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VOOR DE JEUGDLEDEN. 

Op a.s. Zondag 2 Mei zal er een geologische excursie 
naar Houthem gehouden worden o.l. v. de heer Baart- 
mans. Vertrek per trein om 1.07 u.', retour Houthem 
nemen. Terug  ongeveer 7  uur  's  avonds. 

Op de Zaterdagen 8 en 22 Mei, 5 en 19 Juni vogel- 
zangexcursies in het Stadspark o.l.v. de heer R. Kofman. 
Aanvang om 7 uur v.m. aan de ingang bij de Waren- 
keuringsdienst. 

Op de Dinsdagen 4 en 18 Mei, 1, 15 en 29 Juni bota- 
nische excursies in het Stadspark o.l.v. de heer van 
Nieuwenhoven. Punt van samenkomst aan de-ingang 
langs  de O.  L. Vrouwekade  's  namiddags  om half  5. 

Vergadering op Woensdag 19 Mei, om 6 uur n.m. 
in het museum.. Spreker: de heer Onstenk over •Het 
terrarium'. 

Vergadering op Woensdag 9 Juni om 6 uur n.m. in 
het Museum. 

ATTENTIE! 

In Mei zullen geen maandvergaderingen in 
Maastricht en Heerlen plaats hebben, vanwege 
de jaarvergadering  op  17 Mei a.s. 

NIEUWE LEDEN. 

P.  H. M. Camps, Lage Kanaaldijk  10,  Maastricht. 
J.  A.  Rijntjes,   Franquinetstraat  33,  Maastricht. 
H. J.  Pil,  Oude Markt  14,  Sittard. 
H.   Plas,   Burg.  van  Oppenstraat  80,  Maastricht. 
J. Daams,  Oppenheimstraat  22, Eindhoven. 
Mej.  J.  Jongmans,   Sittarderweg  61,  Heerlen. 
Ir. G. P. Ittmann,  Boschdijk 433, Eindhoven. 
Mr. W. A. Brouwers, Gr. v. Waldeckstr. 39, Maastricht. 
R.K. Jongensschool Nieuwstadt, Markt  158, Nieuwstadt. 
J.   D.   Bruyn,   Molenberglaan  38,   Heerlen. 
M. J.  Olivers, Wilhelminasingel  37,  Maastricht. 
Mej.  C.  Muskens,  Oranjeplein  45, Maastricht. 
G.  Erens,  Champs Elysseesweg 3, Maastricht. 
J.   Vreuls,   Kakertsweg   20,   Schaesberg. 
Mr.  L.   B.  J.  Leeuwenberg,  Bekkërweg  72,  Heerlen. 
Mej.  M.  Schols,  Boschstraat 60,  Maastricht, 
A. van Velsen,  Hëerenweg  14, Heerlen. 

De Natuur in! 
VOGELZANG-EXCURSIE. 

Op a.s. Zondag 2 Mei, vogelexcursie in het Stads- 
park, o.l.v. Drs. R. Kofman. Aanvang om 10 uur aan 
de ingang bij  de O. L. V. Kade. 

BOTANISCHE EXCURSIE NAAR HET GERENDAL. 
Op Zondag 30 Mei houden de Luikse entomologen en 

botanici tesamen met belangstellende leden van het Na- 
tuurhistorisch Genootschap een excursie naar het Ge- 
rendal. Het Luikse gezelschap maakt de tocht'per auto- 
bus, de andere deelnemers reizen per trein naar Schin- 
op-Geul. Vertrek uit Maastricht om 1.07 u.; uit Heer- 
len om  1.12 u. Terug om ongeveer 7 uur. 

EXCURSIE NAAR DE ARDENNEN. 
De Stichting •Limburgse Bijenstand", postbus 91, te 

Maastricht, houdt op Zondag 13 Juni a.s. een excursie 
per autobus naar het Ourthedal ter bezichtiging van een 

\ bijenstand te Hampteau (Melreux), die speciaal inge- 
richt is voor de koninginnenteelt. Ir. Desperée, technisch 
leider van deze grootste Belgische bijenstand, zal het 
gezelschap daarbij rondleiden. Tevens zal hij een expli- 
catie geven over de geologische gesteldheid van het 
landschap. 

De Stichting nodigt belangstellende leden van het 
Natuurhistorisch Genootschap uit aan deze excursie deel 
te nemen. Daar het aantal plaatsen beperkt is, zullen, geo- 
logen en entomologen de voorkeur hebben. De onkosten 
bedragen • 6.50 per persoon. De autobus van de Gebr. 
Janssen vertrekt 's morgens' om 8 uur aan het museum; 
om 8.15 u. aan het station. Terug 's avonds om 10 uur. 
Men wordt verzocht voor de gehele dag proviand mee 
te nemen; voor drank zal gezorgd worden. Opgave 
vóór 15 Mei aan het Museum. 



37e Jaargang Maastricht  26 April 1948 No. 3/4 

Natuurhistorisch Maandblad 
Orgaan van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 

Jaarvergadering  te Weert 
OP DE 2DE PINKSTERDAG, 17 MEI A.S., IN HOTEL •DE ENGEL". 

AANVANG 11  UUR. 

AGENDA 

1. Opening. 
2. Verslag van de Secretaris over   1947. 
3. Verslag van de Penningmeester  over   1947. 
4. Rapport   van  de   kascommissie  over  1946  en   1947. 
5. Benoeming van de kascommissie  voor 1948. 
6. Verslag   van   de   hoofdredactie   van het Natuurhistorisch Maandblad over 1947. 
7. Bestuursverkiezing. 

Aan de beurt van aftreden zijn Dr. H. J. Beckers en Mr. G. van Spaendonck. 
Dr. Beckers stelt zich herkiesbaar. Mr. van Spaendonck kan zich wegens 
vertrek naar 's Hertogenbosch niet meer herkiesbaar stellen. Het Bestuur stelt 
voor in deze vacature te voorzien door de benoeming van de heer P. Wassenberg 
te  Maastricht. 

8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 

Diner  om  half  één ;   kosten  zijn  •  4.25. 

Een extrabus, die om 1.45 van Hotel ,,De Engel" vertrekt, rijdt het gezelschap naar het 
excursieterrein te Nederweert en brengt de deelnemers 's avonds terug naar het station te 
Weert. Kosten per persoon • 1.00. 

De   deelnemers  reizen   op  eigen   gelegenheid   naar Weert. Vertrek per trein uit  Maastricht 
om  9.02 ;  uit  Heerlen  8.56 ;   uit  Sittard  9.36 ;   uit Roermond 10.03 ; uit Venlo 8.27 of met de 
bus van 8.40. 
Terug uit Weert met de trein van  18.31. 

Opgave voor deelname aan het diner en/of plaatsbespreking in de autobus gaarne zo 
spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 10 Mei a.s. bij de secretaris van het Natuurhistorisch 
Genootschap,  Jekerweg   87a,   Maastricht. 

Namens het Bestuur, 

_. Drs. R. Kofman, secretaris. 
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DE ZOOM   (Gemeente Nederweert) Foto J. de Haan. 

Op de excursie naar Nederweert zullen de volgende vennen bezocht worden: 

SARSVEN 
Eigendom van het Limburgsen Landschap. Een der weinige .plaatsen in Nederland, 
waar de medicinale bloedzuiger • Hirudo medicinalis, • nog in vrij groot aantal voor- 
komt. 

BAANEN 
Aangrenzend aan het Sarsven, open water. Bekende groeiplaats van Isoëtes ; belang- 
rijk voor de watervogel-trek. 

ZOOM 
Bezoek aan de kokmeeuwenkolonie. 

HET KRUIS 
Mooi   vennenlandschap   •   broedplaats   van   tal   van   zangvogels. 



NATUURHISTORISCH MAANDBLAD 19 

Jubileumnummer F.  H.  van  Rummelen 

Waarde Heer van Rummelen, 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek, mij van 
bevriende zijde gedaan, om naar aanleiding van 
Uw veertigjarig dienstjubileum enkele regels 
aan U te wijden. 

Ik prijs U en mij gelukkig, dat men daarvan 
geene •biografie" verwacht. Immers die zou 
zeker uitgeloopen zijn op eene mislukking ; dat 
zou voor U niet prettig en voor mij een blamage 
geweest zijn. 

Want • aldus Godfried Bomans in Else- 
viers Nieuwsblad van Zaterdag 31 Jan. 1948, 
pag. 15, • want, dat is de eerste voorwaarde 
voor een geslaagde biografie, dat de auteur zich 
op den achtergrond weet te houden. Te moeilij- 
ker valt dit, wanneer het de beschrijving van 
een tijdgenoot betreft, waar dus de kennis van 
het onderwerp niet uit de geschreven bronnen 
geput wordt, doch veelal uit het persoonlijke 
contact ontspringt. 

En wij tweeën hebben al persoonlijk contact 
sinds September van het jaar 1908. Haast veer- 
tig lange jaren dus ! 

Het kwam tusschen ons tot stand door ons 
beider oud-leermeester in de geologie : W. C. 
Klein, de eerste districts-geoloog van Zuid-Lim- 
burg. Met interesse heb ik sindsdien Uw levens- 
loop, vooral Uw wetenschappelijke carrière ge- 
volgd ; ik heb U in de Zuid-Limburgsche lan- 
douwen gestadig zien speuren naar geologische 
merkwaardigheden ; jaar in jaar uit zien rond- 
rummelen gelijk onze vriend Oberjé, pastoor- 
zaliger van Epen, eenmaal zoo kernachtig heeft 
uitgedrukt. Met stijgende belangstelling nam ik 
kennis van Uw vele wetenschappelijke publi- 
caties. 

Gedurende jaren al kan er in Limburg geen 
geologische excursie meer gehouden worden of 
Gij zijt er de organisator en leider van. Door 
Uw daadwerkelijke interesse in de werkzaam- 

heden van het Natuurhistorisch Genootschap 
hebt Gij medegewerkt aan de popularisatie van 
gea, flora en fauna. 

Gij hebt... doch wat Gij allemaal gedaan hebt 
zal beter blijken uit de hier volgende bijdragen 
in dit nummer van ons Maandblad afgedrukt. 
Ik ben blij ze U als Voorzitter van het Natuur- 
historisch Genootschap, mede namens het Geo- 
logisch Bureau te Heerlen vooral, te kunnen 
aanbieden als even zoovele bewijzen van waar- 
deering, waarin Gij U in de natuurhistorisch- 
wetenschappelijke wereld moogt verheugen. 

RECTOR JOS. CREMERS. 
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BIJ HET JUBILEUM VAN F. H. VAN RUMMELEN 

1908•1948. 

Nadat op 1 Jan. 1908 door de Rijks Opspo- 
ring van Delfstoffen besloten was in Heerlen 
een bureau op te richten ter bestudeering van de 
geologie van de mijnstreek, werd op 1 Maart 
van Rummelen benoemd tot assistent van den 
districtsgeoloog. Op dien dag nam hij zijn intrek 
in het voor bureau bestemde gebouw. Behalve 
een paar tafels en stoelen bevond zich daar 
niets. Men kan dus wel zeggen dat hij er ge- 
weest is vanaf het allereerste begin. Zijn op- 
dracht was in hoofdzaak geologisch veldwerk 
en het opsporen van ontsluitingen. Hierbij had 
hij in Dr. W. C. Klein een uitstekenden leer- 
meester. Hij begon het gebied systematisch te 
onderzoeken. Dit was toen geen geringe taak. 
Spoor en autobusverbindingen waren er niet, 
over auto's had men geen beschikking. Alle 
tochten moesten te voet worden gedaan en alle 
materiaal moest door hem zelf naar huis worden 
getransporteerd. Weldra begon ook het onder- 
zoek der nieuwere boringen. Het was ook noodig 
van de oude boringen zooveel mogelijk gegevens 
te verzamelen en de plaatsen ervan zoo nauw- 
keurig mogelijk vast te leggen. Bij al deze werk- 
zaamheden vond hij tijd voor zelfstudie op geo- 
logisch gebied. 

Door dit werk is hij geworden, wat hij nu is, 
de beste feitenkenner van de geologie van Zuid- 
Limburg. Van deze kennis heeft hij in vele rich- 
tingen kunnen profiteeren, zijn meening werd 
algemeen gewaardeerd en menigmaal werden 
zijn adviezen niet alleen gevraagd maar ook 
opgevolgd. 

Van deze groote feitenkennis heb ik zelf, toen 
ik mij, eerst als paleobotanicus, daarna als af- 
deelingschef van de toenmalige Rijks Geolo- 
gische Dienst bezighield met de studie van de 
geologie van Zuid-Limburg in verband met mijn 
carboonstudie, veel kunnen profiteeren. Met veel 
genoegen herinner ik mij de talrijke tochten 
welke wij samen hebben gemaakt en die zich 
ook over de grenzen uitstrekten. Daarbij heb 
ik kunnen ervaren hoe groot zijn feitenkennis 
is, hoe duidelijk hij alles kan uitleggen. Deze 
laatste eigenschap is ook aan vele bezoekers 
van het bureau ten nutte gekomen en op talrijke 

vergaderingen en excursies op den voorgrond 
getreden. 

Vele jaren heeft van Rummelen ook mij ter- 
zijde gestaan gedurende den tijd, dat ik direc- 
teur van het Bureau ben geweest. Afwisselend 
aangename en moeilijke tijden hebben wij samen 
doorgemaakt. Maar zelfs de grootste moeilijk- 
heden konden van Rummelen niet terneerslaan 
en door niets kon zijn ijver en belangstelling bij 
zijn  werk  nadeelig  worden  beïnvloed. 

Dat hij naast dit vele werk nog tijd vond 
voor zelfstudie en eigen onderzoek was een 
gelukkige omstandigheid. In menig opzicht heeft 
hij gewerkt. Het is niet mijn bedoeling hier te 
vermelden in welke richtingen dit werk ging. 
Het moge voldoende zijn er op te wijzen dat dit 
werk veelzijdig was en in vele gevallen tot be- 
langrijke resultaten leidde op geologisch en hy- 
drologisch gebied. Zijn streekkennis was bij het 
opstellen van vele rapporten van buitengewoon 
belang. Ik wil hier alleen vermelden zijn onder- 
zoek over loessoïden, dat wel een groot deel van 
zijn levenswerk was en nog is. Zijn meening 
werd in het begin door velen bestreden. Maar 
dit kon hem niet verslaan, hij ging door met 
het verzamelen van feiten en hij mocht erin 
slagen menigeen van de juistheid van zijn mee- 
ning, dat de loessoïden ontstaan zijn uit de ver- 
weringsproducten van het krijt, te overtuigen, zij 
het dan ook, dat men hierbij niet eenzijdig mag 
oordeelen, en verplaatsing van het materiaal 
weliswaar voor een groot deel door water is ge- 
schied, maar dat gedeeltelijk ook verplaatsing 
door wind een rol heeft gespeeld. Die questie 
der verplaatsing is van ondergeschikt belang 
vergeleken met die van de herkomst. 

Nog steeds is van Rummelen vol ijver met 
zijn nuttig werk bezig. Zooals hij mij steeds 
veel heeft kunnen helpen met zijn talrijke in- 
lichtingen, zoo is hij ook de vraagbaak geweest 
voor de jonge geologen, die gedurende den 
oorlog op het Geologisch bureau hebben ge- 
werkt en zoo is hij het ook nu nog voor de geo- 
logen, die bij  het bureau werkzaam zijn. 

Ik spreek dan ook den wensch uit, dat van 
Rummelen gelegenheid zal hebben zijn belang- 
rijk werk nog lange jaren voort te zetten en 
dat wij allen nog kunnen profiteeren van zijn 
vriendschap en hulpvaardigheid. 

Prof. Dr. W. J. JONGMANS. 
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HET GRONDWATER IN ZUID-LIMBURG 
IN VERBAND 

MET DE GEOLOGISCHE GESTELDHEID 
door 

Prof. W. F. J. M. KRUL 
Directeur Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening 

's-Gravenhage. 

•Talis sunt, aquae qualis terrae per quas 
fluunt", zeiden reeds de oude Romeinen. 

De hedendaagse hydroloog vertaalt dat door 
te zeggen, dat de bewegingsrichting, de snel- 
heid en de hoedanigheid van het grondwater 
in grote mate van de geologische gesteldheid 
afhankelijk zijn. 

Nu is de geologie van het grootste deel van 
Nederland tot de betrekkelijk geringe diepte 
(100 a 200 m), waartoe de onttrekking van 
drink- en bedrij f swater zich meestal beperkt, 
nogal eentonig ! Een van Z.O. naar N.W. in 
dikte toenemend pakket van kwartaire afzettin- 
gen, met hier en daar een verrassing voor de 
hydroloog, zoals de Centrale Slenk en de Peel- 
horst. 

Maar in Zuid-Limburg is dat anders ! Daar 
ligt het Carboon, het Krijt, het Tertiair, aan de 
oppervlakte ; daar is een sterker tectonische 
beweging opgetreden, die een groot aantal 
schollen, door storingen gescheiden, deed ont- 
staan, hun aanwezigheid manifesteert zich 
vaak in de morfologie van het landschap ; daar 
heeft de jongste geologische geschiedenis een 
markant terrassencomplex achtergelaten, dat de 
dikte van het Kwartair telkens doet veranderen. 

Toen de N.V. Waterleidingmaatschappij voor 
Zuid-Limburg in 1933 besloot, een onderzoek 
te doen instellen naar de mogelijkheden tot het 
winnen van grondwater in dit gewest tot in 
verre toekomst, lag het dan ook voor de hand, 
dat daarbij de hulp van de geoloog een eerste 
vereiste zou zijn. 

Een kleine commissie werd daartoe ingesteld, 
bestaande uit de directeuren van de Waterlei- 
ding, het Geologisch Bureau voor het Mijn- 
gebied en het Rijksinstituut voor Drinkwater- 
voorziening, die de resultaten van haar arbeid 
neerlegde in een in 1941 verschenen lijvig boek- 
werk. ]) 

Het  was   gebaseerd  op  wat  reeds  in   1933 
1)   •Waterwinning in Zuid-Limburg". Uitgave van de 

N.V.   Waterleidingmaatschappij   voor  Zuid-Limburg, 
Maastricht  1941. 

bekend was van Limburgs bodem, op een groot 
aantal speciaal verrichte proefboringen en 
proefpompingen, op terreinverkenningen en lite- 
ratuurstudie. 

Niemand zal het verwonderen dat daarbij 
van de fabuleuze terrein- en feitenkennis van 
de heer van Rummelen in ruime mate gebruik 
is gemaakt. Daarom lijkt het mij juist, in dit 
artikel een en ander over dit onderwerp mede 
te delen. 

*     *    * 

Men mag bij de hier aanwezige bodemge- 
steldheid wel aannemen, dat al het grondwater 
van de neerslag afkomstig is. Door condensatie 
in de bovenste aardlagen toch worden in deze 
terreinen geen belangrijke grondwaterhoeveel- 
heden gevormd, terwijl slechts bij uitzondering 
water uit grotere diepte opstijgt, zoals dat het 
geval is bij de Trega-bron te Maastricht, waar 
van onder spanning verkerend mineraalwater 
sprake is. 

Voor zover de neerslag niet aan de opper- 
vlakte, al of niet door tussenkomst van de plan- 
tengroei, verdampt, dringt deze in de poriën 
der gesteenten door en vloeit onder invloed 
van de zwaartekracht naar lagere gebieden af, 
waar het grondwater met het oppervlaktewater 
in verbinding staat. Wordt de grondwatermassa 
door een terreininsnijding, al of niet na opstu- 
wing door minder doorlatende lagen, onderbro- 
ken, dan kan het grondwater in een natuurlijke 
bron aan de dag treden. Vele van die bron- 
nen verlenen aan het Limburgse landschap een 
ongemene bekoring, zowel door het bronwater 
zelf en de daaruit gevormde beekjes als door 
de welige plantengroei, die in het brongebied 
pleegt op te treden. 

Bij het ingestelde onderzoek nu zijn de stijg- 
hoogten van het grondwater in een zeer groot 
aantal putten en bronnen t.o.v. N.A.P. opge- 
meten, zodat lijnen van gelijke stijghoogte, z.g. 
hydro-isohypsen,   konden  worden  getekend. 

Neemt men aan, dat de aardlagen voldoende 
homogeen zijn, dan kan men in de isohypsen- 
kaart de stroomlijnen van het grondwater lood- 
recht op de niveau-lijnen intekenen en aldus 
een stromingskaart van het grondwater ontwer- 
pen. 

Zo kan het voedingsgebied worden vastge- 
steld voor de waterwinning op bepaalde punten, 
waar men een depressie verwekt. 
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De grote vraag is echter, in hoeverre hier van 
een homogene structuur mag worden gesproken. 

Zeker is die aanwezig in de kwartaire zand- 
en grindlagen der Maas-terrassen en in de 
pliocene zanden, zoals die in de Brunssumer 
heide aan de oppervlakte liggen. Weliswaar ko- 
men in dergelijke zand- en grindpakketten klei- 
en leemlagen van geringe of soms grote uitge- 
breidheid voor. doch deze veroorzaken slechts 
locale storingen in de normale beweging van 
het grondwater, die op het totale beeld van een 
uitgestrekt voedingsgebied niet van noemens- 
waardige invloed zijn. 

Geheel anders is echter de structuur der vaste 
gesteenten en daarin neemt ten aanzien van de 
hydrologie het Limburgse Krijt, het Boven-Se- 
noon, een zeer bijzondere plaats in. 

Drie vormingen worden daarin onderschei- 
den : 
Ie. de oudste, het Gulpens Krijt, een dichte 

vettige kalksteen, soms enigszins gesple- 
ten, die in het algemeen slechts geringe 
waterbeweging  toelaat; 

2e. daarop volgende het Kunrader Krijt, een 
harde sterk gekloofde kalksteen, die met 
zachtere kalksteenbanken afwisselt; de 
waterbeweging is voornamelijk beperkt tot 
de spleten in de harde bank ; 

3e. de jongste vorming, het Maastrichts Krijt, 
dat uit zachte, poreuze lagen (het z.g. tuf- 
krijt) bestaat, afgewisseld door harde, wei- 
nig gekloofde banken, de z.g. tauwlagen ; 
hier vindt de waterbeweging hoofdzakelijk 
• dus in tegenstelling met Kunrader Krijt 
• in de zachte banken plaats. 

Het Maastrichts Krijt is in zijn zachte lagen 
ongetwijfeld het meest homogeen. 

De structuur kan met die van een beschuit 
worden vergeleken ; het poriënvolumen van 
blokken tufkrijt uit de grotten te Valkenburg 
bleek ongeveer 40 c/o te bedragen ; van oudsher 
werd deze tuf reeds als filtersteen gebruikt. 

Daarentegen werd voor monsters uit een 
harde bank van het Kunrader Krijt een poriën- 
gehalte van slechts 3 a 7 % gevonden. In over- 
eenstemming  hiermede  is  het  feit,   dat  slechts 
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een gering volumen van dit gesteente voor wa- 
terbeweging beschikbaar is, zodat de neerslag 
een ongewoon sterke stijging van de grondwa- 
terstand veroorzaakt : in de grondwaterstanden 
in het massief van de Ubaghsberg treden sei- 
zoensschommelingen op van  10 tot  14 m. 

De stijghoogtemetingen op verschillende pun- 
ten dienen dan ook zoveel mogelijk gelijktijdig 
te geschieden, wil men een betrouwbaar isohyp- 
senbeeld kunnen ontwerpen. 

De storingen nu kunnen de homogeniteit der 
gesteentenlagen verbreken : 

Ie. doordat minder doorlatende lagen met ster- 
ker doorlatende in lateraal contact treden ; 

2e. doordat de storingsspleten met ondoor- 
latend  materiaal worden opgevuld. 

De afbeelding geeft een doorsnede weer over 
de storing van Kunrade, die zich duidelijk als 
een steile rand tussen Heerlen en Croubeek in 
het terrein aftekent. 

Het in het Krijt noordwaarts afvloeiende 
grondwater wordt opgestuwd door de tussen 
93 en 87 m + N.A.P. tegen het Boven-Senoon 
aanliggende jongere weinig doorlatende lemige 
zandlagen. Zo ontstond hier de bron Zeven- 
sprong, die ten behoeve van het pompstation 
Croubeek der waterleiding van Heerlen werd 
gecapteerd. Uit de tekening blijkt hoe in dit 
storingsgebied verschillende weinig doorlatende 
tertiaire lagen in lateraal contact met het water- 
voerende Kunrader Krijt liggen, maar tevens 
dat toch afvoer op grotere diepte door het Krijt 
in noordelijke richting mogelijk blijft. 

Zo is het te verklaren, dat niettegenstaande 
de vele storingen in het Ubaghsbergmassief 
toch bij het onderzoek een grote regelmaat in 
de grondwaterstijghoogten in het Kunrader 
Krijt is gebleken, zodat zeer geleidelijk verlo- 
pende isohypsen konden worden geconstrueerd. 
Deze maken het plausibel dat dit massief een 
zelfstandige hydrologische eenheid vormt, waar- 
in het grondwater van het hoge midden van het 
plateau naar alle richtingen afstroomt en in 
broncomplexen aan de randen van het massief 
aan de dag treedt (o.a. langs de Geul en de 
Eiserbeek). 

Dergelijke beschouwingen kunnen ook wor- 
den gegeven voor het massief van Margraten, 
en andere. 

Een   geheel   ander   beeld   ontstaat,   wanneer 

men de vele storingen als hydrologische schei- 
dingen opvat, zodat een massief in een groot 
aantal •hydrologische schollen" uiteenvalt. 

Het is mij bekend, dat de heer van Rummelen 
deze mening voor verschillende gebieden is 
toegedaan en op grond daarvan interessante 
isohypsenbeelden heeft ontworpen. Zijn grote 
kennis van de storingen komt hem daarbij te 
stade. 

Toekomstige waarnemingen zullen moeten 
leren of zijn zienswijze houdbaar is. 

VAN RUMMELEN ALS GEOLOOG 
door 

Dr. A. A. THIADENS 
Directeur Geologisch Bureau, Heerlen. 

Het werk van van Rummelen, de assistent- 
geoloog van het Geologisch Bureau in Heerlen, 
is zeer veel omvattend geweest. Men kan zeg- 
gen dat alles wat in de loop der laatste 40 ja- 
ren de geologie in Zuid-Limburg heeft opge- 
leverd, deel uitmaakte van van Rummelen's 
werk. Gedurende 40 jaren heeft hij zich gewijd 
aan de hem zo geliefde aarde en al de verschijn- 
selen welke hij daarop kon waarnemen. Een 
zeldzaam gebeuren. Een geoloog gedurende 40 
jaren werkzaam op een klein maar interessant 
gebied dat aanleiding gaf tot allerlei uiteenlo- 
pende problemen. Wie het kleine niet eert is 
het grote niet weerd. De meeste Nederlandse 
geologen van voor de oorlog bemoeiden zich 
bitter weinig met de geologie van Nederland 
en ook weinig met Zuid-Limburg. Ten onrechte. 
Het werk van van Rummelen toont aan, dat er 
ook in Nederland aanknopingspunten liggen 
voor allerlei algemeen geologische vraagstuk- 
ken. Een stratigraphie waar nog allerlei kwes- 
ties in zitten, die om oplossing vragen, een tek- 
toniek die niet al te gecompliceerd is, maar die 
toch de bewerker dwingt zich te verdiepen in 
alpiene orogenese, in breuktektoniek en epiro- 
genese en tenslotte ook in de microtektoniek. 
De grote hoeveelheid ontsluitingen en gegevens, 
dank zij de ondergrondse werken en de vele 
boringen en groeven in een betrekkelijk klein 
gebied, maken het de plaatselijke bewerker 
ogenschijnlijk makkelijker, maar in werkelijk- 
heid geven ze vaak meer moeilijkheden, dan de 
minder goed ontsloten gebieden. Van de pa- 
laeontologie spreek ik hier niet, omdat van Rum- 
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melen zich niet speciaal op dit terrein begeven 
heeft. 

Welnu, gedurende 40 jaren heeft van Rum- 
melen in dit kleine goed ontsloten gebied ge- 
karteerd, waargenomen en gecombineerd. Hij 
was autodidact, maar heeft in het veld goede 
leermeesters gehad in W. C. Klein en W. A. 
J. M. van Waterschoot van der Gracht en een 
goede medewerker in W. J. Jongmans. Hij 
heeft veel van zijn leermeesters overgenomen 
en is op verschillende ideeën van hen voort gaan 
bouwen. Hij heeft zo b.v. het loess-loessoïd- 
vraagstuk een eind verder gebracht, (hierover 
spreekt Prof. Jongmans elders in dit nummer) 
hij heeft de terrassen-kartering verder gebracht 
enz. 

Het voert te ver om een samenvattend over- 
zicht te geven over het werk van van Rummelen. 
Ik heb geprobeerd een volledige lijst van zijn 
publicaties op te stellen, die aan het slot van dit 
artikel is toegevoegd. Hieruit moge dan een 
deel van zijn werkzaamheid blijken en vooral 
op welke terreinen hij zich speciaal bewogen 
heeft. Een ander deel ligt in de vele rapporten 
van zijn hand, de ontelbare adviezen en exper- 
tises, de vele kaarten enz. 

Uit hoofde van zijn functie lag het op de 
weg van van Rummelen om bij de aanvang van 
zijn werkkring Klein te assisteren bij de karte- 
ring van Zuid-Limburg. Het karteren is zijn 
hoofdwerk gebleven. Steeds is hij er mee op 
uit getrokken en later deed hij het alleen. Dit 
werk is de basis van al zijn andere werk ge- 
weest. Hieruit vloeiden zijn inzichten voort op 
geohydrologisch gebied, zijn indeling van de 
terrassen en het verband van de terrassenligging 
en de tektoniek, zijn loessoïdtheorie, zijn kennis 
omtrent het verband tussen de geologische ge- 
steldheid van de bodem en de begroeiing, zijn 
geologische beschrijvingen van Zuid-Limburg in 
publicaties, rapporten en excursieverslagen en 
last but not least zijn kennis van de economische 
geologie van Zuid-Limburg. Op alle belangrijke 
terreinen van de geologie van Zuid-Limburg 
heeft van Rummelen zich bewogen, aan de dis- 
cussies over de verschillende problemen, die hier 
liggen, heeft hij van harte en opbouwend deel- 
genomen. Zijn kracht hierbij was steeds zijn on- 
geëvenaarde kennis van het land. Meer en lan- 
ger dan wie ook heeft van Rummelen zich kun- 
nen wijden aan de geologie van Zuid-Limburg. 

De resultaten van het werk van van Rum- 
melen liggen in hoofdzaak vast in de kaarten 
welke hij samenstelde. Hiervan moet in de eerste 
plaats genoemd worden de •Geologische Kaart 
van de Ondergrond van Zuid-Limburg en aan- 
grenzend gebied" (op schaal 1 : 50.000) welke 
vervaardigd werd in opdracht van de N. V. 
Waterleiding Mij. voor Zuid-Limburg en de 
daarbij behorende profielen op schaal 1 : 50.000 
en verticaal 1 : 10.000. De geologische over- 
zichtskaart 1: 50.000 kan beschouwd worden als 
de neerslag van al zijn waarnemingen. Deze 
voortreffelijke, overzichtelijke en smakelijke 
kaart blijkt in het gebruik een zeer goede gids in 
de geologie van Zuid-Limburg. Het is de eerste 
goede afgedekte kaart met topographische on- 
dergrond op deze grote schaal. De grote hoe- 
veelheid ontsluitingen, die op de kaart zijn aan- 
gegeven typeren de auteur. Hieruit blijkt dat hij 
veel gezien heeft en zo goed mogelijk verant- 
woording heeft afgelegd van de feiten waarop 
de interpretaties berusten. 

De intensieve activiteit van vele in Zuid- 
Limburg gestationeerde geologen, na het ver- 
schijnen van de kaart, is er nog niet in geslaagd 
grote fouten te vinden. Natuurlijk mag men ver- 
beteringen verwachten bij het toenemen der 
waarnemingen (vooral ondergronds), maar deze 
kaart is nog steeds een doeltreffende en de 
meest gebruikte kaart in Zuid-Limburg. 

Daarnaast de •Kaart van de Maasterrassen 
in Zuid-Limburg en aangrenzend gebied" 
(schaal 1 : 125.000), de •Geologische kaart der 
oppervlakte v. Z.-Limburg" .schaal 1 : 125.000), 
de •Kaart van de voornaamste storingen in 
Zuid-Limburg en de hoogteligging van het Kar- 
boonoppervlak" (schaal 1 : 125.000), de •Kaart 
van het Voorkomen der belangrijkste grondstof- 
fen in Zuid-Limburg" (schaal 1 : 50.000). De 
kaart met geologisch belangrijke gebieden, die 
voor bescherming in aanmerking komen en de 
kaart van de provincie Limburg (schaal 1 : 
250.000). Al deze kaarten verschenen na 1937. 
Daarnaast is in de vele kaarten welke vóór dit 
jaar verschenen het aandeel van van Rummelen 
niet onaanzienlijk geweest. Vooral de ontwer- 
pen die hij hierover samenstelde zijn van be- 
lang. 

De oppervlakte-kaartjes blijken in het gebruik 
zeer goed. Deze kaarten verschillen in enkele 
opzichten van de officiële geologische kaart, op- 
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genomen door de Rijks Geologische Dienst 
(later Geologische Stichting). Het II o Plisto- 
ceen van Tesch wordt door van Rummelen (en 
met hem door vele anderen) als Plioceen be- 
schouwd en getekend. 

Het storingenbeeld dat op zijn 1 : 50.000 kaart 
voorkomt, is in de loop der jaren gegroeid. 
Reeds lang was de (toen nog niet gepubliceerde) 
storingenkaart van van Rummelen algemeen in 
de Mijnstreek verspreid en in gebruik. 

De geologische beschrijvingen welke van 
Rummelen gegeven heeft bij zijn kaarten, in 
excursieverslagen en publicaties zijn kort en 
zakelijk en steeds zo, dat de waarnemer in het 
veld goed weet wat hij bedoeld heeft en de 
formaties welke hij beschreven heeft steeds mak- 
kelijk terugvindt. 

De vele excursies, die hij in de loop der jaren 
heeft moeten rondleiden, hebben hem geleerd 
om zijn stof kort, duidelijk en kernachtig voor 
te dragen, of op schrift te stellen. Aan de an- 
dere kant heeft de liefde voor de natuur en het 
land hem wel eens tot lyrische ontboezemingen 
verleid, iets dat gaarne aan een natuurvriend 
vergeven wordt. 

Voortbouwende op de studies van Klein heeft 
van Rummelen de kennis van de Maasterrassen 
verder gedetailleerd. Hij deelde het Hoogterras 
in drie phasen in en onderscheidde een oudste 
en jongste middenterras. Dit was een stap ver- 
der dan Klein ging. Hij kwam tot een kartering 
welke door anderen werd overgenomen. Resul- 
taten van de latere zeer gedetailleerde studies 
van Brueren en Van Straaten klopten goed met 
de kaart en de interpretatie van de Maasterras- 
sen door van Rummelen. Van Rummelen be- 
schouwt met anderen de Zuidoostgrens van het 
Maasterrassenlandschap als de oude erosierand. 

De pliocene grinden op de Ubagsberg, het 
eiland van Nieuwenhagen en de Brunssummer- 
heide oostelijk van de Feldbiss zijn volgens van 
Rummelen door de Rijn afgezet. Hij vindt hierin 
jaspis en agaath, gesteenten welke in het alge- 
meen door de Rijn worden aangevoerd. Later 
heeft Van Straaten deze gesteenten ook in het 
Maasgrind elders gevonden en in het Pliocene 
grind worden wel eens stukjes Revinien en Bur- 
not Conglomeraat gevonden die typisch zouden 
zijn voor de Maasaanvoer. Betwijfeld mag wor- 
den of van  Rummelen hierin juist is.  Ook de 

hoogteligging, waarop hij steunt, kan door tec- 
toniek beïnvloed  zijn. 

Groot is de kennis van van Rummelen be- 
treffende het voorkomen en de kwaliteit van de 
nuttige delfstoffen. Ontelbaar zijn de monde- 
linge adviezen en expertises, die hij in de loop 
der jaren gegeven heeft. Er zijn niet veel groe- 
ven, waar van Rummelen niet in de loop der 
jaren waarnemingen gedaan heeft, raadgevin- 
gen gegeven heeft, en vele groeven zijn op 
zijn  instigatie  geopend. 

Over dit onderwerp verschenen 4 publicaties 
(lit. 10, 17, 39 en 40). In lit. 40 geeft hij een 
samenvatting van de toenmalige kennis van de 
nuttige delfstoffen. Hierin liggen de resultaten 
en ervaringen van vele jaren veldwerk en waar- 
nemen vastgelegd. De grondstoffenkaart is de 
basis voor alle verdere opsporingswerk. Een der 
vondsten van van Rummelen is het voorkomen 
van de kaolinietklei in het Akens Krijt in het 
Geuldal bij Epen. 

Ook op hydrologisch gebied heeft van Rum- 
melen veel gepresteerd. Bijna alle waterleidin- 
gen en vele grote en kleine industrieën hebben 
hun watervoorziening ingericht steunende op de 
kennis en ervaring van van Rummelen. Hij pu- 
bliceerde hierover (lit. 4, 6 en 50) o.a. in het 
rapport: Waterwinning in Zuid-Limburg (50). 
Zijn aandeel in dit rapport is zeer groot ge- 
weest. O.a. verschenen hierin de boven ver- 
melde kaarten en profielen. 

Ook bij technische werkzaamheden, als de 
aanleg van de spoorlijn Maastricht-Sittard, het 
Julianakanaal, wegenbouw enz. werd steeds 
eerst de mening van van Rummelen gevraagd 
en werd er meestal ter dege rekening gehouden 
met zijn adviezen en inzichten. 

Tenslotte moge nog gewezen worden op de 
samenvattingen welke op verschillend gebied 
door van Rummelen zijn opgesteld. In zijn func- 
tie aan het Geologisch Bureau voor het Neder- 
landse Mijngebied te Heerlen heeft van Rum- 
melen de duizenden ondiepe boringen en 
meer dan honderd diepboringen welke in Zuid- 
Limburg zijn verricht bewerkt, doorgeklopt en 
beschreven. In lit. 49 heeft hij samen met Jong- 
mans een indrukwekkend overzicht gepubliceerd 
waar een groot deel van dit zijn werk ligt vast- 
gelegd. 

In  lit. 47 geeft hij een geschiedenis van de 
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kartering van Zuid-Limburg in de laatste 85 
jaren. 

In lit. 51 geeft hij een overzicht van de waar- 
genomen aardbevingen in Zuid-Limburg en om- 
geving tussen 600 en 1940. 

Gelukkig staat de ervaring en de kennis van 
van Rummelen nog ter beschikking van de 
Zuid-Limburgse gemeenschap in het algemeen 
en van het Geologisch Bureau in het bijzonder. 

De aard van zijn werkzaamheden op het ge- 
reorganiseerde Geologisch Bureau van na de 
oorlog zullen hem hopelijk in staat stellen om 
nog meer samenvattende studies op schrift vast 
te leggen, opdat nog meer dan nu het geval is, 
gebruik gemaakt kan worden van zijn kennis 
en ervaring. 

Lijst   van   geschriften 

van  F.  H.  v.  Rummelen. 
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DIATOMIET Bil MAASTRICHT, EEN VERGETEN 
VINDPLAATS 

door 

Dr. TH. REINHOLD 
Directeur Geologische Stichting, Haarlem. 

Het is mij een waar genoegen naar aanleiding 
van de 40-jarige geologische werkzaamheid van 
de bekende F. H, van Rummelen een artikeltje 
tot zijn welverdiend feestnummer te mogen bij- 
dragen. 

Dit geeft mij de gelegenheid om de aandacht 
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te vestigen op een van de zeer weinige vind- 
plaatsen van diatomeeënaarde in Nederland, en 
wel een in Zuid-Limburg, het domein van van 
Rummelen. 

Het betreft hier een oud monster, waarvan 
de juiste vindplaats nog steeds niet met zeker- 
heid teruggevonden is kunnen worden. Moge 
deze publicatie de speurzin van de leden van het 
Natuurhistorisch Genootschap opwekken, opdat 
de plaats nauwkeurig aangegeven kan worden. 
Zo het mocht gelukken zou dit een belangrijke 
en interessante bijdrage tot de vermeerdering 
van de geologische kennis van Zuid-Limburg 
zijn, uitgelokt door de publicatie van dit feest- 
nummer. 

Het monster werd mij ter beschikking gesteld 
door de Zeer Eerwaarde Heer Rector Cremers 
en is geëtiketteerd : ,,Buiten de Boschpoort 
1868" ? ; het werd vermoedelijk ontdekt in ver- 
band mét de aanleg van de spoorweg. Waar- 
schijnlijk berust de rest van het monster nog in 
het Natuurhistorisch Museum te Maastricht, 

Het is een grijze, zeer lichte, zuivere diato- 
miet of diatomeeënaarde, vroeger infusoriën- 
aarde genoemd. Dergelijke grondstoffen wor- 
den ook wel Tripel genoemd, naar een soort- 
gelijk materiaal vroeger uit Tripoli geïmporteerd 
en gebruikt voor polijsten ; eveneens wordt de 
Duitse naam Kieselguhr wel gebruikt. 

Het bestaat vrijwel uitsluitend uit de pantsers, 
schelpen of omhulsels, zoals men ze noemen 
wil, van diatomeeën (Frans : frustules of cara- 
paces ; Engels : shells). Chemisch bestaan deze 
uit een zuiver kiezelzuur. Het aantal genera en 
species van deze kiezelalgen is zeer groot ; zij 
leven zowel in zoet, brak, als in zout water. 
Men kent afzettingen van diatomeeën uit alle 
dezer drie facies. 

Uit de aard der zaak is het duidelijk dat bui- 
ten het bereik van de zee en het brakke water 
slechts zoetwatervormen in aanmerking komen. 
Op vele plaatsen van de wereld zijn de levens- 
omstandigheden voor deze kiezelalgen gunstig 
geweest en hebben zij zich blijkbaar uiterst rij- 
kelijk vermeerderd, zodat dan dikke lagen uit 
milliarden en milliarden kiezelpantsertjes be- 
staande, opgebouwd zijn. Over de ganse wereld 
zijn talrijke lagen bekend, zowel van tertiaire 
ouderdom als jongere, die onder tropische en 
ook zelfs onder koude klimaatsomstandigheden 
afgezet zijn. Zelfs nabij   gletschers kunnen zij 

welig tieren en in interglaciaaltijden komen dan 
ook vele afzettingen voor. In Noord-Amerika, 
vooral Canada, zijn dergelijke zoetwaterafzet- 
tingen bekend, evenals in Frankrijk, Duitsland, 
Spanje, Noord- en Midden-Afrika, Java, Su- 
matra, etc. etc. 

Meest zijn deze zoetwaterdiatomieten op te 
vatten als opvullingen van ondiepe meren, af- 
gesneden rivierarmen, beken, enz. Zo zijn de 
Noord Duitse •Kiezelguhrlagen" op de Lüne- 
bergerheide dergelijke dichtgegroeide rivierlo- 
pen en gestuwde ondiepe meren van glaciale 
oorsprong, terwijl in Midden-Duitsland in het 
Vogelsgebergte en de Rhön eveneens mooie af- 
zettingen voorkomen. Deze laatsten danken hun 
ontstaan aan bijzondere omstandigheden. In het 
algemeen is een rijkelijke ontwikkeling daar te 
constateren, waar eutroph-water (d.i. water dat 
rijk aan voedselzouten is) aanwezig was. 

Nederland is zeer karig bedeeld met diato- 
mieten. Vermoedelijk zijn de omstandigheden 
hier niet gunstig geweest. Zij zijn te verwach- 
ten, in analogie met het Hannoverse gebied, in 
ondiepe beekdalen en plassen in het glaciale 
landschap, zoals dat van de Veluwe, doch vrij- 
wel nergens zijn deze van voldoende omvang 
geweest, dat belangrijke afzettingen zich heb- 
ben kunnen vormen. 

Wij kennen enige plekken van zeer geringe 
omvang, n.1. bij Renkum (afgegraven), bij 
Ughelen en bij Velp (G.) (onbetekenend 
klein). Zij zijn alle van hetzelfde type als dat, 
waartoe ook het hier beschreven monster van 
Maastricht behoort. 

De fossielinhoud van deze diatomeeënaarde 
is ongeveer de volgende : 

Amphora  spec. 
Cocconeis  placentula   (Ehr.) 
Cyclotella meneghiniana   (Kütz). 
Cymbella affinis Kütz. 

aspera  (Cl eve) = gastroïdes 
Kütz. 

cuspidata Kütz. 
ehrenbergii Kütz. 

,,        lanceolata   (Ehr.)   v.   H e u r c k. 
ventricosa Kütz. 

Diatoma vulgare B o r y. 
Eunotia  lunaris   (Ehr.)   G r u n. 
Epithemia turgida   (Ehr.)   Kütz. 
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Gomphonema  constrictum  E h r. 
parvulum   (Kütz)   G r u n. 

Gyrosigma attenuatum  (Kütz)   Rabenh. 
Melosira varians A g a r d h. 

italica  (E h r.)  Kütz. 
Navicula cuspidata  Kütz. 

oblonga Kütz. 
radiosa Kütz. 

Neidium bisulcatum  (Lagerstedt) 
C 1 e v e. 

iridis  (Ehr.)   C 1 e v e. 
Nitzschia acuta Hantsch. 

dissipata   (Kütz)   Grun. 
recta Hantsch. 

Pinnularia  cardinalis   (Ehr.)   W.  Sm. 
major (Kütz)   C 1 e v e. 
microstauron   (Ehr)   C 1 e v e. 
nobilis Ehr. 
virides  (Nitzsch)  Ehr. 
microstauron  (Ehr.)  C 1 e v e. 

Stauroneis phoenicentron (Ehr.) 
Surirella Solea B r é b. (ook Cymatopleura 

Solea genoemd), 
robusta Ehr. var. splendida 

van Heurck. 
Synedra ulna  (Nitzsch)   Ehr. 

pulchella Kütz. 
var. biceps Kütz. 
var. capitata Ehr. 

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat dit 
de belangrijkste vormen zijn, welke ruimschoots 
aanwezig zijn. Bestudering van een ruimere 
hoeveelheid in vele preparaten zal ongetwijfeld 
nog een aantal nieuwe vormen opleveren, b.v. 
van kleine Navicula's, Synedra's, Nitzschias, 
etc. Voor een algemene beschrijving als deze 
zijn zij echter niet van belang, omdat door de 

genoemde soorten de aard van de afzetting 
meer dan voldoende gekarakteriseerd  is. 

De fossielinhoud geeft aanleiding tot de vol- 
gende opmerkingen : 

Het is een zuivere zoetwaterafzetting. Plank- 
tonvormen komen rijkelijk voor : Surirella So- 
lea, Melosira varians, enz. Er zal dus zeket 
voor een gedeelte open water geweest zijn. 

Vastzittende vormen als Cymbella zijn tal- 
rijk, vermoedelijk door het voorkomen van on- 
diepe oeverzones met veel riet etc, waaraan 
zij zich konden vasthechten. Dit komt overeen 
met het beeld, dat wij ons moeten maken van 
de twee andere kleine diatomiet-vindplaatsen 
Renkum en Ughelen. 

De mogelijkheid, dat zij behoren tot een in- 
terglaciale afzetting in een der terrassen, is 
zeker niet uitgesloten. De diatomeeën-flora van 
de interglaciale en recente afzettingen immers 
is  vrijwel  identiek. 

Gezocht zal dus moeten worden naar een 
terrein buiten de Bospoort, waar een ondiep 
meertje kan zijn geweest, hetzij in subrecente 
tijd, hetzij in of op iets oudere afzettingen. 

Voor liefhebbers van microscopiseren is hier 
een uiterst aantrekkelijk materiaal te vinden, 
de wonderlijk mooie vormen zijn een lust voor 
het oog. 

Het is mogelijk dat in deze afzettingen nog 
andere fossielen gevonden zullen kunnen wor- 
den, ev. vertebraten, welke een nadere date- 
ring mogelijk maken. In elk geval kan het een 
aardige bijdrage leveren tot de vermeerdering 
van kennis omtrent de geologie en de natuur- 
lijke historie van het prachtige Zuiden van 
Limburg, waar zovele natuurvrienden zijn en 
waar onze jubilaris zoveel moois en interessants 
ontdekt heeft. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Verklaring    der   figuren   op blz.  30. 

Cocconeis placentula 

Cyclotella meneghiniana 
Melosira varians 

,, italica 
Cymbella lanceolata 
Diatoma vulgare 
Cymbella tumida 

450 X 
450 X 
675 X 
450 X 
450 X 
225 •X 

675 X 
450 X 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Pinnularia viridis 300 X 
,,          cardinalis 225 X 

Surirella  biseriata 300 X 
Neidium  iridis 450 X 
Gyrosigma  attenuatum 675 X 
Pinnularia  major 300 X 
Epithemia cf. turgida 675 X 
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CORRELATIE TUSSEN DE TERRASSEN TEN 
Z. EN TEN N. VAN SITTARD 

door 

Dr. I. I. S. ZONNEVELD 

De correlatie tussen de terrassen ten zuiden 
en ten noorden van Sittard leek vroeger niet 
moeilijk. Het hoog- (of hoofd-) terras van 
Zuid-Limburg immers werd geacht zich voort 
te zetten in het terras, dat zich achter Konings- 
bosch en Venlo uitstrekt, alsook in de grof- 
zandige •hoogterras-afzettingen" onder Eind- 
hoven, het Peelgebied en nog verder noordelijk 
gelegen gebieden ; wel was het niet mogelijk 
hier in het westen en noorden van morfologische 
terrassen te spreken, doordat tectonische bewe- 
gingen de •terras-afzelttingen" hadden doen 
dalen en hen aldus tegen jongere erosie had- 
den beschut. 

Het •midden-terras" van Brabant en N. Lim- 
burg, dat als een fijnzandig sediment het •hoog- 
terras" bedekte zou equivalent zijn aan het mid- 
denterras, dat in Zuid-Limburg bij Caberg en 
Lutterade en Gronsveld gevonden werd. En 
tenslotte zou het laagterras, dat b.v. ter hoogte 
van Roermond een zeer grote uitbreiding bezit, 
de voortzetting zijn van de vlakte, waarin 
volgens de Geologische Kaart en Brueren 
(1945) thans in Z. Limburg de Maas nog 
stroomt en waarin Klein (1914) en van Rum- 
melen (1942) naast een eigenlijke alluviale 
vlakte een onduidelijk laagterras onderscheid- 
den. De officiële Geologische Kaart namelijk 
kent in Z. Limburg, evenals Brueren, (1945) 
geen laagterras, er werden alleen enkele plek- 
ken •omgewerkt grindrijk laagterras, bedekt 
door alluviale klei" gekarteerd, die evenwel geen 
hoogteverschil vertonen met de omgeving. De 
alluviale vlakte ten noorden van Sittard moest 
eveneens overeenkomen met de alluviale vlakte 
in het zuiden. Er had zich dus een soort terras- 
splitsing voorgedaan. 

Onlangs nu was schrijver dezes in de gele- 
genheid aan de hand van een gedetailleerd li- 
thologisch en mineralogisch onderzoek voor het 
gebied ten noorden van Sittard een nieuwe stra- 
tigrafische indeling op te stellen, die voor een 
deel ook een morfologische indeling van het 
betrokken  gebied  behelst.   (Zonneveld,   1947). 

Al is het waar, dat in dit gebied de Maas 
niet  dezelfde  sterke neiging  tot terrasvorming 

vertoonde als in het zuiden, toch konden enkele 
terras-treden, al of niet in begraven toestand, 
worden aangewezen. In de eerste plaats natuur- 
lijk het terras, waarvan de westelijke rand van 
Koningsbosch tot voorbij Venlo in ons oostelijke 
grensgebied te vervolgen is. In de afzettingen 
van dat terras bevinden zich Rijn- en Maas- 
zanden, die verder naar het westen, in de on- 
dergrond van Weert, Eindhoven en Boxtel op 
een vrij grote diepte (ca. 20 tot 80 m •AP.) in 
de ondergrond worden teruggevonden. De zone 
uit dit complex, die door de Maas werd afgezet, 
ontving  de naam •Zone van Budel". 

In dit complex van afzettingen nu werd een 
dal uitgesneden, dat ter hoogte van Echt een 
diepte van ca. 20 m bezeten moet hebben. De 
oostelijke wand van het dal is de reeds eerder 
genoemde terrasrand langs de oostelijke lands- 
grens. De westelijke wand is in het terrein niet 
'als zodanig zichtbaar, doch geheel bedolven on- 
der een dik pakket van fijn zand, het z.g. zand- 
diluvium (op de Geologische Kaart aangegeven 
als •midden-" en •laagterras-afzettingen"). Dit 
zand is echter in het geheel geen rivierzand, 
doch het werd vooral door sneeuwstormen ge- 
deponeerd. 

Verder naar het noorden evenwel nam de 
diepte van het dal af, ter hoogte van Gemert 
was er zelfs nauwelijks meer sprake van een 
hoogteverschil tussen de gebieden aan weers- 
zijden van de (westelijke) dalwand. De afzet- 
tingen, op de dalbodem, die in het zuiden op 
een lager niveau lagen dan de basis van het 
complex, waarin ook de zone van Budel aan- 
wezig is, liggen bij Gemert ingebed in de bo- 
venste lagen van dit complex. Nog verder naar 
het noorden, waar er in het geheel geen sprake 
meer is van een dal, werden zij er zelfs geheel 
boven op neergelegd. Het oppervlak van het 
terras verdwijnt hier dus onder de dalafzettin- 
gen, m.a.w. we hebben hier te doen met een 
terraskruising. Deze dal-afzetting nu noemden 
we de zone van Veghel. Op zijn beurt werd 
deze zone echter ook weer versneden. De Rijn, 
die door 't landijs tot in de omgeving van Gennep 
en Mook weggeduwd was, groef daar een dal 
en legde er de •zone van Kreftenheye" in. De 
Maas deed hetzelfde en vormde op deze manier 
de zone van Grubbenvorst. Deze beide zones 
liggen ca. 10 m lager dan de zone van Veghel. 
Nadien vond geen diepe insnijding meer plaats. 
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Wel werd het gehele gebied toegedekt met de 
reeds genoemde dekzanden van het zanddilu- 
vium, waardoor van het hier beschreven terras- 
systeem niets anders meer zichtbaar is dan de 
terrasrand tussen Koningsbosch en Venlo. En 
bovendien werden ongeveer ter zelf der tijd de 
zones van Veghel en Grubbenvorst plaatselijk 
door de Maas omgewerkt of bedolven onder 
een pak sedimenten, dat de naam •Zone van 
Horn" ontving. Het hing van de al of niet op- 
tredende daling van de bodem af of er omwer- 
king dan wel •begraving" zou plaats vinden. 
Zo werd onder Roermond, dus daar waar de 
daling van de Roerdalslenk het grootst was, de 
zone van Horn bovenop de oudere zones neer- 
gelegd ; ter hoogte van Echt en Reuver echter 
werden de oudere zones omgewerkt. , 

Na de afzetting van het zanddiluvium vormde 
de rivier nog een tweetal kleine erosie-terrasjes, 
de holocene z.g. I O z-terrassen (IOz is op 
de Geologische Kaart het symbool voor het 
oud-holocene rivierzand) en tenslotte de allu- 
viale vlakte. Een en ander wordt, wat de Maas- 
afzettingen betreft samengevat in de linkerzijde 
van  het schema op blz.  34. 

Wanneer wij nu trachten een correlatie tus- 
sen de beide terraslandschappen uit te voeren, 
is het bij de eerste blik op een kaart reeds dui- 
delijk, dat de terrasrand van Echterbosch, waar- 
in zich de zone van Budel bevindt, aansluit op 
de terrasrand van de Kolleberg bij Sittard. De 
mineralogische samenstelling van het zand be- 
vestigt deze conclusie volkomen. Het terras van 
de Kolleberg staat bekend onder de naam •ter- 
ras van St. Geertruid-Berg". 

Vervolgen we de zone van Budel uit de om- 
geving van Weert naar het zuiden, dan komen 
we terecht in het uitgestrekte •Terrasse Prin- 
cipale" van de Belgische Kempen. Deze terras- 
afzettingen nu schijnen overeen te komen met 
die van de St. Pietersberg (Macar, 1938). We 
komen dus te staan voor de situatie, dat één 
bepaalde zone (de zone van Budel) zijn voort- 
zetting vindt in twee afzonderlijke terras-afzet- 
tingen. Dit vormt overigens niet zo'n groot be- 
zwaar, want het is ook gebleken, dat het St. 
Pietersberg-terras naar het noorden overgaat in 
het terras van St. Geertruid-Berg. Ter hoogte 
van Sittard reeds treden beide terras-niveaux 
als een niveau op. 

De zone van Veghel sluit vervolgens geheel 

nk 
Terras-afzettingen in Zuid- en Midden-Limburg 

1. Terr. v.  Kosberg ; 
2. Terr. v.  Noorbeek-Eygelshoven • 
3. Terr. v. Margraten ; 
4. Terr. v.  Sibbe ; 
5. Terr. v. Herkenrade-Valkenburg ; 
6. Terr. v. St. Geertruid-Berg-Budel; 
7. Terr. v.  St. Pietersberg ; 
8. Terr. v. Wylre ; 
9. Terr. v. Rothem ; 

10. Terr. v.  Caberg-Lutterade-Veghel ; 
11. Vermengde afzettingen van Grubbenvorst- 

Horn ; 
12. Zone van Horn; 
13. Alluviale   en   I O z-afzettingen,   al   of   niet 

liggend op oudere zones. 

aan bij het (midden-) terras van Caberg-Lutte- 
rade. Ook hier is de mineralogische samenstel- 
ling van het zand geheel in overeenstemming 
met deze correlatie. 

De zone van Horn, bezit geheel dezelfde mi- 
neralogische samenstelling als de zanden van 
het terras, waarop Gronsveld ligt (dit terras 
beschouw ik in  tegenstelling  met  de vroegere 
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onderzoekers als een terras, dat jonger is dan 
dat van Caberg). Ik ben dan ook geneigd in 
de zone van Horn de voortzetting te zien van 
de terras-afzetting van Gronsveld. 

Het laagterras, dat Klein en van Rummelen 
onderscheiden tenslotte, kan overeenkomen met 
de I O z-terrassen uit het noorden, terwijl de 
alluviale vlakte, waarin de Maas thans nog 
stroomt uiteraard weer gemakkelijk vervolgd 
kan worden in de alluviale vlakte, die vooral 
tussen Sittard en Roermond goed ontwikkeld is. 

Het een en ander is intussen, wat de hoogte- 
ligging betreft, ernstig gestoord door bewegin- 
gen langs de Feldbiss en de storing van Heer- 
Ierheide. Vermoedelijk zijn deze bewegingen er 
zelfs oorzaak van, dat men in Z. Limburg meer 
terrassen kan onderscheiden dan ten noorden 
van Sittard. Wanneer men echter voldoende 
rekening houdt met deze invloeden, kan men 
na de bovengenoemde overwegingen het onder- 
staande  correlatie-schema  opstellen. 

De hoog-liggende terrassen van Kosberg, 
Margraten enz. zijn hier niet opgenomen, omdat 
hun stroomafwaartse voortzettingen niet in 
Midden- of Noord-Limburg teruggevonden 
kunnen worden. De Maas stroomde in de tijd 
van hun vorming naar het oosten. 

CORRELATIE-SCHEMA. 

Z.-Limburg 
Alluviale vlakte 
,,Laagterras-afz." 

(Klein en v. Rumm.) 
Terras-afz. van Gronsveld 
Terras-afz. 

van Caberg-Lutterade 
Terras-afz, 

van St. Geertruid-Berg 
en St. Pietersberg. 

Oudere terrasafz. 

ten N. van Sittard 
Alluviale vlakte 
? • I O z-terrasen 

Zone van Horn 
Zones van Veghel 

en Grubbenvorst. 
Zone van Budel 

Geen 
Maas-equivalent 

De consequenties van deze correlatie voor de 
datering van de Limburgse terrassen is belang- 
rijk. Het was immers mogelijk de afzettingen 
uit het gebied ten noorden van Sittard globaal 
te dateren. Nu de correlatie met Z. Limburg 
tot stand gebracht is, moet men dus ook voor 
de Z. Limburgse terrassen een ouderdom kun- 
nen vaststellen. 

Vroeger werd aangenomen, dat het •hoog- 
terras" gedurende de Riss-tijd (3e ijstijd) werd 
afgezet, het middenterras gedurende het einde 
van de Riss-tijd en het laagterras (dat dan vol- 
gens sommigen geheel hetzelfde was als de 
alluviale vlakte in Z. Limburg) in de Würm- 
dus de laatste ijstijd. >) 

Ik heb het niet gewaagd de vorming van de 
terrassen en terras-afzettingen in nauw verband 
te brengen met het optreden van de ijstijden. 
Wanneer ik hier de namen Mindel, Riss en 
Wurm gebruik, doe ik dat dan ook alleen om 
de plaats aan te duiden, die de betreffende for- 
maties ongeveer in het pleistocene tijdvak in- 
nemen, de termen zeggen dus niets over een 
mogelijke glaciale of peri-glaciale oorzaak. 

Het is nu gebleken, dat het pakket, waarin 
zich de zone van Budel bevindt omstreeks een 
Mindel-ouderdom moet hebben (2e ijstijd). De 
zone van Budel, en tevens de ermee geparalle- 
liseerde afzettingen van het St, Geertruid-Berg- 
niveau stammen dus uit de tijd, die even voor 
het midden van het Pleistoceen ligt. De oudere 
terrassen van Kosberg, Noorbeek-Simpelveld 
en Margraten moeten dus in het oudste ge- 
deelte van het Pleistoceen gevormd zijn. 

De zone van Veghel wordt beschouwd als 
van vroeg-Riss-ouderdom. Zij is dus even jon- 
ger dan midden-pleistoceen, de ermee gecorre- 
leerde afzettingen van Caberg-Lutterade moe- 
ten dus uit dezelfde tijd stammen. 

De zone van Hom werd gevormd in de laat- 
ste ijstijd, de Würm-periode, de afzettingen van 
het terras van Gronsveld dus ook. De nog jon- 
gere sedimenten en terrassen (de I O z-terras- 
sen in het noorden en de laag-terrassen en allu- 
viale afzettingen in het zuiden) zijn van holo- 
cene ouderdom. Zij werden dus gevormd gedu- 
rende het laatste geologische tijdperk, de tijd 
waarin wij thans leven. 

Graag draag ik deze korte publicatie op aan 
van Rummelen, de man, die veertig jaar lang 
tussen de Limburgse terrassen heeft rondgelo- 
pen en wiens werk ook getuigt van zijn grote 
belangstelling voor deze oude •voetsporen" van 
de Maas in het Limburgse landschap. 

1) Brueren (1945) gaf voor de jongere terrassen onge- 
veer dezelfde datering. Hij verbond echter de terrassen 
van St. Geetruid-Berg tot en met Margraten met de 
Mindel-ijstijd en de nog hoger liggende met de Günz- 
periode. 
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