia-Groenland en Fennoscandia-Baltica tot één continent, Laurussia (Ziegler, lgSg). Dit
ging gepaard met verdere Laat-Caledonisch deformatie. Uiteindelijk leidde de Acadische fase in het

Vroeg-Devoon tot plooiing en opheffing van de Brabant Depressie (waar het kaartbladgebied deel van

uitmaakt), waarmee het Massiefvan Brabant gestalte kreeg (Van Grootel et al., 1997; DeVos, 199g).

Noordwestelijk sloot hierop het, in aanleg cadomische (precambrisch), Londen Hoog aan (Ziegler,
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1990).Tezamen vormden zij het Londen-Brabant Massiel dat een belangrijke rol vervulde bij de verdere

geologische ontwikkeling van het kaartbladgebied.

11.2.2 Devoon

Tijdens de Caledonische orogenese werd een grote landmassa gevormd in het huidige Noordzee-

gebied, die bekend staat als het "0ld Red Continent",Tijdens hetVroeg-Devoon, ontstond door een

regime van rekspanning, in een back-arc ligging, een groot bekken in Centraal-Europa, het

Rhenohercynisch Bekken (Ziegler, 1990). Dit bekken bleef in min of meer geliike vorm een markant

dalingsgebied tot het Laat-Carboon. Door toenemende bodemdaling en een cyclische stijging van het

zeeniveau breidde het mariene sedimentatiegebied zich tijdens het Midden- en het vroege LaatDevoon

sterk uit (f¡9.3.1). ln de loop van Laat-Devoon zette een regressie in als gevolg van een mondiale

zeespiegeldaling. Vooral tijdens het Laat-Devoon vond op het Old Red Continent over een groot areaal

continentale sedimentatie plaats.

Gedurende het Devoon was het kaartbladgebied gelegen aan de noordrand van het Rhenohercynisch

Bekken in een positie ten oosten van het London-Brabant Massief.Vanaf het Midden-Devoon vond er

sedimentatie in een ondiep-marien milieu plaats.

11.2,3 Carboon

Tijdens hetVroeg-Carboon ging de daling van het Rhenohercynisch Bekken voort. Een verdere stijging

van de zeesp¡egel leidde ertoe dat de influx van klastisch materiaal sterk werd teruggedrongen. Er

ontstond rondom het Londen-Brabant Massief en deels langs de noordelijke flank van het bekken een

zeer uitgestrekt carbonaatplatform (Ziegleç 1990). Het kaartbladgebied maakte in dit tijdvak deel uit van

dit platform, net ten oosten van het London-Brabant Massief.

Meer distaal ging het carbonaatplatform over in dieper water (Ziegler, 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. Langs de zuidrand

van dit bekken begon zich de tektonische activiteit van de Sudetische fase van de Varistische orogenese

af te tekenen. Hier werden grote dikten aan flyschafzettingen neergelegd (Kulm-Grauwacke), en was

onderzees vulkanisme lokaal actief.

Tijdens het Carboon schoof de Gondwana plaat verder naar het noorden. Het eerste contact met

Laurussia vond plaats aan het einde van het Devoon (Wouters &Vandenberghe, 1994), waarmee de

Varistische orogenese ingeleid werd. Een vroege fase hiervan, de Bretonse fase. resulteerde in de

omgeving van het Londen-Brabant Massief slechts tot plaatselijke opheffingen en hiaten in de

opeenvolging.

ln het LaalCarboon en vroegste Perm voltrok deVaristische orogenese zich met de verdere botsing van

Gondwana met Laurussia. Hierdoor werd het supercontinent Pangea gevormd, waarvan op figuur 11.2b

de contouren zijn te zien. Later, eind Perm - beginTrias, werden daar nog de continenten Siberia en

Kazakhstan aan toegevoegd (Ziegler, 1989, 1990). Dit had drie deformatie-fasen in Noordwest-Europa tot

gevolg: de Sudetische, Asturische en Saalische. Het deformatiefront verplaatste zich tijdens deze fasen

steeds verder noordwaarts; dit feit manifesteerde zich door de successievelijke verplaatsing

noordwaarts van de depocentra, vanuit het Ruhr Bekken ten westen van het kaartbladgebied in het

Namurien en oudste Westfalien tot in het Eems Diep tijdens het jongste Westfalien en Stefanien

(Drozdzewski, 1992).
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De sudetische fase 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 reactie op deze isostatische belasting vormde zich ten noorden

van dit gebergte een voorlandbekken (fig. 5.4). Dit begon aan het begin van het Laat-Carboon sterk te

dalen, en hierin werden de afbraakprodukten van het gebergte als een dik sedimentpakket afgezet.

Aanvankelijk waren dit tijdens het Namurien diep-mariene kleien, soms rijk aan organisch materiaal.

Gaandeweg werd het bekken minder diep en ging het mariene milieu over in een continentaal milieu.

Tijdens hetWestfalien A, B en vroeg C werden voornamelijk lacustriene kleien afgezet, afgewisseld met

dehai'sche en fluviatlele zanden en uitgestrekte 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 besloegen. De afzettingen hiervan, de "mariene niveaus", worden
gezien als de expressie van glacio-eustatische zeespiegelstijgingen (Ziegler, 1990).Tijdens 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 van overwegend zandstenen met slechts weinig ingeschakelde

koollagen (Neeroeteren Formatie). Tijdens het jongste Carboon werd het klimaat droger door een

langzame verschuiving van het gebied verder noordelijk van de evenaar. Dit uit zich ondermeer in de

rode kleur van de jongste Westfalien en de Stefanien afzettingen.

Figuur 11.2 Ligging van de

continenten en oceanen gedurende

0rdovicium, Perm en Midden-Krijt,

Naar Scotese & McKerrow (1990)

en Scotese (1991). Bij de middelste

figuur zijn de elementen waaruit

Pangea is opgebouwd tussen

haakjes vermeld.

* Pos¡tie Nederland

81 Toelicht¡ng Kaartblad XV Geologische Gesch¡eden¡s



Ten tijde van de Asturische deformatiefase, aan het einde van hetWestfalien, verplaatste het front van

deVaristische orogenese zich verder in noordelijke richting. Hierdoor werden de afzettingen in het

voorlandbekken sterk geplooid en langs zwak hellende overschuivingsvlakken noordwaafts verplaatst,

waaronder de prominente Aken Overschuiving pal ten zu¡doosten van het studiegebied (fig. 11.3). Ten

noorden hiervan treedt nog sterke plooiing met overschuivingen op tot aan de Willem-Adolf Breuk (fig.

4.2l.Bii deze breuk zou dan ook de noordelijke begrenzing van hetVaristisch front kunnen worden

gelegd. Verder noordwaarts is het beeld tektonisch rustiger. ln dit gebied vond een breuktektoniek

met opgeheven en gedaalde blokken plaats. Als gevolg van het naar het noorden voortschrijdende

deformatiefront vond er in het Bekken van de Kempen in het Stefanien geen sedimentatie meer plaats.

DeVaristische tektonische structuren hebben in hoofdzaak een zuidwest-noordoost strekking. De

plooien zijn asymmetrisch met lange, vlakke zuidoost-flanken en korte, steile, soms overkiepte,

noordwest-flanken en de hoofdbreuken, vaak met een brede storingszone en een sterk wisselende

spronghoogte, zijn grotendeels als opschuivingen ontwikkeld (Patijn, 1963; Kuyl, 1980; Riiks

Geologische Dienst 1995). Al deze structuren manifesteren zich niet aan het niveau van het huidige pre-

Permische erosieoppervlak, Verder komen enige brede plooistructuren voor: de zuidwest-noordoost

georiënteerde Anticlinaal van Waubach en de vrijwel noord-zu¡d gerichte anticlinalen van Ham, Puth en

Visé. Wrede (1987) verklaart deze afwijkende strekkingsrichting door een afbuiging van de uit het

zuidoosten komende druk in westelijke richting langs de starre oostrand van het Massief van Brabant.

Omdat deels ook post-Paleozo'i'sche bewegingen van deze structuren zijn vastgesteld, zijn mede op

geofysische gronden, argumenten aangevoerd dat halokinese tot de vorming daarvan heeft bijgedragen

(Bless et al., 1986).

De Saalische deformatiefase tijdens het Stefanien en het vroegste Perm is de laatste fase van de

Varistische orogenese. Het compressieve krachtenveld veranderde tijdens deze fase ¡n een oost-west

georiënteerde rek.Ten noorden van hetVaristische gebergte ontstonden noordwest-zuidoost en west-

oost georiënteerde breuksystemen met dextrale zijschuivingen (Ziegler, 1990).
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11.2.4

Binnen het kaartbladgebied heeft de Asturische fase grote gevolgen gehad. Het effect van de Saalische
fase is niet apa rt vast te stellen. De afgedekte kaa rt va n het pre-Perm ische oppervlak lfig. 4.2 | laat zien
dat de erosie in het zuidwesten van het kaartbladgebied het diepst heeft ingesneden, zelfs tot in het
Devoon. Dit beeld is echter de resultante van alle erosie die vanaf de Asturische fase heeft
plaatsgevonden, waarbij mogelijk een pakket van duizenden meters dikte werd weggenomen (Veld et
al., 1996; paragraaf 12.1).

De opheffings- en dalingsgebieden tijdens de Varistische orogenese worden beschouwd als voorlopers
van grootschalige structurele elementen, welke zich ook tijdens het Perm, deTrias en de Jura zullen
manifesteren (o.a. Roerdal Slenk). Deze structurele elementen hebben in de verschillende geologische
perioden andere oriêntaties en begrenzingen gehad, maar werden wel globaal door dezelfde
breuksystemen begrensd.

Perrn

Aan het eind van de Saalische tektonische fase in hetVroeg-Perm was een uitgestrekte landmassa in
Noord-Europa ontstaan. Sterke wrench-deformatie van dit gebied leidde tijdens hetVroeg-perm tot
vulkanisme op uitgebreide schaal in Dultsland, en tot verdere deformatie van andere gebieden in het
Varistische achterland (Ziegler, 1990). Aan het eind van hetVroeg-Perm ontstonden door een combinatie
van rekspanningen en de afkoeling van deze vulkanische gesteenten uitgestrekte intracratonische
bekkens: het Noordelijk en het Zuidelijk Perm Bekken (fig. 11.4). In dit laatste bekken werden in een
continentaal milieu de afbraakprodukten van hetVaristisch gebergte afgezet. De oudste sedimenten in
dit bekken zijn bekend uit Noordoost-Duitsland, en vandaar breidde de sedimentatie zich uit naar het
westen en zuiden (Plein, 1995). ln het centrale en westelijke Noordzeegebied werd de sedimentatie pas
laat in het Laat-Perm hervat met de afzetting van de Boven-Rotliegend Groep.

Het kaartbladgebied lag gedurende hetVroeg-Perm en een groot deel van het Laat-perm ten zuiden van
het Zuidelijk Perm Bekken. ln deze lange periode vond sterke erosie plaats van de Carboon afzettingen,
die geresulteerd heeft in het huidige subcrop-beeld (fig. 4.2 ). Als gevolg van de Asturische en Saalische
fasen tezamen werd mogelijk in het midden en zuiden van het kaartbladgebied een sedimentpakket ter
dikte van 2900 m (rond Sittard) tot 5400 m (in het zuidoostelijkste deel van Zuid-Limburg) geërodeerd
(Veld et al., 1996; zie paragraaf 12.11.

Slenk-vorming 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, tot de vorming
van een verbinding tussen de in het noorden gelegen Arctische zeegebied en de intracratonische
Noordelijke en Zuideliike Perm Bekkens. ln de bekkens, die onder hettoenmalige zeeniveau waren
gedaald, vond een zeer snelle transgressie plaats (Glennie, 199S1. 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, waarvan er vijf in Nederland zijn te onderkennen. Belangrijke transgressies markeren
de bases van de verschillende cycli. Deze transgressies bereikten voor een deel het uiterste noorden
van het kaartbladgebied, waar een dunne randfacies tot ontwikkeling kwam met klastische gesteenten
en ondiep-mariene carbonaten.

Tijdens de transgressies die de Zechstein formaties karakteriseren, overheersten gedurende de eerste
drie cycli (formaties) mariene omstandigheden, maar tijdens de Z4 (Aller) Formatie vond een overgang
naar continentale afzettingsomstandigheden plaats. Aan het eind van het Perm vond een omslag in het
afzettingsmilieu plaats: evaporieten maakten plaats voor lacustriene klei- en siltstenen. Deze klastica zijn
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afkomstig uit zuidelijke richting. De Zechstein Boven-Kleisteen Formatie, die de overgang vormt naar

puur klastische omstandigheden, rust met een hiaat op oudere afzettingen van de Zechstein Groep.

11.2.5 Trias

DeTrias 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 wel naar het zuiden uit, waardoor het kaartbladgebied in

de zuidelijke randzone van het bekken kwam te liggen. DeTrias wordt door en tweetal fasen van

rektektoniek gekenmerkt (Ziegler, 1990). De aangevoerde klastica tijdens deTrias zijn voornamelijk van

het Varistische gebergte af komstig.

ln een groot deel van het Noord-Europese afzettingsgebied werden aanvankelijk sedimenten in een

lacustrien tot playa-milieu afgezet. Langs de zuidrand kwamen echter meer proximale, fluviatiele zanden

en conglomeraten tot ontwikkeling (zie fig. 7.4). Opheffing van de brongebieden van sediment, in

combinatie met fluctuaties 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). Gedurende de Vroeg-Trias, werden tijdens de Hardegsen fase verschillende

Varistische tektonische elementen gereactiveerd. Dit resulteerde in sterke erosie van de Netherlands

Swell en geringere erosie van de dalingsgebieden zoals het Eems Diep en het 0ff-Holland Diep.

Na de Hardegsen fase zette een lange periode van thermale daling in, die voortduurde tot de Midden-

Keuper (Carnien).Tijdens het vroegste Scythien bedekten fluviatiele en lacustriene afzettingen van de

Figuur 11.4 Paleogeografische

kaart van Noordwest-Europa

tijdens het begin van het Laat-Perm,

met de locatie van het Zuidelijk

Perm Bekken (naar Ziegler, 1990).
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11.2.6

Solling Formatie het bekkengebied als een deken, DeVroeg-Trias structuren zoals het Eems Diep en de
Netherfands Swell daalden zeer uniform.Tijdens de Midden-Trias kreeg het Permo-Trias Bekken een
verbinding met de open oceaan. Er vond ten gevolge van een netto zeespiegelstijging (Haq et al., 1gg7)

een langzame transgressie plaats in het bekken vanuit oostelijke richting.Tijdens deze transgressie
stagneerde de instroming van zeewater een aantal malen, hetgeen op grote schaal leidde tot de

afzetting van evaporieten in het gehele permo-Trias Bekken.

Tijdens het Midden-Anisien vingen normale mariene omstandigheden aan in het oosten en midden van
het bekken. Vanuit deTethys Oceaan, die ten oosten van Pangea was gelegen (fig. 11.2b), drong de zee via
een zich openend riftsysteem in dit bekken door (Ziegler, 1990).Tijdens het Midden-Anisien tot Ladinien

werden de hogen door de zee overspoeld en werden, ten gevolge van de afname van de aanvoer van

klastisch materiaal, carbonaten, mergels en evaporieten afgezet (Muschelkalk Formatie).Vermoed wordt
dat deze mariene afzettingen, deels in een randfacies, ook zijn afgezet in het kaartbladgebied. Een

regressie tijdens de Laat-Trias (Laat-Ladinien/Norien) deed de continentale omstand¡gheden (Keuper

Formatie) terugkeren. ln het studiegebied zijn Muschelkalk en Keuper afzettingen bewaard gebleven in de
Roerdal Slenk.Tijdens het Norien (Laat-Trias) zette een tektonisch actieve periode in, die tot in het

vroegste Krijt zou voortduren. ln deze tijdspanne voltrok zich de desintegratie van Pangea, waarbij de
Tethys Oceaan zich verder opende en de opening van de noordelijkeAtlantische Oceaan begon (Ziegler,

1990). Hierbij zijn een aantal grootschalige extensionele fasen te herkennen. Deze zogenaamde

"Kimmerische" fasen beheersten de Mesozoische tektonische ontwikkeling van Noordwest-E uropa.Zij
veroorzaakten belangrijke hiaten in de stratigrafische opeenvolging.

De eerste van deze fasen, de Vroeg-Kimmerische tektonische fase, leidde in het gebied tot een sterke
differentiatie van de bodembewegingen. Regionaal trad door opheffing een aanzienlijke erosie op
(Geluk et al., 1996). Het effect hiervan is in studiegebied niet bekend. Aan het e¡nde van deTrias
(Rhaetien) vond een markante transgressie plaats. Mariene sedimenten bedekten het min of meer
geëirodeerde, continentale oppervlak.

Jura

Tijdens de Jura zette de regionale daling van een groot deel van noordelijk Europa, die aan het einde
van deTrias was begonnen. aanvankelijk door. Via een riftsysteem kwam een verbinding met de
Arctische Zee tot stand. ln combinatie met een zeespiegelstijging resulteerde dit in de afzetting van
fijnkonelige mariene sedimenten. Deze afzettingen, van deVroeg-Jura en vroegste Midden-Jura
ouderdom, werden in één uitgestrekt, aaneengesloten gebied afgezet, dat het gebied van het permo-

Trias Bekken en het Bekken van Parijs omvatte. Dit is af te leiden uit de uniforme opbouw en het
fijnkorrelige karakter van de afzettingen.Ten oosten en ten westen van het kaartbladgebied bevonden
zich hogen in dit mariene bekken, het Bijns Massief respectievelijk het Massief van Brabant. De invloed
hiervan op de sedimentatie is echter gering geweest. Aan het eind van deVroeg-Jura 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 NoordwesfEuropa tijdens hetToarcien
organisch-rijke sedimenten werden afgezet.

De ontwikkeling van de Midden-Jura is, vanwege een groot hiaat in de sedimentaire opeenvolging in
het kaartbladgebied, weinig bekend.Ten gevolge van de Mid-Kimmerische tektonische fase, gedurende
de Midden-Jura (Aalenien-Bathonien), werden meerdere gebieden opgeheven. Het effect van de

opheffing werd veisterkt door een gelijkt¡jdige zeespiegeldaling (Haq et al., 19g7). Het mariene
bekkenareaal werd kleiner, waardoor het kaartbladgebied, dat tijdens de Vroeg-Jura nog in het mariene
bereik lag, verlandde in de loop van de Midden-Jura.
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Tijdens 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

Beniasien-Valanginien in het vroegste Krijt (Laat-Kimmerisch I en ll; Rijks Geologische Dienst, 1991).

Rekbewegingen in de korst onder de slenk werden aan het zuidelijke uiteinde geaccommodeerd door

transtensionele, dextrale zijschuivingen langs een systeem van gereactiveerde noordwest-zuidoost

strekkende breuken. Dit geschiedde enerzijds onder invloed van het rigide, Laat-Kimmerisch opnieuw

opgeheven, Massief van Brabant (Vercoutere & van den Haute, 1993) dat zuidwaartse propagatie

bemoeiliikte. Anderzijds kwam dit door de aanwezigheid van een relatieve zwaktezone, een van

oorsprong Varistisch (eventueel zelfs Caledonisch) breukenstelsel ten noorden van dit massief.

Zodoende vormden zich, parallel aan het Londen-Brabant Massiel een aantal noordwest-zuidoost

georiënteerde bekkens en hogen (fig. 11.5; Ziegler, 1990). Hiervan is speciaal de Roerdal Slenk met zijn

Figuur 11.5 Paleogeografische

kaart van Nederland en het

omringende gebied tijdens de

Laat-Jura (naar Ziegler, 1990).
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11.2.7

flankerende hoge blokken van betekenis voor de geologische opbouw van het kaartbladgebied (Geluk

et al', 1994). ln de Laat-Jura werden in deze slenk, ten noordwesten van het studiegebied, continentale
sedimenten gevormd. 0p de hooggelegen blokken trad erosie op.Voor het zuiden van het studiegebied
kwam dit bij de erosie die al had plaats gevonden na de Sudetische fase, hetgeen resulteerde in de

subcroppatronen van Kaart 13 en figuur 4,2.

Krijt

Tijdens het Krijt zette een geleidelijke zeespiegelstijging in, welke in het LaatKrijt zijn 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 uiteengescheurde Pangea bevonden en de daaraan gekoppelde volumevergroting van de mid-
oceanische ruggen (Pitman, 1978; Donovan & Jones, 197g).

De tweede puls van de Laat-Kimmerische fase leidde 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 omhoog kwamen. Hierna namen de

differentiële bodembewegingen af. Het Laat-Kimmerische erosie-oppervlak werd door de naar het
zuiden transgrederende zee in de loop van hetVroeg-Krijt met mariene sedimenten bedekt en in de

eerder genoemde bekkengebieden volgde de mariene sedimentatie de continentale op.

Tijdens hetAptien vond een kortdurende regressie plaats gerelateerd aan deAustrische tektonische fase
(ziegler,1990). Hierna ging de Krijt transgressie verder zodat, mede als gevolg van een regionale
bodemdaling, aan het begin van het Laat-Krijt de kustlijn in Midden-Nederland lag. Deze Albien
transgressie wordt in geheel NoordwesfEuropa herkend, en toegeschreven aan een markante
zeespiegelstijging.

Doordat de Krijt transgressie zich steeds verder uitbreidde, werd de afstand tot de brongebieden van

klastische sedimenten groter en hun oppervlak steeds kleiner. Het aandeel van terrigeen klastisch

materiaal in de sedimenten nam daardoor af. De Boven-Krijt afzettingen bestaan daarom voornamelijk
uit mariene bioklasten, die tot de vorming van kalkstenen leidden. ln de sedimentaire opeenvolging is

een aantal discordanties en hiaten aanwezig, veroorzaakt door tektonische bewegingen en

zeespiegelfluctuaties.

Aan de periode van regionale daling kwam een einde tijdens het Coniacien, Europa onderging een

belangrijke plaat+eorganisatie (f¡g. 11,2c) als gevolg van extensie en slenk-vorming 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), of door lokale factoren (Baldschuhn et al., 1991 ). Dit resulteerde in

een compressief tektonisch regime.Tijdens de periode Coniacien totVroeg-Campanien leidde dit tot een

omkering van de bewegingsrichting langs breuken, die resulteerde in inversie van de voormalige Laat-

Juraly'roeg-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 Subhercynische fase
gedurende het Santonien en het Campanien, en de Laramische fase aan het begin van hetTertiair,

De inversie trof de Roerdal slenk in het Santonien en vroeg-campanien (Kuyl, i9g3; Bless et al., 19g7;

Gras & Geluk, in druk). De flankerende gebieden, zoals die worden aangetroffen in het kaartbladgebied
werden echter wel in het Laat-Santonien door de zee bereikt. Aanvankelijk heersten daar lagunaire/kust
nabije omstandigheden, vervolgens in hetVroeg-Campanien vol-mariene, waarin glauconitische zanden

werden afgezet. Pas in het Laat-Campanien ging daar ook de carbonaatafzetting overheersen (fig. 9.6a, b).
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tn het studiegebied werden enkele Paleozoïsche anticlinalen in lichte mate gereactlveerd, met name de

Anticlinalen van Puth (fig.9.7),Waubach enVisé. 0p en nabij deze structuren ontbreekt het Santonien

en Vroeg-Campanien (Formaties van Aken en Vaals). Het isopachenpatroon van het klastische Boven-

Krijt in Zuid-Limburg (fig, 9.4) laat dit zien. Opmerkelijk is hetWNW-020 georiênteerde Eys-Wittem

Hoog, dat geen relatie lijkt te hebben met het breuksysteem van de Roerdal Slenk (Kimpe et al., 1978).

Aan het einde van het Krijt volgde een relaxatie van de compressieve krachten. Het positieve reliÊif van

het Roerdal Slenkgebied verdween, Dit gebied werd in het Laat-Maastrichtien en het Danien weer door

de zee overspoeld (fig. 9.6c). Breuken, die eerder als een opschuiving hadden gefungeerd, werden weer

afschuivingen. Dit structurele patroon zette zich voort in het Kenozoïcum. Bij een aantal grote breuken,

zoals de Benzenrade Breuk, de Kunrade Breuk en de Schin op Geul Breuk is op de kaarten te zien dat de

resultante van de bewegingen hierlangs op Basis Krijtkalk geheel of gedeeltelijk tegengesteld is aan die

op de Basis Noordzee Supergroep (Kaarten 9 en 11 ).

11.2.8 Kenozoïcum

Na de Laramische tektonische fase aan het begin van het Kenozoïcum, die gepaard ging met een sterke

zeespiegeldaling, vormde zich het Noordzee Bekken. Aan de in het Krijt en vroegsteTertiair nog zo

wijdverbreide kalksteensedimentatie kwam abrupt een een eind.Tijdens hetTertiair en het Kwartair

zorgden een stijgende zeespiegel en een vooÍgaande regionale daling van het Noordzee Bekken voor

de afzetting van meer dan 3500 m sediment ¡n het centrum. ln het kaartbladgebied, dat zich aan de

zuidoostrand van het dit bekken bevond, was de daling veel geringer hetgeen tot uitdrukking komt door

de dikteontwikkeling en de ligging van de verschillende verbreidingsgrenzen van de Noordzee

Supergroep (Kaarten 11 en12l. ln het Paleoceen en hetVroeg-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)

Gedurende het Kenozoicum opende zich enerzijds de Atlantische Oceaan verder. De zee tussen

Noorwegen en Groenland ontstond en de slenkvorming in het Noordzeegebied hield op. Anderzijds

zette de botsing van de Eurazische en deAfrikaanse lithosfeerplaten door, hetgeen tot uiting kwam in de

hoofdactiviteit van de Alpiene orogenese.

Aan het einde van het Eoceen resulteerde de Pyrener'sche tektonische fase in een opheffing van een

noordwest-zuidoost gerichte zone in midden en zuidoost-Nederland, welke in Van Adrichem Boogaert &

Kouwe (1993-1997) het ZuidelijkVroeg-Tert¡aire Hoog is genoemd. De erosie als gevolg hiervan sneed

het diepst in in het zuidoosten. Het Eoceen ontbreekt daarom geheel in het kaartbladgebied. ln de

Roerdal Slenk en het Peel Blok is de Paleocene Formatie van Landen nog grotendeels voor erosie

gespaard gebleven. ln het vroegste Oligoceen vond de sedimentatie weer voortgang in het

kaartbladgebied. aanvankelijk ondiep-marien en lagunaiç later vol-marien.

Aan het begin van het Laat-Oligoceen 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. Dit

is in de putcorrelatie in figuur 10.2 en op de profielen van Kaart 15 geïllustreerd. Het patroon van de

diepteligging van de Boven-Noordzee Groep (Kaart 12) is hier ook een indicatie voor.Tot op heden vindt

langs de breuken van dlt systeem beweging plaats, getuige terreintreden en -knikken en door breuken

beTnvloede drainagepatronen (Van den Berg etal., 1994) en de aardbevingen in Limburg en omgeving

(Camelbeek et al., 1994; Ahorner, 1994).
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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. Aanvankelijk vond de sedimentatie alleen voortgang in het diepste deel van de Roerdal
Slenk. Vervolgens breidde de afzetting z¡ch uit tot op de flankerende hogere blokken (Zagwijn, 19g9).

De bekkenrandpositie van het studiegebied werd benadrukt tijdens het Mioceen en het plioceen, waarin
een verlanding vanuit het oosten en zuidoosten optrad (fig. 10.3). ln het Kwarta¡r 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 Slenksysteem hebben een rechts-laterale
component binnen een algemeen extensioneel krachtenveld (Van den Berg, 1994).

ln Zuid-Limburg hebben de grote noordwest-zuidoost verlopende breuken van het Roerdal Slenk
systeem een helling van 50 tot 60o in het Carboon (Sax, 1g46). De spronghoogte van de breuken neemt
van zuidoost naar noordwest sterk toe.
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12 Toegepaste Geolog¡e

12.1 Geochemieenbegravingsgesch¡eden¡s

12.1.1 lnleiding

Bij de exploratie naar en de winning van steenkool in Limburg werd veel kennis vergaard over deze

delfstof. Ook na de beëindiging van de actieve mijnbouw in de zeventiger jaren bleef het onderzoek

naar de karakterisering van steenkool doorgang vinden. Hernieuwd onderzoek in de jaren tachtig in het

kader van het "lnventarisatie-onderzoek Nederlandse kolenvoorkomens" (Rijks Geologische Dienst,

'1986) leverde opnieuw een grote hoeveelheid geologische, geochemische en koolpetrografische

gegevens op vooral dankzij drie volledig gekernde boringen in het gebied ten noorden van de

mijnconcessies in Zuid-Limburg. 0ndanks de lange exploitatiegeschiedenis en de grote hoeveelheid

beschikbare data is er echter nooit een overzicht van de inkolingspatronen en begravingsgeschiedenis

van het totale gebied publiek gemaakt. Het navolgende geeft een compilatie van de relevante gegevens

die nodig zijn voor een reconstructie van de begravingsgeschiedenis en de koolwaterstofgeneratie.

12.1.2 Koolvoering

Over de koolvoering van het Carboon is voor wat Nederland betreft in het bijzonder veel bekend uit

Limburg. Vooral de oude mijnbouw en de grootschalige steenkoolexploratie in dit gebied leverden veel

betrouwbare gegevens. Voor het grootste deel van Nederland geldt dat de grootste koolvoering vooral

optreedt in het onderste deel van de Ruurlo Formatie en de Maurits Formatie.Voor Zuid-Limburg blijkt

echter dat ook het bovenste deel van de Ruurlo Formatie een zeer redelijke tot goede koolvoering heeft,

evenals het Kemperkoul Laagpakket van de Maurits Formatie. ln tabel 12.1 is een overzicht gegeven van

de koolvoering voor een aantal boringen in het kaartgebied.

12.1.3 lnkoling en classificatie

Zowel optische als chemische analyses zijn gebruikt voor het karakteriseren van de kool. Bii de

microscopische analyses is het gehalte aan maceralen en mineralen en de inkolingsgraad bepaald. Een

Rock-Eval analyse levert bulk-chemische informatie over de inkolingsgraad (Tmax) en het type

organisch materiaal door middel van de waterstofindex en de zuurstofindex.

ln figuur 12.1 is een compilatie gegeven van enkele verticale inkolingstrends. De figuur laat een

duidelijk beeld zien van een toenemende inkolingsgraad met de diepte.Tevens valt af te lezen dat de

inkolingsgradient met toenemende stratigrafische diepte toeneemt. Het inkolingsbereik en de

inkolingsgradienten (in zowel vitriniet-reflectiewaarden als inTmax waarden) voor een aantal

i ndividuele borin gen is weergegeven in tabel 12.2.
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Tabel 12.1 overzicht van de koolvoering in het carboon van een aantâl
boringen in Zuid-Limburg.

Code horing Naam boñng Inte¡val Tnþct Koolvoeñng

(dih'tein n) (%)

Kemperkoul-1KPK.O1

RAA-01

LBR-01

XIV

XIX

XL

XLV

LI

tV

Raath-1

Limbricht-1

Geleen

Douvergenhout

Wiggelraderhof

Jabeek

0irsbeek

Munstergeleen

Maurits Formatie

(Kemperkoul Laagpakket)

(hoofd-Maurits laagpakket)

Ruurlo Formatie

Maurits Formatie

Maurits Formatie

Maurits Format¡e

Maurits Formatie

Ruurlo Formatie

Maurits Formatie

Ruurlo Formatie

Maurits Formatie

Maurits Formatie

Maurits Formatie

Ruurlo Formatie

M6

663

67

339

247

437

340

693

615

39

566

217

181

164

4,0

4,0

1,5

4,9

5,4

7,3

2,7

6,9

7,9

4,3

1,4

5,6

3,4

1,4

Tabel 12.2 Overzicht van de gemeten inkolingsparameters ¡n het
kaartbladgebied.

Boñng

"/oRt(olie)

Bercik Gndiënt

Uknl

Tmax ('C)

Be¡eík Gradiënt

Ukn)

KPK.1

XLV

LBR.1

XL

LI

XIX

XIV

0,67 -1,26

0,79 - 0,95

0,71-0,84

0,82 - 1,19

0,82 - 0,95

0,9r - 1,68

0,88 - 1,04

428-469 3t,6

431-440 11,0

426 - M0 27,1

433-464 40,8

433-443 60,2

439-491 51,4

433 - 4M 23,9

0,40

0.35

0,45

0,50

0,1 6

0,75

0,24
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ln het gebied kunnen twee gegeneraliseerde uiterste inkolingstrends herkend worden. Beide

inkolingstrends zijn wel vergelijkbaar qua steilheid van gradiönt, maar de absolute waarden per

stratigrafisch niveau zijn hoger voor de meer zuidoostelijk gelegen boringen en meetpunten. Het

laterale beeld van de inkolingstrends in het gebied, zoals weergegeven in Íiguur 12.2, is gecompliceerd.

Er bestaat geen verband tussen de huidige diepteligging van het Carboon en de mate van inkoling. De

inkoling is voornamelijk gerelateerd aan de geologie van het pre-Perm oppervlak in het kaartbladgebied

$ig. a.zlr. Rond Maastricht treft men de Zeeland Formatie aan, meer oostelijk de relatief ondiep gelegen

Epen en Baarlo Formaties, terwijl naar het noorden toe de Ruurlo en Maurits Formaties aan het pre-

Permische oppervlak liggen. lndien het gehele gebied een uniforme begravings- en/of geothermische

geschiedenis zou hebben ondergaan, zouden de verticale inkolingstrends ook weerspiegeld worden in
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de laterale inkoling, waarbij de stratigrafisch oudere eenheden hogere reflectiewaarden zouden hebben,

De twee verschillende verticale inkolingstrends suggereren echter dat dit niet het geval is. Op basis van

oude mijngegevens is een inkolingskaart gemaak van koollaag GB 23 (Laag Furth, gelegen in het

bovenste deel van de Ruurlo Formatie). Het laterale inkolingsbereik van dit stratigrafische niveau is

weergegeven in figuur 12.3. Vanuit het zuidoosten naar het noordwesten is een zeer duidelijke afname

in de inkolingsgraad waarneembaar. Deze trend is te vervolgen tot in het Bekken van de Kempen in

België. ln het uiterste noorden van Zuid-Limburg is echter een omgekeerde trend zichtbaar van

toenemende inkolingswaarden naar het noordoosten. ln het gebied van de staatstnijn Beatrix op het

Peel Blok is voor koollaag GB 23 een vergelijkbare trend vast te stellen. Hierbij nemen de

inkolingswaarden naar het zuiden toe af. Deze trend ís in verband te brengen met de aanwezigheid van

een inkolingsanomalie in de omgeving van Erkelenz (Erren & Bredewout, 1g9i;Veld et al., 1g96). Een

inkolingshoog in het Meeuwen-Bree gebied in het noorden van het Bekken van de Kempen wordt
eveneens gerelateerd aan het Erkelenz-intrusief (Dusar, 1gB2).

0p basis van de inkolingsgraad variëren de steenkooltypen in het gebied van gasvlamkool tot esskool
(fig. 12.6). De maceraalanalyses en de Rod<-Eval gegeveRs geven duidelijk aan dat het organisch

materiaal gasgeneratief is, Het gemiddelde vitriniet-gehalte van de steenkolen bedraagt 770lo, het

inertiniet-gehalte ongeveer 11% en het liptiniet-gehalte bedraagt ongeveer 12o/o. Deze waarden zijn goed

vergelijkbaar met die van kolenvoorkomens elders in Noordwest-Europa.

Fíguur 12.2 lnkolingskaart

van de top van het Carboon in

Zuid-Limburg. Het inkolings-

patroon geeft een duidelijke

correlat¡e met de stratigraf¡e

(oudere eenheden zijn hoger

ingekoold dan jongere eenhedenl.

0 skm\1,6-l ¡soreflectielijn (%Rrl

. boring

93 Toel¡chting Kaartblad XV Toeg,ep,aate Gìeologle



12.1.4 Begravingsgeschiedenis en kooluraterstofgenerat¡e

Voor een eenduidige reconstructie van de begravingsgeschiedenis van een gebied zijn gedetailleerde

gegevens nodig zoals de stratigrafie, lithologie en (paleolgeothermie. De stratigrafische kolom van het

kaartbladgebied toont echter grote hiaten. Gedurende deVaristische orogenese heeft het gebied

plooiing, breukvorming en overschuivingen ondergaan, gepaard gaande met een sterke erosie. Dit

resulteerde in een hiaat van Westfalien C totVroeg-Trias. 0p de hoge blokken zi.jn de zandstenen en

conglomeraten vanTrias-ouderdom vervolgens tijdens latere erosieve fasen van de Alpiene orogenese

verwijderd. De oudste sedimenten die zijn afgezet op de Bontzandsteen of op het Carboon zijn van Laat-

Krijt ouderdom, Deze overuvegend mariene sedimenten zijn vaak weer geërodeerd tijdens de Laat-

KrijWroeg-Tertiaire inversies. Voor het modelleren van de begravingsgeschiedenis betekenen deze

periodes van erosie dat veel informatie over het Laat-Paleozoi'cum en het overgrote gedeelte van het

Mesozoi'cum verdwenen is.

De huidige bedekking is niet voldoende om de inkolingswaarden van het Carboon te verklaren.

Vitrinietreflectiemetingen aan sedimenten, die direct op het Carboon liggen, geven aanzienlijk lagere

waarden dan het onderliggende Carboon, Wolf & Bless (1987) geven vitriniet-reflectiewaarden van 0,32

tot 0,46% in Boven-Krijt sedimenten die op hoog ingekoold Dinantien liggen, Deze gegevens duiden op

een pre-Krijt inkoling van het Carboon. Uit de regionale geologie en gepubliceerde data is te deduceren

dat de maximale dikte van de Perm,Trias en Jura strata in het kaartblad ongeveer 1200 m is, terwijl de

maximale dihe van Boven-Krijt enTert¡aire gesteenten waarschijnlijk niet meer dan 800 m is geweest.

Als gevolg van een te geringe begravingsdiepte zijn deze dikten niet voldoende om het inkolings-

patroon van het Carboon te bewerkstelligen. Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de

inkoling van het Carboon in het kaartbladgebied tijdens Midden- tot Laat-Jura niet waarschijnlijk is.

Voor de modellering van de begravingsgeschiedenis van Kaartblad XV wordt derhalve de algemeen

Figuur 12.3 Laterale variatie in

inkoling (%Rr) van koollaag GB 23

(laag Furth, boven Westfalien A).

:r,o-l isoreflectieliin(%Rr)

''* subcrop van laag GB 23

aan het Paleozoïsche oppervlak
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Figuur 1 2.4 Begravingsdiagram

van de boring Kemperkoul-1.

Gasgeneratie vond overwegend

plaats u¡t koollagen met een

inkoling hoger dan 1,3%Rr. De

einddiepte van Kemperkoul-1

bedraagt 1665 m. De modellering

beneden deze diepte is gebaseerd

op regionaal-geologische

gegevens van het gebied.

aanvaarde hypothese van een pre-Perm (Zechstein)-bepaald inkolingspatroon van het Carboon

aangehouden (Teichmü11er,1987; Robert, 
,l989).

Als referentieboring voor de modellering van de begravlngsgeschiedenis in het kaartblad is boring

Kemperkou l-1 geselecteerd. Het resultaat va n de modellering is weergegeven in figuu r 12.4. ln dit
model is de tijd-temperatuurgeschiedenis van de steenkool vastgelegd, waaruit een theoretisch

inkolingsverloop wordt berekend. 0m een goede overeenkomst te verkr¡jgen tussen de huidige
(gemeten) inkolingstrend en de theoretische inkolingswaarden moet een additioneel sedimentpakket

aan de top van het carboon van ongeveer 2700 m worden ingevoerd, welke tijdens het Laat-

Carboon/y'roeg-Perm weer door erosie verwijderd wordt. Voor het gehele gebied is gemodelleerd dat

dit post-Westfalien C pakket in dikte varieert van 1500 tot 3000 m. Rekening houdend met de huidige

verschillen in stratigrafische ouderdom aan de top van het Carboon betekent dit voor het gehele

kaartgebied dat de totale dikte van het geërodeerde Boven-Carboon varieert van ongeveer 2900 m

rond Sittard tot 5400 m in het zuidelijke deel van het kaartbladgebied. Deze dikten impliceren een zeer

dik pakket laat Boven-Carboon. dat in de stratigrafische ontwikkeling van het gebied moeilijk is in te

passen.

De waargenomen trend van een afname in inkolingswaarden voor koollaag GB 23 vanaf hetVaristische

overschuivingsfront naar het noordwesten zet zich voort tot in het Bekken van de Kempen
(Langenaeker, 1992). Dit impliceert dat de inkoling van beide gebieden een gemeenschappelijke oorzaak

heeft. Dit kan zowel een afname in de (verticale) warmtestroom zijn als een afname in de hoeveelheid
(geërodeerd) sediment naar het noordwesten. Het inkolingspatroon in het kaartbladgebied is echter

dusdanig complex dat het niet verklaard kan worden met eenvoudige aannamen van gelijke

warmtestromen en/of dikten van geërodeerd sediment over het gehele gebied. Dergelijke aannamen
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resultÊren in êxtreem gfote vor,sdrillen Ìn gemodsllêeÍdewaarden van bovengenoemde paramêt€rs

over rær korte afstan d.e.n,

Een mogelijke verklaring voor de relatief hoge ínkolingswaarden in het zuidelijke deel van het

studie.gebiedwordt gegeven doorde hy.po$eævan laterale vloe¡stoßtromingonvan hoge tempera&ur
(Von Winterfeld, 19%; Lünenschloss et al., 1997). Deze vloeistofstromen æuden worden veroo¡zaah

door de tektonische aaiviteit gedurende deVaristisdre orogenese, welke een vloeistofutroming

induæqrt vanaf hel oté-rs€huivings,front ln de riehtin rvan h-er voorla¡d, Bij deae vlsie kan de dikts van

het pakkot geëlodeerde Boven-Carbonisdre ædimenten beduidend gêrJnger uítkornen dan de

hierboven gernodell.ee.rde. Een altematievo modelstì¡die voor de boring Kemperkoufl is uitgevoerd

waarin een verhoogde wartiteloevqer $jdens hetr LaaT{arþoo.nffroeg.Pè,mr 'is geintroducçrd; en æn

diKe van 700r¡ (2000m mlnder dan in eerdergenoemd modcfi van het additione]ê,en laþrweer
,geërode€rdê pakk-e-t aa0 de top van h.el Garb¡on wordt.eangonomen, De hierbij berekende,

inkolingswaardon blíjke*r in grote mate overeen te komen met de in de pu!,gefile,ten wqaden.

ln Ìret kaartgebid eiJn goen olie of gas.voorkomens aangetoond. Djt bete.lrent eclrter nlet date.r goen

koolwaterrstofgenerâtie h€eft plaatsgevonden, De begravingggæúlêdèn¡s heeft de Tijd-'.ternBératuu-r.

gpschiedenisvan hetga.smoedergesteente bepaald. Flguur 12.5 geeft de kooh^,återstof-genetatie van

het ofidefste deel van de Ruurlo Formatie (Boven-Wætfalíen Al als functie van de tijd in de Þøing
Kemperkoul-1. 0p basis van de modellering blük dat uit ditinterval op de locatie van boríng

Kemperkoul.l ongÉveer ? mg gô$ p€r gram gesleênÞ is g,qgsne.rêe{d. Een gedeolte van dìt gas is in de

koollagen acitergebleven als zogenaamd koollaagmethaan (zie 1.3,4), ærwijl een ander gedeelte

uitgedreve¡ is.
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12.2 Hydrogeologie

De aanwezigheid van Paleozoi'sche, Mesozoi'sche en Kenozoi'sche sedimenten aan of relatief vlak onder
het maaiveld, gecombineerd met de gevarieerde morfologische gesteldheid van het huidige
landoppervlak, geeft reden tot een beschouwing over de hydrogeologie van dit kaartblad. Hierbij zal

allereerst een schematisch overzicht worden gegeven van de relatief ondiepe hydrogeologische
verhoudingen van met name de Krijt en Tertiaire afzettingen binnen dit kaartblad. Vervolgens wordt
nader ingegaan op de winning van grondwater uit deTertiaire en Krijt aquifers. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een paragraaf over het voorkomen van grondwater in Paleozoische afzettingen.

Figuur 12.6 Classificatie van

bruinkool en steenkool (naar Stach

et al., 1982). De Nederlandse

benaming is van de Duitse

afgeleid.
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12.2.1 Hydrogeologischeschemat¡sat¡e

Het ten zuiden van de Feldbiss gelegen "Krijt"-gebied, met een relatief sterk relief onderscheidt zich in

hydrogeologische karakteristieken duidelijk van het noordelijke, vlakkere en lager gelegen "Teñiair"-

gebied. ln figuur 12,7 is de hydrogeologische schematisatie van de Mesozoi'sche en Kenozoi'sche

sedimenten in aquifers en aquitards (watervoerende pakketten en slecht-doorlatende lagen)

weergegeven (Rijks Geologische Dienst 1985). Deze schematisatie is opgesteld in het kadervan het

Grondwaterplan van de provincie Limburg. ln de bndiepe' hydrogeologie worden de Paleozoi'sche

alzettingen veelal gezien als hydrologische basis van het hydrogeologische systeem.

Ten zuiden van de Heerlerheide Breuk liggen op de Limburg en Kolenkalk Groepen de fijne zanden en

zandige kleien van de Formatie van Aken en glauconiethoudende fijne en kleiige zanden van de Formatie

van Vaals (siliciklastisú deel van de Krijtkalk Groep). Deze afzettingen fungeren over het algemeen als

aquitard en vormen de basis van een grotendeels freatische aquifer (aquifer 2 in fig. 12.7), d.w.z. een

watervoerend pakket dat aan de bovenzijde niet of nauwelijks wordt bedek door een slecht of niet-

doorlatend pakket. Deze aquifer bestaat uit zachte kalksteen uit de Formaties van Gulpen en van

Maastricht (kalkig deel van de Krijtkalk Groep). Uit dit pakket dat door de Kwartaire insnijdingen sterk in

dike kan varieren, wordt veel grondwater onttrokken. Veelal liggen op de kalksteen nog grofzandige

Kwartaire afzettingen uit de Boven-Noordzee Groep (aquifer 1), maar vanwege hun hoge ligging zijn deze

slechts plaatselijk watervoerend (Kimpe, 19801. De kalksteen aquifers worden gevoed op de hoger

gelegen plateaus, ln de aquifers stroomt het water vervolgens in de richting van de Kwartaire beekdalen,

waar het in brongebieden tot afuoer komt. Dit patroon is zichtbaar op de kaart in figuur 12.8 met stroom-

lijnen van het grondwater en lijnen van gelijke grondwaterstijghoogte (isohypsen) in aquifer 2. Deze

informatie kan worden afgeleid uit stijghoogtegegevens ¡n putten en hoogten van de brongebieden.

Tussen de Heerlerheide Breuk en de Feldbiss rust op de Limburg Groep een relatief dun pakket

kalkstenen van de Formatie van Maastricht, gevolgd door Oligocene afzettingen die bestaan uit fijne tot

Figuur I 2.7 Hydrogeologisch

schema van Limburg (gebaseerd

op Rijks Geologische Dienst, 1985).
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matig grove, ongeconsolideerde zanden van de Formatie vanTongeren en kleiTge zanden tot zandige
kleien van de Rupel Formatie (Midden-Noordzee Groep). Deze sedimenten zijn slecht doorlatend en
vormen een aquitard. 0p deze afzettingen liggen Miocene, fijn tot matig grove zanden, met
bruinkoolinschakelingen (Formatie van Breda en Heksenberg Laagpakket). Deze zanden fungeren als
matig doorlatende aquifer (!ig' 12.71. Een isohypsenbeeld in deze'aquifer'is moeilijk te construeren,
vanwege de hoge breukdichtheid in dit gebied en vanwege het gering aantal putten die in dit gebied
staan. Dit verklaaft de vraagtekens in figuur 12.g.

ln de Roerdal Slenk, liggen de Mesozoische en Onder-Tertiaire afzettingen veel dieper en wordt de
diepste aquifer (aquifer 3) die van belang is in de bndiepe' hydrogeologie, gevormd door pliocene

fluviatiele afzettingen (Zand en Grind vanWaubach) en Boven_Miocene, kustnabije zanden (lnden
Formatie). Deze wordt van de bovengelegen aquifer 2 (Zand van pey) gescheiden door een aquitard,
bestaand uit een klei-en bruinkoolpakket uit het plioceen (onderste Klei van Brunssum). Deze aquitard
wigt naar het noordwesten toe uit, waardoor de bovenliggende en onderliggende aquifers één groot
pakket vormen (Rijks Geologische Dienst, 19gb). Het Zand van pey ligt onder de bovenste Klei van
Brunssum, die op zijn beurt de scheiding vormt met een freatische, ondiepe aquifer 1, die bestaat uit
Pleistocene, fluviatiele afzettingen. Het onderste deel van deze aquifer kan worden onderverdeeld in
kleinere eenheden door locaal voorkomende kleilagen.

De aquifers die in de Boerdal Slenk worden aangetroffen, worden grotendeels gevoed op de plaatsen
waar zij dagzomen en freatische aquifers vormen. De ondiepe aquifer wordt in het gebied van het
kaartblad gevoed, de diepere aquifers worden gevoed in gebieden die in zuidoostelijke richting zijn
gelegen in Duitsland. Door de helling van de aquifers in noordwestelijke richting is de stromings-
richting van het grondwater globaal gezien ook noordwest. zoals te zien is in figuur 12.g,

12.2.2 l/Vaterw¡nn¡ng

12.2.2.1 l/Vater u¡t Kenozoische afzettingen

ln de Roerdal Slenk wordt zowel water uit de diepe, Pliocene als uit de ondiepe, ple¡stocene aquifers
gewonnen. Deze aquifers bestaan uit ongeconsolideerd (grof) zand en grind. ln een aantal winningen
wordt meer dan 5 miljoen m3/jaar grondwater gewonnen (provincie Limburg, lggg). Langs de Maas is
op een aantal plaatsen overgegaan op de winning van oeverinfiltraat, waarblj water wordt geTnfiltreerd
in de ondiepe aquifer, en vervolgens weer opgepompt ter bereiding van drinkwater. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van het zuiverend vermogen van de bodem om zodoende de kwaliteit van het
drinkwater te verhogen.

De ondiepe aquifer is freatisch, waardoor infiltrerend regenwater rechtstreeks en relatief snel in het
grondwater terechtkomt. Eventuele verontreinigende stoffen uit de landbouw en/of industrie kunnen
daardoor makkelijk in het grondwater terecht komen. 0p een aantal winplaatsen is de winning van dit
water met een geringe ouderdom uit de ondiepe aquifer reeds stopgezet, omdat de gehaltes aan
nitraat, fosfaat of sulfaat boven de drinkwaternorm zijn gekomen.

De diepere aquifers worden door de bovenliggende aquitards beschermd. Uit analyses is gebleken dat
het water in deze aquifers een constante, goede kwaliteit heeft (Provincie Limburg, lggg). Dit water is
dan ook ouder en heeft een langere weg afgelegd. Het water dat in susteren wordt opgepompt heeft
een ouderdom van ongeveer 3000 jaar; het opgepompte water uit de diepe aquifers in de omgeving
van Weert is 5000 jaar oud (Juhász-Holterman & Rademakers, 1989),
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12.2.2.2

Onder invloed van de diepere, mariene afzettingen, neemt het zoutgehalte van grondwater toe met de

diepte. Hierdoor nemen de winningsmogelijkheden voor zoet grondwater af naarmate op grotere diepte

wordt gezocht. ln Noord-Limburg en de rest van Nederland ligt het zoet-zout grensvlak meestal relatief

ondiep, tussen 100 en 200 m beneden maaiveld. ln de Roerdal Slenk wordt nog zoet water gewonnen

op een diepte van 400 m beneden maaiveld. Net over de grens in Duitsland is op 1000 m onder

maaiveld nog zoet water aanwezig. De oorzaak hiervan is dat de zwak noordwest hellende aquifers met

zoet water worden gevoed vanuit zuidoostelijke richting.

Water u¡t Mesozoische afzettingen

De belangrijkste winningen van grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening vinden op dit

kaartblad plaats uit de zachte kalksteen van de Krijtkalk Groep die ten zuiden van de Feldbiss dicht aan

het maaiveld ligt. De opbrengsten van de oudere lagen uit de Krijtkalk Groep zijn hierbij aanzienlijk

beter dan van de jongere afzettingen. Een van de grootste winningen van grondwater heeft een

opbrengst van zo'n 6 miljoen m3/jaar (Provincie Limburg, 1989).

Een aantal grote winningen is gesitueerd langs de Kunrade Breuk en de Benzenrade Breuk. Hier staat de

kalksteen in horizontale richting in contact metTertiaire, slechtdoorlatende afzettingen. Het grondwater

dat vanuit de zuidelijk gelegen plateaus toestroomt door de kalksteen, wordt hierdoor opgestuwd. De

breuken zi,jn waarschijnlijk afgesloten door versmering van klei, terwijl de kalksteen door de

breukvorming juist een grotere permeabiliteit heeft gekregen (Kimpe, 1980). Deze hydrogeologische

situatie geeft goede mogelijkheden om water te winnen. 0p een enkele plaats vindt winning van

Figuur 12.8 lsohypsenkaart met

stroomlijnen van het grondwater

in aquifer 2 (naarTNO-DGV 1986).
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grondwater plaats uit de zandsteenbanken in de Formatie van Vaals door middel van capteringen
(horizontaal-gegraven gangen waarin het water zich verzamelt),

Stroming van grondwater door de zachte kalksteen vindt voornamelijk plaats door het uitgebreide
systeem van spleten en breuken in de kalksteen. Dit komt tot uitdrukking in een hoge secundaire
permeabiliteit, waarbij de primaire permeabiliteit relatief laag is (De Wit. 1988). Vanwege de ruimtelijke
variatie in gespletenheid van de aquifers is het moeilijk op voorhand prognoses te doen over de

opbrengstmogelijkheden van de kalksteenaquifers op een bepaalde plaats. Wel is uit onderzoek
gebleken dat de permeabiliteit door de stroming door breuken en splijtvlakken anisotroop is (DeWit,

1988) en dat de opbrengst van een put afneemt met toenemende diepte, vanwege de afname van de

hoeveelheid spleten in de aquifer (Van Rooijen, 1989). Momenteel worden studies gedaan naar de

ruimtelijke variatie van het breuk- en splijtsysteem van de zachte kalksteen, waarbij wordt getracht deze

systemen te coneleren met de ruimtelijke variabiliteit in opbrengst van de aquifers.

De chemische samenstelling van het natuurlijke grondwater in de aquifers van de kalkstenen van de

Krijtkalkgroep is weinig gedifferentieerd (Kimpe, 1962). Het oorspronkelijke zoutwater in de mariene
afzettingen is vervangen door geÏnfiltreerd zoetwater. Door het oplossen van de kalk komt bijna
uitsluitend Ca-(HC03)2-water voor. plaatselijk op grotere diepte heeft door de invloed van de
glauconiethoudende Formatie van Vaals uitwisseling van Ca tegen Na plaatsgevonden en is het water
van het type Na-HCO3.

Het zoet-zout grensvlak van 300 mg/l bevindt zich in de Paleozoische afzettingen op een diepte van

veelal 500-600 m. In enkele opwelvingen ligt het vlak echter op 200-300 m diepte (Kimpe, 1980). Qmdat
het grootste deel van de kalksteenaquifers niet wordt afgedekt door een slechtdoorlatende deklaag,

kunnen diffuse verontreinigingen uit de landbouw en industrie relatief makkelijk het grondwater

bereiken (Juhász-Holterman & Rademakers, 1989). Stoffen als nitraat en sulfaat kunnen zo op den duur
ook in deze aquifers een bedreiging gaan vormen voor het drinkwater.

12.2.2.3 Hydrogeolog¡e van het paleozoTcum

De verbreiding en de wijze van voorkomen van water in de geplooide gesteenten van de Limburg
Groep is bepaald door lithologie en tektoniek. De hydrogeologische karakteristieken worden beheerst
door voorkomende zandsteen- en kwartsietlagen en breuken. Deze vormen in tegenstelling tot de

kleistenen en schalies goede watervoerende pakketten waarbij de secundaire permeabiliteit,
gerelateerd aan de mate van gespletenheid, net als in de Krijt afzettingen, bepalend is voor de

stromingssnelheid. Over het algemeen fungeren de noordweslzuidoost gerichte breuken die deze
pakketten doorsnijden als watergeleiders. terwijl de zuidwest-noordoost gerichte breuken slecht
doorlatend zijn en dus een opstuwende functie hebben.

Ten tijde van de ontginning van steenkool in het Carboon in Zuid-Limburg hebben deze karakteristieken
grote invloed gehad op de ontwatering van de afzettingen van de Limburg Groep. Zo zijn er bij het
doorsnijden van de zandsteenpakketten grote watertoevloeden in de mijngangen ontstaan (tot 300/400

m3 per uur), deels met een eindig, deels met een permanent debiet, afhankelijk van het gesloten of
open karakter van het hydrogeologisch systeem. Gedurende de tijd dat er steenkool is ontgonnen is er
gemiddeld zo'n 25 miljoen m3/jaar mijnwater opgepompt (Van Rooijen, 1989). Het opmerkelijke hierbij
is dat de Paleozoi'sche afzettingen werden gedraineerd. terwijl de bovenliggende, Mesozoi'sche

afzettingen watervoerend bleven. Dit is het gevolg van de goede afsluitende werking van de oudste
afzettingen uit het Krijt (Formaties van Vaals en Aken).
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Na het sluiten van de mijnen werd het oppompen van het mijnwater gestaakt. Hierdoor steeg het

grondwaterniveau in het Carboon weeç aanvankelijk snel, maar geleidelijk afnemend naar zo'n 10 cm

per dag (Kimpe, 1980). 0m nader inzicht te verkrijgen in het stijgingsverloop en ter vaststelling van de

hydrologische gevolgen van de stijging van het diepe grondwater op de ondieper liggende Krijt aquifers

is een monitoringsnet van peilfilters ingericht. Het stijgingspatroon van het mijnwater hangt af van

verschillende factoren. Zo zijn het volume, en verdeling van het nog openstaande mijngangenstelsel, de

grootte van de watertoevloed, de verticale verbreiding van de bronnen en hun hydrostatische druk van

invloed op het patroon.Tot welk niveau het mijnwater uiteindelijk zal stijgen is niet met zekerheid te

voorspellen. Sommige deskundigen menen dat het zoute, kwalitatief slechte water de bovenliggende

Krijt aquifers zal binnendringen, wat een potentiële bedreiging van de drinkwatervoorraad zou

betekenen (Kimpe, 1980), anderen menen dat er zich weer een oorspronkelijke evenwichtsituatie zal

instellen, waarbij het zoute, warme water zich onder het zoete water in de bovenste lagen bevindt
(Van Rooijen, 1989).

De tektonische structuur en lithologie van de relatief ondiep liggende Paleozoi'sche gesteenten zijn de

oorzaak van vaak sterk afwijkende chemische samenstelling en geotherm¡sche karakteristieken van het

aanwezige water in vergelijking met het'ondiepe'grondwater in de rest van Nederland. Regelmatig

chemisch onderzoek van het milnwater tijdens de mijntijd, heeft tot een hydrochemisch evolutiebeeld

van het water in de Caumer Subgroep (Westfalien) geleid (Kimpe, 1963). Met grotere diepte neemt de

mineralisatie toe, wat tot uiting komt in een verhoging van Na+ en Cl- concentraties (fig. 12.9). Onder

elkaar ziin Ca-(HC03)2-watertypes uit het Kri,jt en Na-HCO3 water als overgangstypes te zien, beneden

500 m -NAP is het water van een Na-Cl type.

diepte in mFiguur 12.9 Stijging van het

zoutgehalte met toenemende

diepte in de Caumer Subgroep

in de staatsmijn Wilhelmina

(naar Kimpe, 1980).
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0p een aantal plaatsen in Limburg is thermaal (mineraal)water aangetroffen. Bij thermaal water stijgt
de temperatuur van het grondwater duidelijk uit boven het niveau dat op grond van de normale

geothermische gradient (ong.3" C per 100 m) verwacht mag worden. Grondwater mag mineraalwater

genoemd worden als het NaClgehalte hoger is dan 1000 mg/l of wanneer een bepaalde norm voor
ijzer, jodium. zwavelwaterstol fluor of andere mineralen wordt overschreden.

Zo is iets ten zuiden van Heerlen in de Grondgalerij LaagVl Breuk een bron ontstaan met een

temperatuur van 50o c, 350 c hoger dan geothermisch met de diepte overeenkomt (Kimpe, ,1980). 
Het

mineraalrijk water dat voorThermae 2000 in Valkenburg wordt gewonnen, is afkomstig uit de Zeeland

Formatie (Dinantien kalksteen) op iets minder dan 400 m beneden maaiveld en heeft een temperatuur

van24,5o C (Krings & Langguth, 1987).

De boringen Heugem-1a en Kastanjelaan-2 in Maastricht hebben het voorkomen van mineraalwater en

thermaal mineraalwater in het Dinantien en Boven-Devoon aangetoond (Bless, 1981b).Ten noordwesten

van de breukzone die tussen deze boringen loopt, kan thermaal mineraalwater van 23o C verwacht

worden op diepten tussen de 450 en 600 m.Verschillende watervoerende pakketten, gescheiden door

schalies, leveren daarbij weer water van verschillende samenstelling.Ten zuidoosten van de breukzone

komt op geringe diepte (ong. 250 m) mineraalwater voor met ongeveer 4b0 mg/l cl-, tenrvijl op_ een

diepte tussen 750 en 1000 m thermaal mineraalwater verwacht mag worden, dat qua samenstelling te

vergelijken zou zijn met het thermaal mineraalwater uit de boring Kastanjelaan-2 (Bless, 1981b),

De herkomst van het zoute, thermale water in de Carboon sedimenten dient te worden gezocht in de

diepere ondergrond. Door het breuk- en spleetsysteem kan het water vanuit grote diepte als ascendent

water omhoog stromen. Er bestaan vermoedens dat hierbij salinaire afzettingen uit het Devoon een rol

spelen (Kimpe et al., 1978).
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AppendixA

Overzicht gebruikte boringen (selectie)

Nededandse

boringen

volgnummer

Numme¡ Naam

hoñng boñng

0pdrachtçver

/eigenaar

Code Einddiepte Jaarbeëindigd

inm

1

2

3

4

5

b

7

a

I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

¿þ

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

24

4i)

67

75

80

81

83

s2

102

103

104

f05

106

107

109

110

111

112

113

'114

't15

116

117

119

120

121

126

131

132

133

139

143

il

vil

vilt

xilt

XIV

XV

XVII

XVIII

XIX

280

473

735

520

905

736

621

804

815

930

598

323

688

1189

258

541

594

683

700

800

509

800

686

933

1103

683

306

1874

1897

1899

1902

1905

Heek

Kamp Nuth

Aalbeek

Sittard

0bbicht

Waubach

Maasband

Varebeuker

Ubach overWorms

Eygelshoven

Geulle

Houthem

Gulpen

Eygelshoven

Cadier en Keer

Overeijs

Bocholtz

Neerbeek

Winthagen

Krawinkel

Banerheide

Bocholtz

Prickart

Ubach overWorms

Ubach overWorms

Spekholzerheide

Ned. Mij. t.h. Ven v.

Mi.lnbk. Werken

0ranje Nassau

Laura en Vereeniging

Laura en Vereeniging

ROVD

ROVD

ROVD

Laura en Vereeniging

ROVD

ROVD

ROVD

ROVD

ROVD

ROVD

ROVD

Willem Sophia

Laura en Vereniging

Laura en Vereniging

Willem Sophia

Mij. Cavando Acquiro

Mij. Cavando Acquiro

Staatsmijnen

Staatsm¡inen

Staatsmi nen

Staatsmijnen

Staatsmiinen

Staatsmijnen

Staatsmijnen

Staatsmiinen

Staatsmi¡nen

Cons.Biermans-Banque 800

d'0utremer

ROVD 1008

Cons.Biermans-Banque 1052

d'0utremer

400

353

1157

626

601

831

10M

622

717

742

1383

1919

1921

1921

1921

1921

1922

1921

1922

1922

1922

1922

1922

1923

1924

1924

1925

192ô

1937

1926

1926

1927

1936

1938

1909

1913

1913

1914

1914

Amstenrade

Wolfshagen

Brunssum

Rijksweg Geleen

Geleen

Rijksweg Geleen

Puth

Heisterbrug

Douvergenhout
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Vervolg Appendix A

Nededandse

boñngen

volgnummer

Numme¡ Naam

boñng boñng

Code Ofirachtgever

/eigenaar

Ênddiepte Jaarbeëindigd

inm

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

XXIV

XL

XLIII

XLV

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

Lil

Lilt

LIV

LV

LVI

LVII

LIX

LXIII

LXVI

LXVII

LXIX

LXX

LXXI

LXXII

LXXIII

LXXIV

LXXVI

LXXVII

LXXVIII

58G19 1

58G192

604412

608123

60c1'131

6001033

61 F341

6'1H18

61 H64

624331

240

1002

638

1355

1194

1091

553

505

566

1263

583

496

775

699

900

510

501

720

554

303

524

1293

1234

1332

1367

1105

1215

1127

773

360

255

427

221

507

252

97

57

152

1 ô87

503

501

1665

1059

191 6

1920

1920

1922

1922

1922

1920

1921

1921

1921

1921

1921

1522

1922

1922

1922

1537

1949

1949

1953

1954

1954

1954

1954

1955

1956

1958

1959

1991

1992

1992

1991

1993

1992

1985

1971

1984

1982

1986

1981

1981

1983

1984

Hoensbroek Staatsmijnen

Wiggelraderhof Staatsmijnen

Nuth Staatsmijnen

Jabeek Staatsmijnen

Staatsmiinen

Staatsmiinen

Rosengarten Staatsmijnen

Spaubeek Staatsmijnen

Oirsbeek Staatsmi.jnen

Staatsmijnen

Grijze Grubben Staatsmijnen

Nuth Staatsmijnen

Munstergeleen Staatsmijnen

Hellebroek Staatsmiinen

Nagelbeek Staatsmijnen

Staatsmijnen

Staatsmijnen

Voerendaal-1 VRD-1 NAM/Staatsmijnen

Wijnandsrade-1 WNR-1 NAM/Staatsmijnen

Hulsberg Staatsmiinen

Melick MHB-70 Staatsmijnen

Neer NER-71 Staatsmijnen

Beesel BEE-72 Staatsmijnen

Swalmen SWM-73 Staatsmiinen

Maasniel MAN-74 Staatsmijnen

Reuver RVR-76 Slaatsmi.jnen

Elmpt-77 EPT-77 Staatsmijnen

Elmpt-78 EPÏ78 Staatsmijnen

Straat Provincie Limburg

Meinweg Provincie Limburg

Buchten Provincie Limburg

Posterholt Provincie Limburg

Berg aan de Maas Provincie Limburg

Eroeksittard Gemeente Sittard

RGD

Waterleidingmlj.

Limburg

RGD

RGD

Geverik-î GVK-1 NEOM

Heugem-1A HEU-14 Provincie Limburg

Kastanjelaan-2 KSL-2 Provincie Limburg

Kemperkoul-1 KPK-1 RGD

Limbricht-1 LBR-I RGD

78

79

80

81

82

83

84
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Vervolg AppendixA

Nederlandse

boñngen

volgnummer

Nummer Naam

horíng boñng

0pdrachtgever

/eigenaar

Einddiepte Jaarbeëindigd

inm

85

86

Raath-1 RAA-1

Thermae 2000 TH2000

Thermae 2002 TH2002

Vlodrop-l VDP-1

Vlodrop-3 VDP-3

BGD

Thermae

0nroerend Goed

Thermae

0nroerend Goed

ROVD

ROVD

1203

381

790

654

1984

r986

r906

1908

õõ

89

Mijnschachten

volgnummer

Exploitatienij. Maximale

schachtd¡epte in m

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Emma

Hendrik

Wilhelmina

Maurits

Beatrix

Willem

Nulland

Beerenbosch

Oranje Nassau I

Oranje Nassau ll

Oranje Nassau lll

Oranje Nassau lV

Julia

Laura

Willem

Sophia

Staatsmijnen in Limburg 822

Staatsmijnen in Limburg 1oS7

Staatsmijnen in Limburg BZ5

Staatsmijnen in Limburg 895

Staatsmijnen in Limburg j17

Domaniale M¡jn Maatschappij SO2

Domaniale Mijn Maatschappij S+l

Domaniale Mijn Maatschappij 502

"Oranje Nassau Mijnen" 470

"Oranje Nassau Mijnen" 474

"Oranje Nassau Mijnen" 844

"Oranje Nassau Mijnen" 740

Charb. réunies "Laura enVereniging" b68

Charb. réunies "Laura enVereniging" 730

Charbonnages "Willem-Sophia" 6b1

Charbonnages "Willem-Sophia" 329
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Bultenlandse Nummer Naam Opdnútgarer Einddiepte Jaarbeëìnilþd

bwingen boñng baring inm
volgnummer

106 Dal. Hermalle- Belgische Geol. Dienst 353 1975

122Wn58 sous-Argenteau

107 KB 134 Martinslinde Belgische Geol. Dienst 301 1967

108 KB f46 Neerglabbeek BelgischeGeol. Dienst 1357 1980

109 K8172 Gruitrode Belgische Geol. Dienst 1599 1984

0phovenderheide

110 KB 192 b Gravenvoeren Belgische Geol, Díenst 866 1986

111 KB 198 Molenbeersel Belgisehe Geol. Dienst 1773 1987

112 STRN-ol Straeren 1 DEA-Winrershall 1451 1957

NAM = Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

NE0M = Nederlandse Energie 0ntwikkelings Maatschappij

RGD = Rijks Geologisdre Dienst

ROVD = Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen

110 Toel¡cñt¡ng KaaÌtblad XV Append¡æs



Appendix B

Ovérz¡cht gebruilcte seismische gegevens (2Þ)

Ofiraohtgeva

70*

7915*

NBLSO*

g0*

81"

81*

82"

82*

82x

83*

84*

g4*

85*

LSCS9T

N90"

19ô9

1979

f980

'r980-81

r981

t98r

1982

1982

1982

1983

1984

1984

1985

1989

1990

NAM

NAM

Chevron

BGD

BP

RGD

BP

RGD

BGD

RGD

BP

BGD

NEOM

BGD

Clyde

* 
= willekeurig cijfer

BGD = 
gslgis6¡s Geologisdre Dienst

BP = BP Exploratie Maatsdlapp¡j Nederland BV

Clyde = Clyde Petroleum Exploratie B.V.

NAM = Jtlçds¡¡¡¡dse Aardolie Maatsclìappij B.V.

NE0M = Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij

RGD = R¡¡s 6rologisdre Dienst
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