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hun nest meestal wat later; we fotografeerden het tenminste het vorig jaar in 
Juni. Eigenaardig is, dat de zwarte sterns hier niet tusschen de biezen een drijvend 
nest maken, zooals in het Naarder meer, doch aan den rand van het water, 
geheel droog liggend. 

Het gebrek aan watervogels in het Quackjeswater wordt echter ruimschoots 
vergoed door den verbazenden plantenrijkdom, dien we weer bij het betrekkelijk 
pas ontstane Breede Water missen; toch laat het zich aanzien, dat over een 
tiental jaren de plantengroei bij het laatste even mooi zal zijn, als deze nu is 
in het oostelijker gebied. Maar willen we de planten leeren kennen, dan doen 
we beter, over een maandje terug te komen. A. C. HOFKER-FEEKES. 

(Wordt vervolgd.) J. HOFKER. 

GEOLOGIE VAN DE STREEK BUNDE-
GEULLE-ELSLOO. 

BESCHOUWEN we Zuid-Limburg als delta van de Maas, welke rivier ten tijde der 
deltavorming groote hoeveelheden zand en grind uitspreidde over den ondergrond, 
dan vinden we de oude deltavlakte, die naderhand waarschijnlijk omhoog gerezen 
is, thans terug als z.g. hoofdterras. De jongere Maasloopen schuurden in deze 

vlakte in en vormden een kleinere delta, thans bekend als middenterras. Ook hierop 

Fig. 1. De terrassen langs de Maas bij Bunde. 
Onder het bronniveau liggen de tertiaire lagen. 

werden nieuwe grind- en zandlagen afgezet. Opnieuw vond een uitschuring plaats en 
hierdoor ontstond een nog nauwer dal, dat door zand- en grindlagen opgehoogd werd, 
't laagterras. In dit terras stroomt thans de Maas. Op dit laagterras zijn Bunde en Geulle 
gebouwd en tusschen beide plaatsjes gaat 't hoofdterras direct over in 't laagterras. Alleen 
bij .Meerssen vinden we een klein gedeelie van 't middenterras. (Fig. 1.) 

't Hoofdterras rust hier op tertiaire lagen en is bedekt met een laag Limburgsche klei. 
(Fig. 2.) Tertiair komt in den bodem van Nederland overal voor, maar bijna altijd bedekt 
door diluvium. Alleen in 't Oosten en Zuiden van ons land komt 't aan de oppervlakte. 
Zoo ook hier. 

De Maas heeft in den loop der tijden verschillende étages van 't tertiair aangesneden en 
in den steilrand, die ontstaan is, kunnen deze lagen goed bestudeerd worden. De lagen 
hellen naar 't Noorden en gaande van Bunde naar Geulle ontmoet men dus steeds jongere lagen. 

Als oudste laag, die aan den dag treedt, vindt men de Cerithiënklei met als voornaamste 
leidfossielen Cerithium plicatum en Cyrena semistriata i) en deze laag vormt den overgang 
van Onder- naar Midden Oligoceen. Op spoorwegniveau komt deze laag aan de opper
vlakte, hoewel dichte begroeiing 't vaak moeilijk maakt haar te vinden. 

Onder deze klei volgt een profiel van ± 40 M.!) Onder Oligoceen de z.g. „Zanden van 
Neerepen" en „de klei met Ostrea ventilabrum." 

!) Opgave van leldlossielen en dikte der lagen dank ik aan den heer F. v. Rummelen, geoloog te Heerlen. 
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Wat noordelijker treffen we horizontale kleilagen de z.g. Nucula klei met als leidfossiel 
Nucula compta met een dikte van 20 M.!) en hierop volgen zanden en zandige kleien, 
waaronder de Septariënklei met Leda Deshayesiana ter dikte van 20 M. opvalt. Deze 
impermeabele kleien verzamelen 't water der boven liggende lagen en langs den boven
kant der kleilagen treedt dit te voorschijn, houdt de hellingen vochtig en geeft hier en daar 
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Fig. 2. 

aanleiding tot een soort veenvorming. In greppels tracht men dit water langs en onder den 
spoorweg af te voeren met 't oog op het gevaar van afschuiving naar de spoorbaan. In 
1893 heeft een afschuiving plaats g*iad. De kleine waterstroompjes zetten kalktuf af en 
deze kalk wordt door 't water waarschijnlijk opgelost uit de midden oligocene Septariënklei. 

1) Opgave van leidfossielen en dikte der lagen dank ik aan den heer Fr. v. Rummelen, geoloog te Heerlen. 
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Nog verder noordwaarts komt men in Opper Oligocene afzettingen, hoofdzakelijk met 
kleiïge Glauconietzanden, die echter pas bij Elsloo goed zichtbaar worden, een beroemd 
voorkomen, dat reeds door Staring genoemd wordt l). Deze laag bevat een fossielhorizon 
met gerolde fosforietsteenkernen en haaientanden en een 2den hooger gelegen horizon 
alleen met haaientanden. 

„De zanden van onder, midden en boven oligoceen lijken geheel op elkaar en zijn in 
afzonderlijke monsters niet te onderscheiden. Beter gaat 't in verband met de goed 
onderscheidbare kleilagen van o. en m. oligoceen." 2) 

Hierboven vinden we dan 't grind van 't hoofdterras en ten slotte Limburgsche klei. 3) 
Maastricht. G. H. WAAGE. 

BOTANISCHE OPMERKINGEN OVER DE 
STREEK BUNDE-ELSLOO. 

VOOR de velen, die, aangetrokken door de eigenaardige bekoring, welke van Zuid-
Limburg uitgaat, jaarlijks aan dit mooie heuvellandschap een bezoek brengen, is 
bijna steeds het Geuldal met zijn schilderachtige omgeving, einddoel der reis. 

Toch is het niet daar, waar zij voor het eerst kennis maken met Limburg's heuvelen. 
Reeds voorbij het Station Beek zal het hun zijn opgevallen; dat het landschap als het 

ware plots van karakter verandert; zij komen in een andere wereld. Doch die kennis
making vanuit een spoorwegcoupé is slechts een vluchtige. In steeds sneller vaart ijlt de 
trein naar zijn bestemmingsplaats. En nauwlijks hebben de reizigers de tijd zich reken
schap er van te geven, dat zij langs welig beboschte heuvelhellingen dalwaarts snellen. 
Toch zullen allicht de diepe ravijnen met steile wanden, die de heuvelhelling insnijden, 
waar zij langs suizen, hunne aandacht hebben getrokken. En wie toevallig in den trein 
uitzicht heeft naar den heuvelkant, zal het niet ontgaan zijn, dat zich talrijke waterloopen 
en beekjes uit de ravijnen en van de hellingen naar beneden spoeden, waar zij vereenigd, 
over gemetselde beddingen langs en onder het spoor worden verder geleid. 

Dit gedeelte nu, dat zich uitstrekt van af Bunde tot Elsloo, houdt niet alleen den 
minnaar van ongekunsteld, ongerept natuurschoon bevangen door de zich voortdurend 
wisselende perspectieven van het breede, rustige Maasdal, dat zich langs de heuvelrij aan 
zijn oog ontrolt, het is mede een der meest interessante gedeelten van Zuid-Limburg op 
geologisch en floristisch gebied. En ook ddérom zoo leerrijk, omdat in een zoo klein 
bestek als daar, haast nergens zoo goed aanschouwelijk wordt gemaakt, hoezeer de flora 
eng gebonden is aan de geologische gesteldheid van den bodem. 

Het Maasdal bestaat uit drie terrassen: een alluviaal laagterras (dalkom), een diluviaal 
middenterras, waarop eene deklaag, meestal bestaande uit kalkhoudende loss, en een 
hoogterras uit tertiaire lagen opgebouwd, die op verschillende plaatsen, van onder het 
diluviale dek en laagveen, te voorschijn treden. 

Ieder dier terrassen heeft zijne kenmerkende eigen flora; ook daar, waar het laagterras 
onmiddellijk in het hoogterras overgaat, zooals in de omgeving van Bunde en verderop 
het geval is en de oppervlakkige bodemgesteldheid van het eene terras, vaak diep in het 
daarop volgende doordringt, blijven de overgangen scherp gescheiden en evenzoo de 
haar begeleidende flora. 

In de vochtige, hier en daar moerassige beemden van het laagterras, met sloten en water
loopen doorsneden, vindt de botanicus, al naar gelang van het jaargetijde, doch vooral in den 
voorzomer, eene weelde van bloemen en planten, in een kleurenrijkdom, die het oog streelt. 

O. Mono L. bedekt er in het vroege voorjaar de meer droge grasvlakten, een felgele 
band van Caltha palustris L. siert de slootranden, afgewisseld^met plokken hemelsblauwe 

') Deze dagzoom wordt niet vermeld in „Oude Gronden in Nederland" door J. Heimans. Lev. Nat. 1917 no. 8. 
2) Lorié. Eene belangwekkende Geol. excursie in Limburg T. A. G. 1914 deel XXXI 2e serie. 
S) 't Is beter te spreken van Limburgsche klei, dan van loss, omdat bij loss gedacht wordt aan een 

aeolische vorming, welke zeer waarschijnlijk niet geldt voor de Limburgsche klei. 


