Kunrader Kalksteen, deel 1
Het voor U liggende nummer van Grondboor-en Hamer is het eerste in een serie die
zal handelen over de Kunrader Kalksteen. Een onderwerp dat al heel wat pennen
van geologen in beweging heeft gebracht en dat de afgelopen jaren weer sterk in het
nieuws gkomen is door de weginsnijding bij Benzenrade, waar een pakket Kunrader Kalksteen werd doorsneden. Hier openden zich nieuwe perspectieven voor
geologen en verzamelaars en menige collectie kon worden aangevuld met verrassende nieuwe vondsten.
Kunrader Kalksteen was in\ zoals dat tegenwoordig heet.
Voorlopig zullen er geen nieuwe ontsluitingen in de Kunrader Kalksteen plaats
vinden. Men heeft dus nu de tijd om de balans op te maken en de vermeerderde
kennis over het ontstaan van en de vondsten in het Kunrader Krijt uit te werken
en te publiceren.
Vandaar de goede gedachte om een serie nummers van Grondboor en Hamer speciaal te wijden aan de Kunrader Kalksteen. Deze zullen met tussenpozen verschijnen.
De publicaties verschijnen onder de naam Limburgnummer van Grondboor en
Hamer en zijn een initiatief van een aantal leden van de Nederlandse Geologische
Vereniging, afdeling Limburg. Per onderwerp werken een aantal leden van deze
afdeling samen om tot een aantal publicaties te komen die betrekking hebben op
deze provincie. Als eindredacteur fungeert Ing. F.H.G. Engelen uit Sittard.
In dit eerste Kunrader Kalksteen-nummer vinden we bijdragen van de heren W.
Felder, J. Nillësen en het samenwerkende trio B. Romein, H . Schuurman en Th.
Lissenberg. Voor de volgende uitgave over dit onderwerp zijn aan het werk de
heren P. Bosch, J. Felder en Prof. Dr. E. Voigt. Deze publicatie zal in de loop van
1978 verschijnen.
In dit kader willen we memoreren welke Limburgnummers van Grondboor en
Hamer fil zijn verschenen:
Limburg-nummer, G . H . 29 jrg. 1975 no. 1, met als titels:
Löss - Drs. O.S. Kuyl
De groeve Belvédère te Maastricht - P.W. Bosch
Limburg-nummer 2, G . H . 29 jrg. 1975 no. 2, met als titels:
2500 jaar winning van kalksteen in Zuid-Limburg - F.H.G. Engelen
De steenkoolflora van de koollagen, G.B. 11 en 12 van de steenstort en in de ondergrondse ontsluitingen van de mijnonderneming Laura en Vereeniging bij Eygelshoven - H.W.J. v. Amerom
Limburg-nummer 3, G . H . 30 jrg. 1976 no. 1, met als titels:
Gesteenten uit het Bontzandsteenconglomeraat van de Vogezen in de Maasterrasafzettingen van Zuid-Limburg - P.W. Bosch
Een zeldzame bouwsteen uit het Boven-Krijt van Zuid-Limburg - W . M . Felder
Delfstoffen en hun invloed op politieke beslissingen (Moresnet) - F.H.G. Engelen
Sedimentatie-cyclothemen in de kalkstenen uit het Boven-Krijt van Zuid-Limburg
- W . M . Felder.
Verder heeft de Limburgse groep op haar naam de uitgave Grondboor en Hamer
25 jrg. 1971 no. 3 met een verslag over het Eerste Internationaal Symposium over
Vuursteen en Staringia no. 3 met een verslag over het tweede symposium over dit
onderwerp.
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Bestuur N.G.V. afd. Limburg.
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