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zo Geologische kaarten van Zuid-Limburg

Wido Quist

De vakpublicaties van bijvoorbeeld Keuller et al. (1910), 
Klein (1914) en Klein & Van Rummelen (1925) zijn allemaal 
voorzien van kaarten en/of profielen waarin de bodem van 
Zuid-Limburg in beeld wordt gebracht. Het beeldmateriaal 
in deze publicaties dient een toegepast doel: aangeven waar 
welke geologische laag (bijna) aan het oppervlak komt en 
waar bouwsteen gewonnen wordt of eventueel gewon-
nen zou kunnen worden. De publicaties maken dankbaar 
gebruik van de 19e-eeuwse karteringswerkzaamheden die 
in de periode 1858-1867 resulteerden in de - onder toezicht 
van W.C.H Staring - gedrukte ‘Eerste Geologische kaart 
van Nederland’ (#.01). Een nog directere relatie is er met 
de werkzaamheden van de  ‘Dienst der Rijksopsporing van 

Delfstoffen in Nederland’ die van 1904 tot 1916/1918 haar 
werkzaamheden verrichte en hier over rapporteerde. Onder 
andere de heren Klein, Van Rummelen, Reinhold en Uhlen-
broek waren hierbij betrokken (#.02). De afronding van de 
‘Rijksopsporing’ resulteerde in 1918 in de oprichting van de 
(eerste) Rijks Geologische Dienst. Felder (1981) beschrijft 
de totstandkoming van en de ontwikkeling in de vele geolo-
gische kaarten van Zuid-Limburg. Omdat op diverse kaarten 
ontsluitingen of groeven zijn aangegeven zijn de kaarten ook 
voor de bouw- en architectuurgeschiedenis van Zuid-Lim-
burg van belang. Ze helpen om de omstandigheden en 
ontwikkelingen in de periode waarin veel werd gebouwd 
met lokale bouwstenen beter te begrijpen en te waarderen.

B.01 Uitsnede uit blad 27 – Limburg van de eerste Geologische kaart van Nederland : schaal van 1:200.000 / door W.C.H. Staring ; uitgevoerd door het 
Topographisch Bureau van Oorlog ; uitgegeven op last van Zijne Majesteit Den Koning, 1867 (Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam, 
LL.09537gk.).
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