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De M a a s heeft grote invloed uitgeoe
fend op het Zuid-Limburgse land
schap. Vanaf het einde van het Tertiair 
werden grote hoeveelheden zand en 
grof grind over vrijwel geheel Zu id -
Limburg afgezet. In eerste instantie 
s troomde de M a a s komende vanuit 
Luik in de richting van de Gulperberg, 
S impelveld en Kerkrade naar Duits 
gebied waar zij in de omgeving van 
Duren in de Rijn uitmondde. Dit dal is 
in het landschap ook nu nog duidelijk 
zichtbaar en wordt het dal van de 
Oost -Maas genoemd. Opheffing en 
daarmee gepaard gaande kanteling 
van het landschap naar het noordwes
ten noodzaakte de Maas dit dal ca. 2 
miljoen jaar geleden te verlaten en 
een meer westelijke richting te zoe
ken. Het hoge gebied van Ubachsberg 
vormde daarbij een aanzienlijke bar
r i ère , doch in de omgeving van 
Termaar bij Margraten kon de M a a s 
een nieuwe loop naar het noorden 
vinden. In dit dal van de West -Maas 
heeft de M a a s een fraai terrassenland-
schap gevormd dat met name langs 
de rijksweg Gulpen-Maastricht duide
lijk zichtbaar is. Trapsgewijs zakte de 
M a a s steeds verder af in westelijke 
richting o m ca. 700.000 jaar geleden, 
tijdens het middenpleistocene 
Cromerien , het huidige gebied van de 
St. Pietersberg te overstromen. Deze 
fase wordt de St. Pietersbergfase 
genoemd. O p het kaartje (afb. 1) is het 
s troomgebied van de M a a s tijdens 
deze fase weergegeven. Duidelijk is te 
zien dat grote delen van de 
Maasafzettingen uit die periode in de 
loop der tijden door erosie weer zijn 
verdwenen en o.a. door lokale beken 
zoals bijvoorbeeld de Jeker zijn afge
voerd. Er zijn nu nog slechts g e ï s o 
leerde resten (op het kaartje in don
kergrijs weergegeven) bewaard geble
ven die het mogelijk hebben gemaakt 
de verschillende sedimentatiefasen 
van de Maas te reconstrueren. 

Onder het dunne l ö s s d e k op de St. 
Pietersberg bevindt zich een gemid
deld 6 m dik pakket grof grind en 
zand van de Maas . O p afb. 2 is de ver
breiding van deze afzettingen weerge
geven. Het grootste deel bestaat uit 

de Afzettingen van St. Pietersberg die 
in twee eenheden kunnen worden 
opgesplitst en hoofdzakelijk van 
elkaar te onderscheiden zijn op grond 
van hun hoogteligging van de onder
kant van de afzettingen. De basis van 
de Afzettingen van St. Pietersberg 1 
ligt op de uiterste zuidpunt van de St. 
Pietersberg bij Lanaye op ca. 104 m 
+NAP en daalt langzaam naar het 
noorden tot ca. 98 m +NAP. De 
Afzettingen van St. Pietersberg 2 heb
ben de grootste verbreiding. De basis 
van het pakket kan onder invloed van 
insnijding in de onderl iggende vroeg-
oligocene zanden en onder invloed 
van oplossing van de kalksteen sterk 
wisselen. Het karstoppervlak van het 
kalksteen pakket heeft deels gezorgd 
voor een golvende onderkant van het 
Maasgr ind . In het centrale deel van de 
groeve ENCI ligt de basis van het 
Maasgr ind op ca. 95 m +NAP en aan 
de noordkant van de St. Pietersberg 
op ca. 92 m +NAP. In de groeve is het 
grindpakket van de M a a s als een dui
delijk roestbruin pakket in de groeve-

wand zichtbaar en de grens met de 
onderl iggende geelwitte vroegoligo-
cene zanden is als een haarscherpe 
lijn zichtbaar. Ten noorden van het 
fort St. Pieter ligt nog een dun grind
pakket, behorende tot de jongere 
Afzettingen van Caberg , dat echter 
door de dichte bebouwing vrijwel ner
gens is ontsloten maar wel als een 
duidelijke terrasrand in het terrein 
zichtbaar is. Ook de Cannerberg, 
slechts gescheiden van de St. Pieters
berg door het dal van de Jeker, is 
bedekt met de Afzettingen van St. 
Pietersberg 2; ook hier bedraagt de 
dikte gemiddeld ca. 6 tot 7 m. A a n de 
noordrand van de Cannerberg liggen 
Maasafzettingen die behoren tot de 
Afzettingen van 's Gravenvoeren. De 
begrenzing met de Afzettingen van St. 
Pietersberg wordt gemarkeerd door 
een duidelijke steilrand in het terrein 
bij de Apostelhoeve. In een boring op 
de wegkruising bij deze hoeve kon de 
dikte van het gehele pakket worden 
vastgesteld dat hier ca. 10,5 m 
bedraagt. 

Afb. 1: Stroomgebied en verbreiding van de Afzettingen van de Maas tijdens de St. Pietersberg
fase. In donkergrijs zijn de huidige afzettingen van de Maas weergegeven. 
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Afb. 3: Geologisch profiel en grindtellingen bij de voormalige watertoren op de St. Pietersberg. 

In Zuid-Limburg kunnen de Maas
afzettingen in 15 eenheden worden 
onderverdeeld. A a n de hand van de 
hoogteligging van de basis van de 
afzettingen en de grindsamenstell ing 
kunnen deze eenheden van elkaar 
worden onderscheiden. Z o liggen de 
oudste afzettingen van de M a a s 
(Afzettingen van Kosberg) in de 
omgeving van Epen op een hoogte 
van ca. 190 m +NAP terwijl de grind-
afzettingen in het huidige Maasdal bij 
Maastricht op ca. 36 m +NAP zijn 
gelegen. Alle daartussenin gelegen 
niveaus zijn als duidelijke terrassen in 
het landschap zichtbaar, vaak gemar
keerd door een fraaie steilrand die 
door een in dikte wisselende l ö s s d e -
ken soms aan het oog wordt onttrok
ken. Van groot belang is ook de 
samenstell ing van het grind. Z o is bij
voorbeeld de kwartswaarde van de 
oudste afzettingen van de M a a s zeer 
hoog en bedraagt ca. 65 tot 70%. Met 
name de aanvoer van kwartsrijk 

gesteentepuin vanaf de Ardennen-
schiervlakte is hiervan de oorzaak. Het 
grind in het huidige Maasdal heeft 
een kwartspercentage dat vaak niet 
meer dan 15% bedraagt. De Maas had 
zich inmiddels reeds diep in de 
Ardennen ingesneden. P a l e o z o ï s c h e 
gesteenten, hoofdzakelijk cambrische, 
devonische en carbonische kwartsie-
ten en zandstenen, werden in grote 
hoeveelheden naar het noorden 
getransporteerd. Tussen de verschil
lende terrasniveaus kunnen de 
kwartspercentages elkaar vaak over
lappen, mede door opname uit oude
re afzettingen of opname van lokaal 
materiaal. Hierdoor is het vrijwel 
onmogelijk de Maasafzettingen uit
sluitend op hun grindsamenstell ing 
van elkaar te onderscheiden. Toch 
kunnen we vaststellen dat vrijwel 
ieder terrasniveau een aantal karakte
ristieke kenmerken heeft. Z o komen in 
de oudere afzettingen vrijwel geen 
kristallijne gesteenten voor en over

heersen in de jongere afzettingen de 
kwartsieten en zandstenen uit de 
Ardennen . 

In afb. 3 is de grindsamenstell ing 
weergegeven die een beeld geeft van 
de afzettingen op de St. Pietersberg. 
Voor de in de rechterkolom weergege
ven grindpercentages is de fractie 5-
20 m m gebruikt. Opval lend is het vrij 
constante kwartspercentage dat 
slechts uitschieters vertoont in de top 
van het grind. Hoekige vuurstenen, 
opgenomen uit het Laat-Krijt zijn in 
wisselende percentages aanwezig. 
Gerolde vuurstenen en fragmenten 
hiervan zijn grotendeels afkomstig uit 
tertiaire afzettingen. Opval lend is het 
zeer lage percentage aan porfieren en 
andere kristallijne componenten zoals 
granieten. In de fractie 5 - 20 m m 
komen deze componenten nauwelijks 
voor terwijl zij in de grovere fracties 
regelmatig worden aangetroffen en 
wijzen op een duidelijke aanvoer van
uit de Vogezen. K i e z e l o ö l i e t e n werden 
in deze fractie niet aangetroffen. Dit 
betekent echter niet dat zij niet in de 
Afzettingen van St. Pietersberg voor
komen. M e n dient te bedenken dat de 
grindpercentages bepaald zijn aan de 
hand van 300 componenten en zeld
zaam voorkomende gesteenten 
slechts zeer incidenteel worden aan
getroffen. Lydieten, afkomstig uit het 
bontzandsteen-conglomeraat aan de 
rand van de Vogezen worden regel
matig aangetroffen en ook in de gro
vere fracties zijn zij zeker geen zeld
zaamheid. De totale restgroep, waar
toe ook de rechts van de lijn weerge
geven componenten behoren, heeft 
duidelijk de overhand. Tot deze groep 
behoren alle niet nader onderschei
den zandstenen en kwartsieten uit de 
Ardennen en de Vogezen. Patina komt 
in vrijwel alle monsters voor en aan
gezien het hier vnl. verweerde stukjes 
vuursteen en vuursteen korst betreft is 
dat ook niet zo verwonderlijk. 
Opval lend is dat ondanks aanzienlijke 
oplossing van de kalksteencomponen
ten in het grindpakket toch nog stuk
jes kalksteen werden aangetroffen, 
hoofdzakelijk afkomstig uit de directe 
omgeving , daterend uit het Laat-Krijt 
en p a l e o z o ï s c h e kalkstenen van de 
Ardennen (Devoon en Vroeg-
Carboon). Grote blokken kalksteen, 
die niet aan oplossing ten prooi zijn 
gevallen, worden in de groeve regel
matig aangetroffen. Verwonderlijk lijkt 
het absoluut ontbreken van burnot-
en andenne-conglomeraten in de frac
tie 5-20 m m . Deze voor de Maas
afzettingen kenmerkende gesteenten 
zijn in de grovere fracties van de 
Afzettingen van St. Pietersberg echter 
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Afb. 4: Geologisch profiel en grindtellingen van een boring bij de Apostelhoeve op de 
Cannerberg. 

zeker geen zeldzaamheid. Een van de 
gidsgesteenten van de M a a s is revi-
nien- of pyriet-kwartsiet. Fragmenten 
van deze harde donkere kwartsieten 
worden dan ook in de fractie 5-20 m m 
veel aangetroffen. Fossielen, vnl . 
afkomstig uit de jurakalksteen worden 
in het grindonderzoek niet apart 
onderscheiden, aangezien ze nauwe
lijks in de fractie 5-20 m m herkend 
kunnen worden. In de groevere frac
ties worden echter zeer regelmatig 
verkiezelde fossielen zoals koralen, 
schelpen, c r i n o ï d e n enz. aangetroffen. 
Grindtell ingen geven een globale 
indruk van de samenstell ing van een 
bepaald grindpakket. Een duidelijk 
kenmerk van de grindafzettingen op 
de St. Pietersberg is het hoge percen
tage Ardennen-componenten (zand
stenen en kwartsieten) en een kwarts
percentage dat schommelt tussen de 
21 en 25%. 

De wat jongere Afzettingen van 
's Gravenvoeren komen hoofdzakelijk 
voor in de omgev ing van 's Graven
voeren, aan de noordrand van de 
Cannerberg en als erosierest langs 

het Albertkanaal bij Wolder. Bekijkt 
men de grindanalyse van deze afzet
tingen in afb. 4, dan is er een aantal 
opmerkelijke verschillen waar te 
nemen met de Afzettingen van St. 
Pietersberg. Z o is het kwartspercenta
ge duidelijk hoger, terwijl ook het 
vuursteenpercentage onder invloed 
van opname uit het vuursteen-
eluvium, vrij hoog is. Opval lend is dat 
porfieren en andere kristallijne c o m 
ponenten een duidelijk kenmerk vor
men van deze afzettingen. Ook lydie-
ten uit het bontzandsteenconglome-
raat ontbreken niet. Kalkstenen 
komen in deze afzettingen zeer spora
disch voor en ook grotere blokken 
worden zelden aangetroffen. 

Resumerend kan worden gesteld dat 
in de grindafzettingen op de St. 
Pietersberg een grote verscheiden
heid aan gesteenten is te vinden die 
afkomstig zijn uit het gehele stroom
gebied van de Maas . 

Gesteenten uit het onderstaande lijst
je worden regelmatig aangetroffen: 

- porfieren en granieten (vaak sterk 
verweerd) uit de Vogezen. 

- gesteenten uit de Ardennen zoals 
cambrische revinienkwartsieten, 
devonische en carbonische zandste
nen en kwartsieten, andenne- en 
burnotconglomeraat en de bekende 
p o r f i r o ï d e van mairus (vaak grote 
blokken). 

- onder-carbonische en devonische 
kalkstenen (vaak grote blokken). 

- onder-carbonische en devonische 
fossielrijke verkiezelde kalkstenen, 
vaak met c r i n o ï d e n . 

- gesteenten uit het bontzandsteen-
conglomeraat van de Vogezen zoals 
lydieten en taunuskwartsieten. 

- verkiezelde fossielen uit de jura-kalk-
steen van Noord-Frankrijk en het 
laat-krijt van Zuid-Limburg . 

- hoekige vuurstenen uit het laat-krijt 
van Zuid-Limburg en het aangren
zende Belgische krijtgebied. 
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Afb.5 ENKELE TYPISCHE MAASGESTEENTEN 

A. Graniet 
Herkomstgebied: zuidelijke Vogezen. 
Vindplaats: groeve Belvedère, Maastricht. 
Foto: J. van Delft, Haarlem. 

B. Burnotconglomeraat. 
Herkomstgebied: Belgische Ardennen. 
Vindplaats: grinderij l'Ortye, Meers. 
Foto: J. van Delft, Haarlem. 

C. Andenneconglomeraat. 
Herkomstgebied: Maasdal Belgische Ardennen. 
Vindplaats: St. Pietersberg, Maastricht. 
Foto: J. van Delft, Haarlem. 

D. Porfiroïde van Mairus (detail). 
Herkomstgebied: Maasdal Franse Ardennen. 
Vindplaats: grinderij l'Ortye, Meers. 
Foto: J. van Delft, Haarlem. 

E: Groot blok revinienkwartsiet (pyrietkwartsiet), aangetroffen in het grindpakket op de St. 
Pietersberg. Deze grote blokken, die regelmatig in het Maasgrind worden aangetroffen, werden 
ingevroren in IJsschotsen door de Maas naar het noorden getransporteerd. 
Foto: archief PW. Bosch, Heerlen. 

F: Taunuskwartsiet, afkomstig uithetbont-
zandsteenconglomeraat van de Vogezen, 
gevonden in het Maasgrind op de St. Pieters
berg. Collectie Paul Latour, Maastricht. 
Foto: J. van Delft, Haarlem. 
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