
Aardkundig excursiepunt 4 
CEES LABAN 

De W e i d 28, 1991 ET V e l s e r b r o e k , c e e s . l a b a n d t n o . n l 

Afbeelding 1. 
De ligging van de grote breuken met daartussen de 
horsten en slenken. De breuk aan de rechterkant van de 
Roerdalslenk is de Peelrandbreuk. In de Eifel liggende ge
bieden met de jongste vulkanen (Kwartaire) en ten oosten 
van de Eifel de oudere (Tertiaire) vulkanen (TNO B&O). 

BREUKEN IN HET LIMBURGSE 
EN BRABANTSE LANDSCHAP 
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N a a m : 
Peelrandbreuk 

L o c a t i e : 
Provincie Noord Brabant, Gemeente Uden 

B e r e i k b a a r h e i d : 
Ten westen van Uden. Hier kruist een aantal wegen 
de breuk, zoals de Hoge Burchtweg, de Beemdenweg 
en de Karpersdijk. Vanaf de Beemdenweg loopt een 
zandpad (bordje Eigen weg) langs de breuk en van 
dit pad is de knik in het landschap goed te zien. 

T o e g a n k e l i j k h e i d : 
Vrije wandel ing 

E i g e n a a r : 
Nvt 

De ondergrond van het grotendeels v lakke Neder land 
wordt doorsneden door een groot aantal breuken. Dit 
zijn plaatsen waar delen van de aardkorst ten opzichte 
van e lkaar zijn verschoven. Tussen twee breuken in kan 
de aardkorst wegzakken, terwijl aan weerzijden ervan 
de korst op zijn plaats blijft. Op een aantal plaatsen in 
Noordoost-Vlaanderen, Noord-Brabant en L imburg 
lopen de breuken door tot aan het landoppervlak en 
zijn de verzakkingen langs de breuken plaatselijk in het 
landschap te z ien. 

W e g z a k k e n d e b o d e m 
De grote breuksystemen in de ondergrond lopen van het 
zuidoosten naar het noordwesten en zijn er de oorzaak 
van dat gebieden tussen de breuken in diep zijn weg 
gezakt. Dit worden s lenken genoemd. De hoger gelegen 
delen, aan weerszi jden ervan, zijn de horsten. Het 
weggezakte dee l in Neder land is de Roerdals lenk, een 
vertakking van de noord-zuid lopende Rijndalslenk. De 
Rijndalslenk is wee r een voortzetting van de zuideli jker 

gelegen R h ö n e d a l s l e n k . Deze s lenken zijn aan het eind 
van het Tertiaire Tijdvak Eoceen ontstaan, ongeveer 40 
miljoen jaar geleden. 
De rivieren Rijn en Maas hebben e r v o o r gezorgd dat het 
wegzakkende deel in de Roerdal Slenk werd opgevuld 
met zand en gr ind. Hier en daar zijn de breuken nog 
steeds in het landschap te z ien. De dalende beweging in 
de s lenken gaat langzaam met 55 tot 200 m m per 1000 
jaar volgens de onderzoekers L. Michon (Geol. Inst., 
Freiburg) en R.T. van Balen (Vrije Universiteit , A m s t e r 
dam). In het L imburgse dee l wordt het grind, dat zich in 
de s lenk bevindt, op grote schaa l gewonnen. Langs de 
Maas tussen Maasbracht en Buggenum is hierdoor een 
groot plassengebied ontstaan waarvan de meeste plas
sen een open verbinding met de Maas hebben. 
Het ontstaan van de breuken in dit deel van Noordwest-
Europa is een gevolg van een s amenspe l van twee grote 
krachten in de aardkorst die er voor zorgen dat er span
ningen in ontstaan en daardoor de vorming van breuken: 

- Het uiteendrijven van de Eurazia t ische en A m e r i k a a n 
se continenten door het vu lkan i sme langs de M i d -
At lant ische rug in de At lant i sche Oceaan. Hier wordt 
door de naar buiten vloeiende lava nieuwe aardkorst 
gevormd waardoor de korst van de rug wordt w e g 
geduwd en daarmee de continenten aan weerszi jden 
eveneens. 

- Het botsen van de het Afr ikaanse continent tegen het 
Euraziat ische. Bij het botsen van deze continenten 
komen grote krachten vrij waardoor onder meer de 
Alpen , P y r e n e e ë n en de S ie r ra Nevada omhoog zijn 
geduwd. 

Door deze krachten wordt de aardkorst in Noordwest-
Europa uitgerekt waardoor breuken ontstaan. Deze 
bewegingen gaan niet met een constante snelheid, maar 
vinden plaats a ls de spanning op een gegeven moment 
te groot wordt. De beweging langs de breuken kan een 
aardbeving tot gevolg hebben. 
Beroemde breuken in Neder land zijn de Feldbiss - en 
de Peelrandbreuk. Deze laatste breuk loopt van de 
Gits tappermolen bij de grens via Roermond en verder in 

Afbeelding 2. 
Op deze van zuid naar noord lopende doorsnede door de ondergrond zijn de breuken als zwarte 
lijnen weergegeven. Goed is te zien hoe de oudere lagen in noordelijke richting steeds dieper 
wegzakken en de verschillen in diepteligging van de lagen tussen de breuken. Het grijsgekleurde 
deel in het zuiden geeft de steenkoolhoudende afzettingen van het Carboon weer die naar het 
noorden steeds dieper komen te liggen. (TNO B&O) 
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noordwestelijke richting langs de plaatsen Meijel , Neer 
kant, L iesse l , Deurne, Rips en M i l l naar Oss. De breuk 
vormt de noordelijke begrenzing van de Roerdals lenk. 
De breuklijn is plaatselijk goed te zien door bij voorbeeld 
een verhoging in landschap, een knik in de weg en de 
aanwezigheid van s lu izen in water lopen op de plaats 
waar deze de breuk passeren, zoals bij de Brabantse 
plaats L iesse l . De verhogingen in het landschap worden 
ook w e l terreintreden genoemd. In de buurt van het 
L imburgse plaatsje Asenray ten oosten van Roermond, 
is een boerderij over de breuk gebouwd en is zelfs een 
knik in het dak te zien door beweging van de breuk. 

V u l k a n i s m e 
De spanningen in de aardkorst hebben niet a l leen tot 
het ontstaan van breuken geleid, maar plaatselijk ook 
tot vu lkanisme dicht in de buurt, zoals in de Eifel . Het 
vu lkan isme bereikte haar m a x i m u m tijdens de Tertiaire 
tijdvakken Eoceen en Oligoceen (45 tot 35 miljoen jaar 
geleden) en werd ongeveer 430.000 jaar geleden weer 
actief tot ca. 11.000 jaar geleden. Er ontstonden onge
veer 340 vulkanen. In totaal zijn in de Eifel nog zo 'n 50 
kra termeren van vroegere vulkanen, Maaren genoemd, 
te bezichtigen. Ten oosten van de Eifel ligt het Siebenge-
birge een vulkaanreeks die hier ongeveer 22 miljoen jaar 
geleden ontstond. Zuidelijker, in de buurt van Freiburg 
ligt de Ka ise r s tuh l een 557 m hoge vulkaan die ongeveer 
18 miljoen jaar geleden is ontstaan. 

A a r d b e v i n g e n 
Een ander gevolg van de bewegingen van de aardkorst 
langs de breuken is het ontstaan van aardbevingen. A l s 
de opgebouwde spanning in de aardkorst te groot wordt 
kunnen plotselinge verschuivingen langs de breuken 
plaatsvinden die een aardbeving tot gevolg kunnen 
hebben. Vers ligt het ontstaan van de grote vloedgolf 
(tsunami) in Zuidoos t -Azië , december 2004, nog in ons 
geheugen. Dit was een gevolg van verschuivingen langs 
een breukzone in de Indische Oceaan, nabij Sumatra , 
waar de Indo-Austral ische plaat onder de Euraziat ische 
plaat wordt geduwd. De hierbij optredende spanningen 

Afbeelding 3. 
Een schematische weergave van de stroming van het grondwater van de horst naar de 
slenk. Tegen de breuk stroomt het water omhoog en komt als kwelwater aan het op
pervlak. Hier ontstaan vaak venen en banken van ijzeroer. (tekening L. van de Brand in 
Brabantse Wijstgronden in beeld). 

Afbeelding 4. 
Een schematische weergave van horsten en slenken tussen breuken in de aardkost. 
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Afbeelding 5. 
De Peelrandbreuk 
even ten westen 
van het Brabantse 
Uden. Hier kruist 
een aantal wegen de 
breuk, zoals de Hoge 
Burchtweg, de Beem
denweg en de Kar-
persdijk. Vanaf de 
Beemdenweg loopt 
een zandpad (bordje 
Eigen weg) langs de 
breuk en van dit 
pad is de knik in het 
landschapgoed te 
zien. 

in de korst hebben de plotselinge bewegingen tot gevolg 
met alle gevolgen van dien. 
De laatste aardbeving van betekenis in het zuiden van 
Neder land vond op13 apr i l 1992 's morgens vroeg plaats 
en had een kracht van 5,8 op de Schaa l van Richter. Het 
epicentrum (de plaats recht boven de haard van de aard
beving) bevond zich iets ten zuidwesten van Roermond, 
terwijl de haard zich op een diepte van ongeveer 17 
ki lometer bevond. De aardbeving werd veroorzaakt door 
verschuiving van de Peelrandbreuk. Op de locatie van de 
beving is de breuk niet tot aan het oppervlak te zien. Een 
recentere beving, met een kracht van 3,1 op de Schaa l 
van Richter, vond op 7 maart 2001 plaats in Heer len . 
Deze beving is veroorzaakt door een verschuiving langs 
de Kunraderbreuk, een zijbreuk van de Feldbissbreuk. 
De haard van deze beving lag op 'slechts ' een diepte van 
vijf kilometer. 

W i j s t g r o n d e n 
Een interessant verschi jnsel langs de breuken is de 

Afbeelding 6. 
Een sluis op de rand 
van de Peelrand
breuk voor de 
regulering van de 
waterstand in het 
St. Annabosch tussen 
de Karpersdijk en 
de Beemdenweg. 
Het water is roest
bruin door het 
wijstwater. Het 
St. Annabosch is een 
van de drie gebieden 
rond Uden waar zich 
nog wijstgronden 
bevinden. 

Afbeelding 7. 
Langs de Beemdenweg stroomt roestbruin wijstwater 
met grote snelheid van de breukrand de lager gelegen 
slenk in. 

vorming van wijstgronden. Deze ontstaan doordat langs 
de breuken op de horst, de hoge kant langs de breuk, 
plaatselijk grondwater omhoog kwelt doordat de breuk 
slecht waterdoorlatend is. Dit water wordt wijst ge
noemd en wordt veroorzaakt doordat goed waterdoor la-
tende zandlagen op de horst door de verschuiving langs 
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Afbeelding 8. 
De Peelrandbreuk 
met op de achter
grond Uden. Op 
20 november 1932 
werd Uden door een 
zeer sterke aardbe
ving getroffen. Het 
epicentrum lag ten 
westen van de stad. 
In twee kloosters 
ontstonden scheuren 
in de muren en een 
stenen kruis viel van 
de top van de gevel 
op het dak. 

de breuk tegenover minder waterdoorlatende Lagen in 
de slenk terecht zijn gekomen en door versmer ing van 
klei langs het breukvlak. 
Op plaatsen waar het kwelwater aan het oppervlak komt 
vindt vaak roestvorming plaats doordat het i jzerhouden
de water hier met zuurstof in contact komt. Het gevolg 
is het ontstaan van ijzeroerlagen die ook slecht water-
doorlatend zijn. Het wijstwater bevat naast ijzer vaak ook 
hogere gehalten aan nikkel , sulfaat en fosfaat. 
Aanwijzingen voor de aanwezigheid van wijst is vaak 
roestkleuring van het water in sloten en bij de mond van 

drainagebuizen.Veel van de wijstgronden zijn inmid
dels verdwenen door waterhuishoudkundige werken en 
bebouwing. Een van de plaatsen waar wijstgronden nog 
bewaard zijn gebleven is in het reservaat St. Annabosch 
bij Uden. In dit reservaat komen 280 plantensoorten voor 
met veel ze ldzame soorten zoals scherpe zegge, twee-
rijige zegge, bittere veldkers en holpijp. Daarnaast tellen 
de wijstgronden bij Uden ongeveer 37 soorten broedvo-
gels . Er wordt a l les in het werk gesteld om deze laatste 
stukjes wijstgrond veilig te s te l len. 

Afbeelding 9. 
Een in het midden van de vorige eeuw gebouwde boer
derij even ten oosten van Asenray rechts van de weg naar 
de duitse grens. De boerderij is boven op de Peelrand
breuk gebouwd en de westkant van de boerderij is door 
beweging van de breuk verzakt. In het bouwland aan de 
kant van de slenk is de aarde donkergekleurd door kwel
water. Vanaf de weg is de boerderij goed te zien. 

Afbeelding 10. 
Het verzakte dak van de boerderij ten oosten van Asenray. 
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