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II Vuursteen in de Maastrichtse kalksteen

Een nieuwe lithostratigrafische indeling van het

Boven-Krijt en de Dano-Montien kalksteen in

Zuid-Limburg en het aangrenzende gebied

door Werner+M. Felder

De formaties zijn voor zo ver als mogelijk en of wen-

selijk onder verdeeld in twee of meer laagpakketten.
Uitgaande van het soort sediment; klei, zand of kalk-

steen, waaruit deze laagpakketten overwegend zijn

opgebouwd, en voor zo ver als mogelijk de plaatsnaam
van de type-locatie, zijn deze laagpakketten benaamd,
tabel 1. Voor ieder laagpakket is een type-locatie en

type-sectie aangewezen (Felder 1975 b).
Deze laagpakketten zijn aan de boven- en onderkant

begrensd door een horizont. Onder een horizont wordt

verstaan het laagvlak tussen twee eenheden. Deze ho-

rizonten worden in de regel begeleid van een of meer

kenmerkende verschijnselen in of aan de top van de

onderliggende eenheid en of aan de basis van de er

boven liggende eenheid. In de meeste gevallen betreft

het een grensvlak tussen twee cyclothemen, fig. 1 en 2.

Deze grenshorizonten bezitten een horizontale verbrei-

ding die zo groot is dat ze in een groot deel van het

verbreidingsgebied der formaties aangetroffen wor-

den.

Een deel van de laagpakketten is vervolgens, aan de

hand van lithologische kenmerken, onder te verdelen in

nog kleinere eenheden. Deze eenheden bestaan veelal

uit meer of minder volledig ontwikkelde en geheel of

fragmentarisch bewaard gebleven cyclothemen, fig 2.

In de Formatie van Gulpen en het onderste deel van

de Formatie van Maastricht, zijn het vooral de aan deze

cyclothemen gebonden lagen met vuurstenen die het

meest in het oog springen en zodoende een belang-

rijke functie vervullen in de lithostratigrafie.
De horizontale verbreiding van deze cyclothemen is

zeer variabel en varieert van laagpakket tot laagpak-
ket. In de Formatie van Aken en -Vaals zijn, buiten de

cyclothemen waaraan de grenshorizonten gebonden
zijn, de meeste cyclothemen kleinschalig en niet over

uitgestrekte afstanden te vervolgen. In de Kalksteen

van Fixhe 1 zijn de meeste cyclothemen zo kleinschalig
dat ze nauwelijks of niet in een en de zelfde groeve te

vervolgen zijn. Naar boven, in de Kalksteen van Fixhe

2 en 3, neemt de horizontale verbreiding van de cyclo-
themen toe. Evenals in de Kalksteen van Fixhe 1 zijn
meestal alleen de lagen met vuurstenen te herkennen.

In de Kalksteen van Lanaye bereikt de horizontale ver-

breiding van deze cyclothemen een maximum.

Aan de westzijde van de Maas is dit laagpakket aan de

hand van aan cyclothemen gebonden lagen vuurstenen

onder te verdelen in 24 lagen kalksteen en 23 er tus-

sen ligende lagen kalksteen met vuurstenen, fig. 3.

Deze onderverdeling is van zuid naar noord te vervol-

gende van Visé tot Maastricht en van oost naar west

van Maastricht tot Sluizen bij Tongeren. In hoeverre

deze ook aan de oostzijde te vervolgen zijn is bij ge-

brek aan ontsluitingen niet bekend.

In de Kalksteen van Valkenburg, -Gronsveld en -Schie-

persberg zijn de cyclothemen weer kleinschalig. Aan de

westzijde van de Maas komen vooral in deze laagpak-
ketten duidelijk ontwikkelde cyclothemen voor.

In de Kalksteen van Emael komt boven de Horizont

van Romontsbos een laag pijpvormige vuurstenen voor

die in het gehele verbreidingsgebied van deze kalk-

steen te vervolgen is. In de Kalksteen van Nekum ko-

men slechts zeer onduidelijke en onvolledige cyclothe-

men voor. De Kalksteen van Meerssen is gekenmerkt
door het voorkomen van cyclothemen met duidelijk
ontwikkeld hardgrounds en fossielgruislagen. Deze

fossielgruislagen zijn gekenmerkt door het massaal

voorkomen van bryozoen en grootforaminiferen.
Aan de hand van deze nieuwe lithostratigrafische indeling
is het niet alleen mogelijk de veel omstreden stratigrafi-
sche plaats van de ‘Kunrader kalksteen’ te bepalen, fig. 4

maar ook de relatie vast te stellen tussen de westelijke
‘Maastrichtse kalksteen’ met rythmische lagen met vuur-

stenen en de rythmische opeenvolging van de harde- en

zachte lagen kalksteen uit de oostelijke ‘Kunrader kalk-

steen’. Een schematische relatie tussen deze is weergege-

van in fig. 5.

Vylen, 1975
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In 1969 was ik tijdens het Eerste internationale sympo-

sium over vuursteen, te Maastricht, in de gelegenheid een

nieuwe lithostratigrafische indeling van het Boven-Krijt
en de Dano-Montien kalksteen ten westen van de Maas

aan te bieden, (Felder 1971 en 1975a), die gebaseerd was

op een reeks van lithologische kenmerken. Nu kan ik het

zelfde doen voor het gehele gebied, zowel ten westen als

ten oosten van de Maas, tabel 1. Uitgaande van de regels

opgesteld door het 24e Int. geol. congress, in 1970 te

Montreal (Hedberg 1970), zijn de van ouds bekende for-

matienamen, voor zo ver als nodig, aangepast.Voor zo ver

als geen duidelijke definitie van de formaties bestond is

deze opgesteld, waarbij de onder- en bovengrens is vastge-
legd. Voor iedere formatie is verder een type-gebied aan-

gewezen (Felder 1975 b).
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de benaamde

formaties en de meest gangbare oude, niet exact ge-
definieerde, benamingen.
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TABEL 1

LITHOSTRATIGRAFISCHE INDELING VAN HET BOVEN-KRIJT EN DANO- MONTIEN

KALKSTEEN IN ZUID-LIMBURG EN HET AANGRENZENDE GEBIED

DOOR W. M. FELDER
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Tabel 2

ontsl. 6IF-I9.

Aan de top van de Kalksteen van Lanaye gekenmerkt
door een zwak ontwikkelde hardground met hioturba-

ties en vuursteenvorming rond deze bioturbaties. Aan

de basis van de Kalksteen van Valkenburg door een fos-

sielgruislaag met veel coprolithen.

Fig. I. Horizont van Lichtenberg. Het grensvlak tussen

de Formatie van Gulpen (Kalksteen van Lanayej en de

Formatie van Maastricht (Kalksteen van Valkenburg)
in de groeve van de ENCI te Maastricht,

Nieuwe benaming Oude benaming

FORMATIE VAN HOU THEM

MAASTRICHTS KRIJT

FORMATIE VAN MAASTRICHT
—KUNRADER KALKSTEEN

FORM TIE VAN GULPEN GULPENS KRIJT

FORMATIE VAN VAALS VAALSER GROENEAND

(zand van Herve)

FORMATIE VAN AKEN AKENS ZAND
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Fig. 5. Correlatie tussen de cyclothemen met daaraan

gebonden lagen met vuurstenen in de westelijke ‘Maas-

trichtse kalksteen’ en de cyclothemen met lagen harde-

en zachte kalksteen in de oostelijke 'Kunrader kalk-

steen ’.

A Volledig ontwikkeld cyclotheem met duidelijke top en

basis.

A' hardground met bioturbaties.
A 2 Laag met vuurstenen.

B Cyclotheem met duidelijk ontwikkelde laag harde-

en zachte kalksteen.

B' Hardekalksteen.

B2 Zachte kalksteen.
C Cyclotheem waarvan alleen de laag met vuurste-

nen duidelijk te herkennen is. De top en basis van het

cyclotheem is in de meeste gevallen niet te bepalen.

Fig. 4. Schematische voorstelling van de lithologische
opbouw van de Formatie van Maastricht tussen Maas-

tricht en Benzenrade.

Belg.ontsl. 6IH-36 te Lanaye,

Fig. 3. Lithologische opbouw van de Kalksteen van

Lanaye in de type-locatie,

Fig 2: Cyclotheem in de kalksteen uit het Boven-Krijt
van Zuid-Limburg.
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