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Actieve tektoniek in de Boven Rijndal Slenk – integratie van paleoseismologie, 

geomorfologie en geomechanische modellering (translated title) 

 

Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van de tektoniek in het 

noordelijke deel van de Boven Rijndal Slenk (BRS) gedurende het Kwartair. De BRS 

maakt deel uit van een van de grootste tektonische strukturen in de ondergrond van 

centraal Europa, het “West Centraal Europeese Rift Systeem”. De noordelijke deel van 

de BRS wordt gekenmerkt door intensieve antropogene veranderingen van het 

landschap, de relatief geringe tektonische bewegingen van de ondergrond en de lage 

seismische intensiteit van de noordwest Europeese plaat. Tijdens het gehele Kwartair 

traden intensieve oppervlakteprocessen op, zoals verwering, erosie en rivierwerking. 

Het onderzoek naar restanten van informatie over tektonische bewegingen van de 

Rijndal Slenk is door het samenspel van al deze processen bemoeilijkt. Dit proefschrift 

onderzoekt de aanwezigheid van aktieve tektoniek in de noordelijke BRS door middel 

van het combineren van informatie met behulp van 4 verschillende methoden: het 

graven en bestuderen van paleoseismische onderzoekssleuven (onderzoek naar 

aardbevingen in de recente geschiedenis), rivierterrassen karteringen, geomorfologie 

(leer van het landschap) en een tektonische modelleerstudie gebaseerd op de eindige 

elementen methode.  

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een overzicht gepresenteerd van de 

geologische ontstaansgeschiedenis van het gebied rond de noordelijke BRS. Dit 

hoofdstuk gaat ook in op de mate waarin bepaalde strukturen belangrijker zijn of zijn 

geweest dan andere en in hoeverre er seismiciteit (maat voor het optreden in de tijd van 

aardbevingen van een bepaalde sterkte voor een bepaald gebied) heeft plaatsgevonden. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de resultaten van de paleoseismische onderzoekssleuven langs 

een 20 km lang segment van de westelijke randbreuk in het noordelijk deel van de 

BRS. Het geofysisch onderzoek voorafgaand aan de onderzoekssleuven wordt ook in 

dit hoofdstuk gepresenteerd. Het vermoeden dat langs deze randbreuk tektonische 

aktiviteit waar te nemen zou moeten zijn, is bevestigd door de datering van 
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sedimentmonsters genomen tijdens en na de graafwerkzaamheden. De overeenkomst 

tussen tektonische aktiviteit langs deze randbreuk en laat-Pleistocene fluviatiele 

erosieprocessen, zoals het zich verleggen van een rivierloop, worden belicht. Het 

belangrijkste resultaat van dit hoofdstuk is dat in het algemeen uitgegaan kan worden 

van een wisselwerking tussen aktieve tektoniek en landschapsontwikkeling.  

Daarnaast kan deze wisselwerking met behulp van geomorfologische methoden 

zichtbaar gemaakt worden. Deze relatie is verder verdiept door het terrassenonderzoek 

in hoofdstuk 3. De top van de rivierafzettingen (terrassen) langs 20 km lange segmenten 

van de westelijke randbreuk alsmede de omringende zuidelijke gebieden zijn door 

middel van veldwerk en kaartinterpretatie ingedeeld, vergeleken en gekorreleerd met 

terrassen uit eerdere karteringen van de noordelijk en zuidelijke omringende gebieden. 

Op basis van korrelatie van even oude terrassen is een terrassenprofiel gemaakt langs 

de gehele westelijke randbreuk van het noordelijk deel van de BRS. Met behulp van dit 

profiel zijn relatieve bewegingen langs breuken en vertikale bewegingen van de 

rivierterrassen bepaald, welke geleid hebben tot bewegingssnelheden.  

In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de geomorfologie van de 

noordelijke BRS. Het doel van de combinatie van de resultaten uit hoofdstuk 3 (het 

riviernetwerk en de diktes van de verschillende sedimentpakketten) en dit hoofdstuk is 

een kaart van aktieve breuken in de BRS te realiseren. Kwantitatieve metingen van het 

landschap zijn gebruikt om de invloed van het gesteente en/of de tektoniek op de 

morfologie en het riviernetwerk te bepalen en zo de balans tussen erosie en tektoniek 

op te maken.  

In het vijfde deel van dit proefschrift wordt de mogelijkheid van het weer aktief 

worden van breuken onderzocht met behulp van de eindige elementen methode. Een 

drie dimensionaal model, gebaseerd op de “slip tendency analyse” van Morris et al. 

(1996) waarin alle reeds gekarteerde breuken alsook die breuken die in dit proefschrift 

als belangrijk naar voren komen, wordt gebruikt om de huidige spanningstoestand van 

de noordelijke BRS na te bootsen. Deze resultaten geven een relatief stabiel 

spanningsveld weer waarin de kans op breukreaktivatie zeer gering is. 

Hoofdstuk 6 tenslotte, presenteert een synthese van de resultaten van het 

onderzoek dat uitgevoerd is naar de oorzaak van aktieve tektoniek tijdens het Kwartair 

in de noordelijke BRS. Samengevat laten de onderzoeken en de gepresenteerde kaart 

zien dat paleoseismologie, geomorfologie en de huidige spanningstoestand op en rond 

de breuken, duiden op een relatief geringe Kwartaire tektonische aktiviteit. Ondanks 
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een aanhoudende beweging van 0.02-0.08 mm/jaar zijn de effecten daarvan op het 

landschap slechts bewaard gebleven door de afname in erosie sinds het laat-

Pleistoceen. De simulering van de huidige spanningstoestand van de Rijnslenk laat zien 

dat de kans op nieuwe breukbewegingen in het noordelijke deel betrekkelijk laag is. 

Vermoedelijk is de recente deformatie/beweging in de Rijnslenk voornamelijk het 

gevolg van kruipprocessen van de ondergrond. 
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