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diluviaalgebied. 

VOORNAMELIJK ME'f HET OOG OP DE KAAR'fEERING DEZER TERREINEN 

DOOR 

DI'. H. VAN OAPPELLE. 

IN T,EI DI N G. 

De kaarteeringen, die ik in verschillende terreinen van het 
Nederlandsche diluviaalgebied heb verricht, hebben mij met een 
aantal moeielijkheden bekelld gemaakt, die steeds grooter worden, 
naarmate men in zuidwaartsche richting in dit gebied voortschrijdt. 

Vergelijkende kaarteerproeven op twee plaatsen van het Skandi
naafsch diluvium en op een van de belangrijkste, en w~i kunllen 
zeggen de klassiekste gedeelten van het gemengde Diluvium, zijn 
in dit opzicht voor mij zeer leerrijk geweest, daar zij nl. geleerd 
hebben, dat de grondmoraine naar het zuiden van ons land in 
dikte afneemt en in genoemde richting meer en meer den zandigen 
ontwikkelingsvorm aanneemt. 

Dit verschijnsel, dat zijne verklaring vindt niet alleen in het, uit 
den praeglacialen ondergrond opgenomen zand, doch ook in den 
steeds verminderenden aanvoer van kleileverende granieten en andere 
veldspaatrijke gesteenien, naar mate de gletschers in ons land 
voortschreden - dit verschijnsel maakt op het gebied van het 
gemengde Diluvium eene grensbepalillg van de grondmoraine en het 
haar omringende rolsteen zand hoogst moeielijk 1). 

In de laatste jaren heh ik meer in het bizonder op deze 
moeielijkheden de aandacht gevestigd en heb ik mij voornamelijk 

') Der Lochemerberg, ein Dllrchragungszug im Niederlä.ndischen Dilllvium. Vel·h. d. 
Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam. Tweede Sectie Deel lIl. No. 1, Amsterd.1893. 
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met waarnemingen beziggehouden, die zouden kunnen bijdragen tot 
eene beantwoording der vraag, omtrent welke vóór den aanvang 
eener hernieuwde kaarteering van ons land overeenstemming za.! 
moeten bestaan: welke vormingen zullen op de nieuwe geologische kaart 
in het N ederlandsche diluyiaalgebied onderscheiden moeten worden? 

In dit opstel wensch ik eenige nieu we waarnemingen omtrent 
de grond moraine , in verband met de onderliggende praeglaciale en 
glaciaal-gelaagde vormingen mede te deelen, en een beknopt over
zicht te geven van hetgeen ik in de laatste drie jaren aangaande 
deze afdeelingen in Utrecht, de Veluwe en het oostelijk gedeelte 
van Groningen heb opgeteekend. 

In een volgend artikel zullen de jongere diluviale afzettingen aan 
de beurt komen, die wij, hoewel vormingen van verschillenden 
ouderdom daaronder vertegenwoordigd zijn, gewoon zijn als Post
glaciaal JJiluû'Ïu1Jl samen te vatten. 

I. De grondmoraine en hare ondergrond. 

In een mijner vorige opstellen heb ik door vergelijking van een 
aantal in l!'riesland, Drente en Overijssel verrichte grondboringen 
trachten aan te toonen 1), dat de indeelillg, die de gletschertheorie 
voor alle vóór de aankomst van het landijs gevormde gronden 
eischt, ook voor ons land geldig is. 

Overal toch werd van onderen naar boven dezelfde opeenvolging 
waargenomen nl.: 
1°. praeglaciaal diluvium, afgezet door zuidelijke stroomen. 
2°. glaciaal gelaagd gemengd diluvium, door zuidelijke 

stroomen gevormd, in vereeniging met de gletscherbeken. 
3°. glac iaal gelaa gd S k and i naafsch dil u vi u m, afgezet 

door de gletscherbeken alleen. 
Hoewel dezc drie afdeelingen (étages) in het algemeen in noorde

lijke richting onder elkander wegschieten, bleek plaatselijk somtijds 
eert afdeeling niet tot ontwikkeling te zij n gekomen en zag ik som
wijlen in een gebied een afdeeling aan de oppervlakte komen, die 
in de andere deelen van hetzelfde gebied onder de jongere afdee
lingen bedolven ligt. 

rl'erwijl, hetgeen te verwachten was, deze verschillen toenemen, 
naarmate men den oorsprong der stroomen nadert, die het zuidelijk 
gesteente-materiaal hebben geleverd, bleek toch ook in het noorden 

1) Geologische resultaten van eenige in West-Drente en in het O. deel van Overijssel 
verrichte grondboringen. Uitgegeven door de Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterd. 1890. 
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van ons land somwijlen slechts Praeglaciaal Diluvium ontwikkeld te 
zijn, waar men boven deze afdeeling Glaciaal Gelaagd Gemengd of 
Glaciaal Gelaagd 8kandinoafsclt Diluvium verwachten zou, bijv. te 
Koudum in het zuid-westen Friesland. (Zie blz. 6) 1). 

Dat in zulk een gebied de grondmoraine, die de gletschers op 
een zoodanig .terrein hebben afgezet, herhaaldelijk van karakter 7..81 

veranderen en plaatselijk, in plaats van uitsluitend noordelijk mate
riaal, steensoorten van gemengden oorsprong zal bevatten, hebben mijne 
vorige waarnemingen iri Dl'ente, Overijssel enl<'riesland reeds geleerd. 

Het belang der praktijk nu eischt, dat de aard van den onder
grond der grondmoraine, nl. wanneer laatstgenoemde vorming niet 
al te dik is, op verschillende punten van een gebied worde onder
zocht en dat haar petrographisch karakter, hetwelk veelal van den 
ondergrond afhangt, op de kaart, bijv. door arceeringen worde 
aangegeven. 

Wanneer het op plaatsen, waar de ondergrond telkens van 
karakter verandert, onmogelijk blijkt, deze verschillen overal in 
kaart te brengen, dan zullen in de verhandelingen, die bij de kaart 
verschijnen, uitvoerige mededeelingen aangaande deze afwisseling in 
den aard van den ondergrond moeten worden opgenomen. 

De volgende aanteekeningen, die ik in de voorafgaande zomers 
in het diluvium van Utrecht en de Veluwe en in dat van het 
Oldambt (Provincie Groningen) gemaakt heb, zullen dit verband 
duidelijk doen zien en ons tevens de groote bezwaren doen kennen, 
waarop wij bij eene kaarteering dezer diluviale terreinen stuiten. 

Het merkwaardigste verschijnsel, dat ik bij mijn onderzoek van 
het diluvium der noordelijke provincien aan het licht heb gebracht, 
is wel het onverwacht optreden van zuiver zuidelijk diluvium te 
midden der Skandinavische vormingen. De talrijke, tot 8 cM. groote 
witte kwartsrolsteenen, dikwijls door lijdiet begeleid, liggen, zonder 
spore1t van noordelijke steénsoorten, in een wit zand ingesloten, 
dat, met een dikkere of dunnere grondmoraine-bedekking nu eens 
de hoogste bodemverheffingen der omgeving vormt (Koudum in 
ZW. Friesland) dan weder een vlak terrein samenstelt (Echten, 
Dwingelo in Drente). 

De grootte van de kwartshrokken is, evenals de bijmenging van 

1) H. VAN CAPPELLE. Biidrage tot de kennis van Frieslands bodem IV. Eenige 
mededeelingen over de diluviale heuvels in de Gemeente Hemelumer Oldephaert 
en Noordwolde. (Tjjdschr. v. h. Kon. Ned. Aardr. Gen.) Tweede Serie Deel IX, 1892 
blz. 907 en Diluvialstudien im Südwesten von Friesland. (V~·h. KOll. Akad. v. lVetensch.) 
Tweede Sectie Deel IV, No. 3 Amsterdam 1895 blz. 7. 
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lijdiet en het petrographisch karakter van het zand, waarin ze in
gesloten zijn, in strijd met de onlangs uitgesproken meening van 
Dr. J. MARTIN, dat de kwarts hier ook wel van noordelijken oor
sprong zou kunnen zijn 1). 

Kan dus aan den zuidelijken oorsprong der fluviatiele vorming, 
die de kern van de hoogte van Kondum samenstelt, niet getwij
feld worden, omtrent den ouderdom dezer afzetting schijnt nog 
verschil van gevoelen te kunnen bestaan, hetgeen mij gebleken is 
uit het reeds aangehaalde geschrift van Dr. J. MARTIN, waarin 
de mogelijkheid eener vorming in den jongsten diluviaaltijd wordt 
uitgesproken 2). 

Ook hier is het al weder de vraag tusschen het volstrekt onmo
gelijke en het hoogst onwaarschijnlijke. Volstrekt onmogelijk is 
het niet, dat wij, wanneer op korte afstanden de grondmoraine nu 
eens op de gletscherbeek-afzettingen - op Glaciaal Gelaagd Skan
dinaafsch Diluvium = hvitaglaciaal van J. MARTIN - dan we~er 
op . een zuidelijke afzetting rust, grondmorainen van verschillenden 
ouderdom voor ons hebben; doch zoolang niet het tegengestelde 
bewezen is, zal ons een gelijkstelling, zonder dat wij gevaar loopen 
een fout te begaan, geoorloofd zijn. (Zie figuur I op achter
staande plaat, die de onderstelling van J. MARTIN en mijne ver
klaring moeten ophelderen). 

Wanneer wij eens alle theoretische mogelijkheden aannamen, die 
genoemde schrijver in zijne laatste publicatiën heeft te berde ge
bracht, dan zou de vervaardiging een er geologische kaart van het 
diluvium het instellen van een oneindig aantal vrij diepe boringen 
eischen en alle bestaande kaarten van het diluvium voor phantasiën 
verklaard moeten worden 3). 

1) Diluvialstudien IIl. Vergleichcnde Untersuchungen über da~ Diluvium in Westen 
der Weser. 3. Verticalgliederung des Niederländischen Diluviums, Osnabrück 1897, blz. 30. 

I) 1. c. blz. 27. 
') De tijd ontbreekt mij en ik geloof, dat het ook vrijwel onvruchtbaar zou zijn, om 

in een uitvoerige polemiek met Dr. J. MARTIN te treden. Onderstaande reeds versche· 
nen geschriften, die ik voor een deel beschouw als eeno poging van den onvermoeiden 
schrijver, om de waarnemingen der Nederlandsche geologen zoodanig uit te leggen en 
te lezen, dat zij voor zijne eenmaal aangenomen theoriën pasklaar worden, knnnen den 
nog onervaren geoloog tot waarschuwing strekken, om ten opzichte van het diluvium 
van ons land met verklaringen uiterst spaarzaam te zijn en maken het gebiedend nood
zakelijk, om onvermoeid met het verzamelen van feiten voort te gaan: 

Dr. J. MARTIN. Diluvialstudiën. 
1. Alter und Gliederung des Diluviums in OIdenburg. Osnabrück 1893. 

II. Das Haupteis ein baltischer Strom. Osnabrück 1894. 
IIl. Vergleichende Untersuchllngen über das Diluvium im Westen der Weser. 

1. Heimath der Geschiebe. 
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De diepte, waarop ik den bodem van de mo:.:ainehoogte van 
Koudum kon be$tudeeren, acht ik te groot, om in de diepte nog 
glaciale afzettingen te onderstellen. Bovendien is het zeer onwaar
schijnlijk, dat in den jongd.iluviaaltijd de zuidelijke stroomen zoo
ver naar het noorden grof materiaal hebben meêgevoerd, terwijl 
ook het aantal onderzochte, diepe boringen in Noord-Nederland 
groot genoeg is om deze mogelijkheid beslist te kunnen tegen
spreken. 

De zwarte potklei, die, zooals door Dr. LORIÉ en door mij is 
aangetoond, in het noorden des lands, hetzij lensvormig, hetzij in 
zeer dikke banken met de zuidelijke sedimenten pleegt af te wis
selen (Sneek, Assen), schijnt ook te Koudum reeds op een diepte 
van 17 M. ontwikkeld te zijn 1). 

Daar echter het onomstootelijk bewijs, dat de potklei ook te Gro
ningen, waar zij dicht bij de oppervlakte ligt en in nauwe betrek
king tot de grondmoraine optreedt, eene afzettingsproduct van zui
delijke stroomen is, tot nu toe nog niet geleverd was, scheen het 
mij gewenscht, voor eene beantwoording dezer vraag meerdere ge
gevens te verzamelen. 

Aanleiding tot dit onderzoek was de ontvangst van een nabij 
de oppervlakte verzameld monster mergel uit Aekamp, ten zuiden 
van Oostwold (Oldambt, Groningen), In welken grond ik een kalk
rijke potklei meende te herkennen. 

Het gehucht Aekamp ligt op een in een cirkel gelegen heuvel
terrein, dat zich · tusschen Winschoten, Beem, Finsterwolde, Mid
wolde en Scheemda uitstrekt en een lager terrein omgeeft, hetwelk 
in het oosten uit laagveen of moerasveen, in het westen uit hoog
veen gevormd wordt en in vroeger tijd gedeeltelijk door een meer, 
het Hunengameer werd ingenomen. (Zie het kaartje in figuur II). 

Aan Dr. LORIÉ hebben wij reeds eene beschrijving van de lig
ging dezer diluviale h09gten met betrekking tot het omringende 
hoogveen te danken 2), zoodat hiernaar verwezen kan worden. Hier 

2. Gliederuug des Diluviums. 
3. Vertikalgliederung des niederländischen Diluvium8. 
4. Antwort auf die Frage des Herrn Prof. Dr. A. JENTZSCH: Iet weisgefleckter 

Fcuerstein ein Leitgeschiebe? 
5. Alter des Diluviums. Osnabrück 1895, '96, '97, '98. 
6. Pseudoendmoränen und Pseudoàsar. Bremen 1898. 

') H. V. CAPPEI.LE. Quelques observations sur Ie Quaternaire ancien dans Ie nord des 
Pays-Bas. Bull. d.I.Soc. BeIge de Géol. de Paléont. et d'Hydr. T. 2. 1888 blz. 134. 

I) Contributions à la géologie des Pays-Bas, VI. Les hàutes . tourbières au nord du 
Rbin. Arch. Teyler, Série II, T. VI, 4me partie. Haarlem 1895, blz. 85. 
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ter plaatse zullen als aanvulling mijne waarnemingen omtrent den 
bouwen de samenstelling van deze heuvels medegedeeld worden. 

Reeds LORIÉ heeft terecht dit met laagten afwi.."'lelend heuvel
terrein als het morainelandschap aangeduid en onder het veen van 
het voormalige meer de ontwikkeling van keileem met gmnieten, 
vuursteen en dioriet aangetoond. De toestand, die hier vroeger 
bestond - een meer met omringend, hoog moraine-terrein - vindt 
men heden ten dage nog op talrijke plaatsen van het Noordduitsche 
diluvium. 

De ligging van het zoogenaamde Meerlllnd - het vroeger door 
het Hunengameer ingenomen terrein - op korten afstand van de 
zee en de geringe hoogte van het moraine-terrein tusschen Mid
wolde en Oostwold (onmiddellijk vóór de eerste letter · van laatst
genoemde plaats op de topographische kaart) hebben het binnen
dringen van het zeewater en de afzetting van een kleilaag (Dollard
-klei) op het veen mogelijk gemaakt. 

Het veen, dat ook in dit noordelijk deel van het Meerland eer
tijds den bodem vormde, werd door den Dollard weggeslagen en 
door vermenging van de veenproducten met het Dollardslib kwam 
hier een kleilaag tot afzetting, welke als roodoorn moet worden 
aangeduid. 

Ook nabij Hardenberg tusschen Aekamp en Finsterwolde vond 
LORIÉ eenige Skandinavische gesteenten, doch voor het overige werd 
uitsluitend ~ancl aangetroffen, dat de schrijver als Skandinaafsch 
diluvium beschouwt, waaruit de steenen door den mensch verwij
derd zijn. 

Daar de onderzoekingen van LORIÉ meer in het bizon der de 
hooge veenen van dit gebied golden, is het niet te verwonderen, 
dat zijne mededeelingen omtrent de samenstelling èn den bouw van 
dit diluvium onvolledig moesten blijven. 

Dit bleek mij reeds spoedig, toen ik van Winschoten komende, 
daar waar de straatweg naar Beerta zich oostwaarts ombuigt, het 
eerst het ouddiluviale terrein betrad. Van hier (Oostereinde) strekt 
zich een op zichzelf staande walvormige bodemverheffing een eind
weegs naar het N.N.O. uit. 

Op de hoogste punten wordt hier de bodem gevormd uit zand 
met Skandinavische gesteenten - waarvan echter het grootste deel 
door de grondbewerking verwijderd is - op enkele plaatsen in 
zandig kleileem overgaande en een dek vormende, dat zelden een 
grooter dikte dan 0,50 M. bezit, en op geel of geelwit kwarts
zand rust. 

Uit eenige boringen, die ik op de westelijke helling dezer hoogte 
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verrichtte, bleek het grondmoraine-dek (h in figuur lIl) gaandeweg te 
verdwijnen en voor jonger zand plaats te maken, .dat ik als een 
afspoelingsproduct van de hoogte beschouw. Op sommige plaat
sen ble.ekhet oude dek geheel weggevoerd en het jongere zand 
onmerkbaar in het zand (c), dat de vloer van het moraine
dek vormt, over te gaan. De helling afgaande trof ik op 
1,70 M. diepte een zeer dun potkleilaagje (d) aan, dat naar het 
westen gaandeweg dikker wordt en ook hoe langer hoe dieper 
onder het bovenliggende zand wegschiet: de potklei, die overal 
onder den zandbodem van het vlakke terrein bedolven ligt, dat 
door den straatweg naar Oostwold doorsneden wordt, blijkt dus 
in den kern van genoemde dilu viala hoogte wigvorI'nig uit te loopen. 

Een geheel andere bodemgesteldheid trof ik aan in het Aekam
per morainerugje, dat zich ten N.N.W. van eerstgenoemde hoogte 
in W.Z.W.-O.N.O. richting uitstrekt en de zuidelijke omranding 
van het Meerland vormt. 

Op de hoogste punten, die ten naastenbij met den Aekamper
weg samenvallen, was de bodem vrij afwisselend. Op het kruis
punt met den Buitenmeerlandschen weg was de bodem gelijk aan 
dien der eerst beschreven hoogte, nl. uit zand gevormd, met eene 
dunne morainebedekking (ten hoogste 0,50 M.). 

Deze laatste, nu eens uit een ruw zand met vele Skandinavische 
steenen, dan weder uit een hard, grijsachtig zandig leem samen
gesteld, bezit een zeer onregelmatigen onderkant en dringt op 
enkele plaatsen zakvormig (tot 1 M. diep) het onderliggende zand 
binnen. (Zie figuur IV). Dit zand, dat in een kuil tot eeri diepte 
van 3t M .. ontbloot was, en hoven/Jan geel, onderaan grijzer 
was, vertoonde talrijke dunne in het N. gedeelte golvende, in 
het Z. deel opgerichte naar het zuiden hellende laagjes. Op 
een diepte van 2 M. wisselde met het zand een dun grijs pot
kleilaagje af, dat wigvormig tusschen het zand uitliep en plaats 
maakte voor zwarte humusstrooken, waarin plantenwortels waren 
ingesloten. 

Het voorkomen van keizand aan de oppervlakte daar waar het 
morainedek de geringste dikte heeft en het grootere leem gehalte 
in de onderste deelen zijner aanzwellingen moeten door atmosphe
rische invloeden verklaard worden. Wij hebben dus in het kei
zand weder een verweeringskorst te zien en niet een op de grond
moraine afgezette jongere vorming. J. MARTIN maakt van mijne 
opgaven aangaande de dikte der verweeringskorst van het keileem 
in West-Drente gebruik, om het voorkomen van een "Innenmol'äne" 
ook in ons land aan te toon en ! 
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Ongeveer 150 M. in N.O. richting van bovengenoemd punt 
verwijderd, heeft het morainedek de voor dit gebied aanzienlijke 
dikte van 1,60 M. Merkwaardig was hier het onderste gedeelte; 
dat een onregelmatige dooreenmenging van noordelijke steenblok
ken met zand en potklei liet zien. Het keileem was hier nu eens 
steenrood (in de zandrijke gedeelten) dan weder donker groen
achtig grijs gekleurd (in de meer kleihoudende plekken) en bevat 
hier en da.ar opeenhoopingen van glimmerblaadjes en hyaline kwarts
korrels, de overblijfsels van op de plaats uiteengevallen graniet. 

Duidelijk was het hier te zien, dat het gletscherijs, toen het 
over deze hoogte ging en haar samenschoof, potklei uit den onder,. 
grond heeft meegesleurd. 

Nog meer naar het NO. wordt het morainedek gaandeweg dun
ner en verandert zijne samenstelling tengevolge zijner ligging niet 
op zand, doch op potklei. De potklei is eerst nog, 111. daar waar 
zij op het punt is wigvormig uit te loopen, wegens het grootere 
zandgehalte en de gemakkelijke doordringbaarheid voor het atmos
pherische water, geelachtig van kleur. Gaandeweg wordt echter 
de klei vetter en vertoont nog haar oorspronkelijke grijze of grijs
blauwe kleur. (Zie het profiel in figuur V, uit een aantal boringen 
verkregen). 

Het is nu op het hoogste punt van het morainerugje, dat de 
merkwa-ardige mergel door den landbouwer J. DOORNBOS uitge
graven wordt en voor grondverbetering wordt aangewend 1). 

De potklei is hier niet gelijkmatig blauwgrijs of donkergrijs van 
kleur, doch vertoon~ talrijke witte plekken, die rijker zijn aan kalk 
(in een monster werd in het Scheik. Labor. der R. L. School 
alhier gevonden 14,98 pCt.) dan de grijs of blauwzwart gekleurde 
gedeelten (waarvan het kalkgehalte in het grondmonster slechts 
5,59 pCt. bedroeg). Hier en daar treft -men in de klei, die meestal 
rijk is aan kleine zilverwitte micaplaatjes, opeenhoopingen van humus
bestanddeelen aan, welke niet of ter nauwernood met · zoutzuur op
bruisen. 

Aan de oppervlakte is de klei met granieten, porfieren, vuur
steenen en andere noordelijke gesteenten gemengd en vormt een 
lo1caaI11loraine, zeer verschillend van die, welke wij zooeven op het 
zand ontwikkeld vonden. 

Daar de potklei op enkele plaatsen een grooter of geringer ge-

') In het Tijdschrift van de Nederl. Heidemaatschappij, 1897 afl. 4 gaf ik reeds een 
voorloopige mededeeling over deze mergel. 
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halte aan zand bevat en somtijds in kalkhoudend zand overgaat, 
dat hier en daar meer of minder gebogen of gekronkelde laagjes 
vormt, 7& de diepte tot welke de bovengrond ontkalkt is, afwis
selen. Gemiddeld bedraagt deze diepte 1 M. 

De potklei of kleimergel (door den Groninger boer oerlclei ge
noemd) van Aekamp stemt dus in petrographisch karakter zeer veel 
overeen met die, welke ik onder Sneek op een diepte van 62-65 M. 
ontwikkeld heb gevonden 1). 

De vraag echter, of de bodem, waarop in het Oldambt de grond
moraine zich heeft afgezet, eveuals die onder Sneek, van zuidelijken 
oorsprong is, kan cioor de afwezigheid van grovere gesteentefrag
meuten in het zand of de klei niet gemakkelijk beantwoord wor
den. LORIÉ vermeldt wel, dat te Midwolde onder de potklei zand 
met steenen ligt 2, doch zegt niet welke gesteenten dit zijn. 

Dat het zand en de potklei tot een zelfde vorming behooren, 
bleek ons uit het voorkomen van dunne potkleilaagjes in het zand. 

Kan echter het petrographisch karakter ons hier omtrent den 
oorsprong niets leeren, ook de organische overblijfsels, die ik in de 
potklei van deze diluviale hoogte aantrof, hebben ons omtrent den 
oorsprong niet veel licht verschaft. Te Aekamp bleek de potklei 
op een diepte van 2 M. eenige goed bewaarde stengelfragmenten 
van Equisetum palttatre L., benevens van Phrag11litea communia Trin. te 
bevatten, planten die door E. LAUFER 3) ook in de afzettingen der oud
diluviale zoetwaterbekkens van Hannover gevonden zijn. Van de 
stengeldeelen der Equisetum' a, die allen vertikaal in de klei steken 
en dus niet van elders kunnen zijn aangevoerd, zijn slechts de van 
een . hard tusschenschot voorziene knoopen met · het, in vezels uit
loopend, gedeelte der aangrenzende leden bewaard gebleven. 

Niet minder belangrijk zijn de zoetwatermollusken, die ik in een 
gelijksoortige, witgevlekte potklei (kleimergel) 4) van het hooge dilu
viale terrein te Hardenberg (NO. voortzetting VAn het Aekamper 
morainerllgje) aantrof, en die behooren tot soorten, ·welke ook uit 
de ouddiluviale zoetwaterafzettingen van Noord-Duitschland bekend 
zijn geworden. Ik bepaalde ze als Valvata piscinalis Müll, Pisi
dium a1llnicu1lt en Planorbi8 spec. 

J) H. v. CAPPELLE. Quelques observations sur Ie Quaternaire ancien enz. I.c. 
blz. 131. 

') 1. c. blz. 87. 
') Jabrb. d. Kön. Preoss. Oeo1. Landesanstalt, f. 1883, .Berlin 1884. 
') Het kalkgehal~ van deze potklei bedroeg 7,85 pCt. 
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DAMES en KEII,HACK hebben nu zoodanige zoetwatcrvormingen, 
die onmiddelijk dool' de grondmoraine van het landijs bedekt wor
den, voor, in de nabijheid van den ijsrand uit noordsch materiaal 
gevormde, afzettingen - dus voor afzettingsproducten del' smeltwater
beken verklaard. PENCK deelt deze meening niet, omdat hare fauna 
en flora met de nabijheid van den ijsrand niet overeengebracht 
kan worden. 

In West-Drente (Uffelte bij Havelte) heb ik echter op 3,90 M. 
onder de grondmoraine te midden van de gletscherbeekafzettingen 
(Glaciaal Gelaagd Skandinaafsc4 Diluvium) een potkleilaag aange
troffen, welke overblijfselen van eOrl/tU8 avellana L., QuerCU8 robur 
en andere gematigde planten insloot en die dus niet ver van den 
ijsrand in een zoetwaterbekken te midden van het vóór den glet
scherrand liggende zandgebied tot afzetting moet gekomen zijn 1). 

Ook onder Meppel heb ik onder de grondmoraine of de omge
werkte grondmoraine eene kalkhoudende potkleilaag met gelijk
soortige plantenoverblijfsels waargenomen, die echter dieper ligt 
(14-16,30 M.) en tot een zuidelijke afzetting behoort, welke te 
midden der gletscherbeekafzettingen optreedt. 

Moesten wij deze afwijkende opeenvolging der afdeelingen van ons 
diluvium Of door eene geringe oscillatie van den ijsrand verklaren, 
alvorens de gletschers voor goed in ons land vooruitdrongen, of 
aan eene tijdelijke verlegging der zuidelijke stroomen door het 
langzaam naderende gletscherwater toeschrijven, tevens blijkt uit 
deze waarnemingen, dat deze potkleibeddingen van West-Drente in 
den overgangstijd van het praeglaciale in het glaciale tijdperk ge
vormd zijn, en jonger zijn dan de potkleilagen onder Sneek 2) en 
de potkleilagen, die Dr. LORIÉ uit den ondergrond van Assen 
heeft beschreven 3), aan wier praeglacialen ouderdom, wegens de 
ligging te midden der zuidelijke afzettingen niet getw,ifeld kan 
worden. 

Ten slotte wijs ik nog op de door mij uit Wierden bij Almelo 
beschreven potkleilaag, die met de daarmede afwisselende glaciaal
gemengde afzettingen onder een 16 M. dikke kleileembank ontwik
keld m 4). 

1) Het diluvium van West-Drente, Ver". d. Kon. Akad. v. Wetenseh. te Amsterdam. 
Tweede serie, Deel I, No. 2. Amsterdam 1892, blz. 23. 

S) H. v. CAPPELI.E. QueIques observations sur Ie Quaternaire ancien, I. c. 
') Grondboringen te Afsen, Verh. J. Kon. Akad. v. Wetensch. Deel lIl, No. 2. 

Amsterdam 1893. 
4) Geologische resultaten van eenige in W est-Drente enz. I. c. blz. 33. 
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Ik heb hier de stratigraphische betrekking der potklei op ver
schillende punten in Noord-Nederland nog eens in h€rinnering ge
bracht, om aan te toonen, dat de vorming der potkleibeddingen 
van dit gebied in het praeglaciale tijdvak een aanvang heeft geno
men en is voortgegaan, totdat de gletschers op het punt waren 
het land met eene grondmoraine te overdekken. 

Door dit optreden van potkleibeddingen in verschillende niveaus 
der onder de grondmoraine ontwikkelde reeks van fluviatiele afzet
tingen wordt de langzame overgang van het Prae glaciaal in het 
Glaciaal Gelaagd Skandinaafsch Diluvium even duidelijk toegelicht als 
door het, in verticale richting, langrmam terugtreden van het zuidelijk 
element, hetgeen door LORIÉ en mij bij het onderzoek van boringen op 
talrijke plaatsen aangetoond is geworden. Wij weten trouwens, dat de 
voorwaarde voor de vorming van zoodanige bezinksels in beide af
deelingen van het diluvium voorhanden geweest is; in de diepten 
te midden der door de onbeteugelde snelstroomende wateren (hetzij 
zuidelijke stroomen, hetzij gletscherbeken) opgeworpen zand- en 
grintheuvels kon het fijne slib tot bezinking komen, dat somtijds, 
vooral in dat van het Praeglaciaal Diluvium met veel planten stoffen 
gemengd een donkere, bijna zwartgekleurde klei opleverde. 

Deze beschouwingen en vergelijkingen kunnen · dus den ouder
dom der Groningsche potklei wel niet voor goed vaststellen, doch 
zij doen er ons toch toe overhellen, om voor deze. klei, die onmidde
lijk onder de grondmoraine of onder jong diluviaal zand optreedt, 
eene glacialen oorsprong aan te nemen. 

Het onomstootelijk bewijs voor deze meening hebben mij eenige 
op verschillende diepten verzamelde potkleimonsters gebracht, mij 
door den heer G. BusscHE HEDDEMA te Winschoten toegezonden, 
en afkomstig uit Bovenburen, 20 minuten gaans ten noorden van 
Winschoten. "Het terrein is hier," zoo schrijft de heer fuDDEMA, 
"humusrijke zandgrond en ontgonnen hoogveen of zoogenaamde 
"dalgrond. De gezonden grondmonsters zijn gegraven op de plaats, 
"waar ongeveer de overgang bestaat tusschen den dalgrond en den 
" zandgrond. De zandgrond is overal hooger dan de dalgrond, 
"zoodat er als het ware een helling bestaat op den overgang van 
"zand in den dalgrond. Op de helling zijn zij aangetroffen." 

Op een diepte van 0,75 M. ligt hier een leembank, met veel 
zand en steenen gemengd - ongetwijfeld de grondmoraine van 
het landijs. Deze grondmoraine gaat, evenals te Aekamp, zonder 
scherpe grens in de onderliggende potklei over, die ook hier wit 
gevlekt is en kalk bevat. Bovenaan tot op een diepte van 1 M. 
ongeveer is de klei zeer vet, donker blauwgrijs van kleur en be-
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vat, behalve de onregelmatig begrensde witte kalkrijke plekken, tal
rijke door rood waterhoudend ijzeroxyd omkorste plantenstengels. 

Deze klei wordt IIaar beneden zandiger, lichter van kleur -- gaat 
in leem over - en bevat behalve een grootere hoeveelheid ver
veende plantenstengels, vrij veel tot 3 cM. groote zeer weinig ge
rolde steentjes, voor het meerendeel uit gelen en blauwgrijzen kalk
steen bestaande, en waarvan enkele onduidelijke organische over
blijfselen bevatten, waaronder ik Chonetea atriatella meende te her
kennen. Zooveel is zeker, dat wij hier met Boven-silurischen 
kalksteen, dus met noordsche gesteenten te doen hebben, op welke 
herkomst ook eenige kleine veldspaatfragmenten wijzen. 

Weder een paar decimeters dieper neemt · dit . leem meer 
klei op - gaat in zandige potklei over - die ook nog vrij veel 
verveende plantendeelen, roode plekken en snoeren bevat, . doch 
weder vrij is van grof materiaal. Hieronder volgt opnieuw Jeem, 
gelijk aan het bovengenoemde. 

Daar dit leem dus als het afzettingsproduct der, uit den rand 
van het nabij liggende gletscherijs stroomende, smeltbeken moet be
schouwd worden, moet ook de daarmede afwisselende potklei door 
gletscherwater afgezet zijn. Beide grondsoorten, het leem en de 
klei z~in toch de slibbingsproducteli uit de grondmoraine; de eerste 
afzettingen in sneller stroomend water; de klei de bezinksels in 
stilstaande waterbekkens. In deze bezinksels werden de overblijfsels 
der planten ingesloten, die, evenals te Uffelte tot dicht nabij den 
ijsrand ·hebben kunnen gedijen, terwijl de groote hoeveelheid ver
veende plantenstoffen , die met de klei hier eu daar tot afzetting 
kwamen, een donkergekleurde humusrijke potklei deden ontstaan. 

Nog een ander bewijs voor den glacialen ouderdom der potklei 
van het Oldambt kan ons de zoogenaamde "Hooge klei" leveren, 
een ten ZW. van Winschoten, onmiddelijk aan de kom der ge
meente grenzende diluviale heuvel, die door het Winschoter bosch 
van de zoogenaamde Garst gescheiden is. De heer W. W. SCHIPPER, 

leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Winschoten, die zeer veel 
belang stelt in de bodemgesteldheid zijner woonstreek,is zoo vrien
delijk geweest mij eenige mededeelingen over de samenstelling dezer 
hoogte te doen. 

Eene zandgraving in eerstgenoemde hoogte leerde hier een 
0,30-2 M. dikke Jaag potklei boven zand kennen, dat gerolde 
noordelijke gesteenten (graniet, vuursteen enz.), soms ter grootte 
van een vuist, bevat. Deze potkleilaag, waarin ook eenige noor
delijke steenen voorkomen, hangt samen met de potklei, welke, met 
veel . groote keien bedekt, de omringende vlakte vormt. 
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Het profiel, in figuur VI afgebeeld, dat de heer SCHIPPER van deze 
ingraving voor mij heeft geteekend, levert ons een nog schoon ere 
bewijs voor de meening, dat de diluviale heuvels van het Oldambt 
door het gletscherijs zijn samengeschoven, dan de zooeven beschre
ven doorsnede door het Aekamper morainerugje. 

Ook hier zien wij nl. de potklei, welke onregelmatig gevormde 
zandplekken bevat, zakvormig in het onderliggende glaciaal-gelaagde 
zand geperst en tevens, daar waar zij de geringste dikte (0,30 M.) 
bezit, een zich bijna loodrecht benedenwaarts begevende potklei
ader uitzenden, welke zich op een diepte van 1.40 M. ombuigt, 
om verder de bodem der afgraving te vormen. Volgens den heer 
SCHIPPER vertoont het onderliggende zand duidelijke plooiingen en 
golvingen, mede een bewijs voor de drukwerking, welke hier heeft 
plaatsgehad. Uit den vorm der zandplekken en uit het verloop der 
potkleiader leiden wij af, dat deze druk in ZW. richting gewerkt heeft. 

Ook in de Garst, waar tot nu toe slechts zand, hier en daar 
met gerolde steenen gemengd en door de grondmoraine bedekt, 
werd waargenomen, ontdekte genoemde waarnemer bij een zand
graving aan de noordzijde dezer hoogte eelle laa.g potklei, welke 
deze helling gedeeltelijk bedekt en die bleek uit te loopen ter 
plaatse, waar in het zand een groot zwerfblok ingesloten was en 
meerdere over de oppervlakte van het gedeeltelijk gedempte terrein 
verspreid lagen, Ook hier schijnt, volgens zeggen der arbeiders, de . 
potklei op sommige plaatsen zakvormig in het onderliggend zand 
door te dringen. 

Naar aanleiding van deze waarnemingeu aangaande de potklei van 
het Oldambt, die wij als een lid van het Skandinaafsch Diluvium 
zagen optreden en dus als een afzettingsproduct der gletscherbeken 
leerden kennen, kan ik niet nalaten hier nog eens op de vol
komen overeenkomst te wijzen met de klei- en zandmergelafzettingen, 
die door K. KEILHACK in de centrale hoogvlakte van IJsland aan
getroffen zijn 1). In dit door de gletscherbeken doorsneden heuvel
zandterrein komt nl. het door uitspoeling der grondmoraine ge
vormde kleislib in talrijke zoetwaterbekkens en poelen tot afzetting: 
na de afdamming van een deel der stroombedding zet zich uit het 
door den grint- of zanddam heensijpelende troebele water een klei
laag op zand of grove kiezel af. 

Van deze merkwaardige zoetwatervormingen in den diluvialen 

I) Vergleichende Beobachtungen an Isländischen Gletscher- und Norddeutschen Dilu
vialablagerungen. (Jahrb. d. K. Preuss. geol. Landesanst. f. 18S3. Berlin 1884). 
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bodem va.n Noord-Nederland kan ik niet afstappen zonder nog op 
een kleiafzetting te midden van het pmeglaciaal diluvium in den 
Wageningsehen berg de aandacht te hebben gevestigd, die onlangs 
bij een boring op het terrein der R\jkstuinbouw'school aan het licht 
is gebracht en die zóó volkomen met de potklei ' in den praegla
eialen ondergrond van Sneek overeenstemt, dat ik haar eveneens 
met den naam van potklei meen te mogen bestempelen. 

De Tuinbouwschool ligt tegen de westelijke helling van den 
Wageningsehen berg, het naar het westen 'omgèbogen' gedeelte van 
een rug vormige bodemverheffing, die zich NNW.-waarts over Benne
kom, Ede tot Lunteren uitstrekt en als een eindmoraine moet be
schouwd worden 1). 

Deze eindmoraine onderscheidt zich van de Amersfoortsche eind
moraine door het zeldzaam optreden van de morainebedekking, een 
verschijnsel, waarop ik straks nader zal terugkomen. 

'J.1erwijl bijna overal elders in den omtrek het praeglaciaal dilu
vium aan de oppervlakte komt, ligt de 'J.1uinbouwschool als het 
ware op een, uit het morainedek samengesteld, eiland boven de 
zuidelijke afzettingen. 'ralrijk zijn de veelal metergroote noord
sche blokken, die bij het grondwerk uit den bodem zijn te voor
schijn gehaald en die, in een leemig zand, somwij1.en zelfs, nl. daar 
waar de verweering de onderste deelen van het dek gespaard heeft, 
in een 1,s,ndig leem liggen ingesloten. 

Ook in de onmiddellijke omgeving van de 'fuinbouwschool ont
dekt het opmerkzaam oog onder de vele zuidelijke gesteenten ge
makkelijk een aantal noordelijke st.eenbrokken, die verder de hoogte 
op - hetzij oostelijk naar. Oranje-Nassau, hetzij zuidwaarts naar den 
zoogenaamde bergrand - geheel verdwijnen. 

Van de bovenste 22M. der boring zijn geen grondmonsters be
waard. 'fot een diepte van 70 M. werd de volgende opeenvolging 
gevonden: 

22-25 M. Geelbruin zand, naar onderen leemiger wordend. 
25-26 M. Zandig leem, bovenaan geelrood, onderaan grijs ge

kleurd. De overgang van het gele in het grijze 
leem is geleidelijk; eerst op 33 M. ligt volkomen 
grijs leem, dat op een diepte van 34 en 35 M. kalk
houdend is. 

I) H. v. CAPPEI,LE. Bijdrage tot .de kennis van het Gemengde Diluvium (Tijdsein'. 
v. h. Kon. Ned. Aardr. Gen. Tweede serie, Deel XIII, No. 1, 1896, blz. 16. 
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36-52 M. Grof zand met veel grof (3 cM.) zuidelijk grint, 
bovenaan geelgekleurd, naar onderen grijzer wordend 
en glimmerblaadjes opnemend. Op een diepte van 
47,70 M. bevat het zand zeer veel verveend hout. 

53-61 M. Leem- en kleiformatie. Grijs zandig leem, zwarte 
klei Jllet zand gemengd, veen en grijs zand wisselen 
met· elkander af. 
De bovenste 6 M. wordt door grijs leem met glim
merblaadjes gevormd, dat op een diepte van 55 M. 
door veel humusstoffen zwartachtig gekleurd is en 
volkomen gelijkt op de zwarte potklei 63 M. onder 
Sneek 1); op 56 M. diepte zeer kalkr~ik is en vol
komen overeenstemt met het kalkhoudende leem op 
34 en 35 M. diepte. 
Op 57 M. wordt het zalldgehalte groot er, om op 
59,60 M. in met een weinig zand gemengd veen 
over te gaan. Op dit veen volgt weder van 59.6-65 M. 
zwarte klei, die nog meer op de po~klei onder Sneek 
gelijkt en weder 59,70 M. door een veenlaagje wordt 
afgewisseld. 
Deze formatie moet dus als een zoetwater- en moe
rasvorming beachouwd worden. 

61-70 M. Grijs zand, bovenaan nog met klei vermengd. 

Uit deze boorlijst blijkt, dat tijdens den praeglaciaaltijd te Wage
ningen' evenals te Sneek, een zoetwaterbekken moet bestaan heb
ben, boven welks afzettingen de zuid~lijke stro omen , - doch niet, 
zooa]s in laatstgenoemde plaats, in samenwerking met de gletscher
beken - een grint-, zand- en leemformatie ter dikte van + 50 M. 
hebben opgeworpen. 

De mogelijkheid, dat beide zoetwaterbekkens gelijktijdig gevormd 
zijn, behoef ik hier niet te bepleiten, en wil volstaan met ter ver
wijzen naar mijne vroegere beschouwingen over dit onderwerp 2). 

Ook te Wageningen schijnt deze zoetwatervorming een groote 
oppervlakte te beslaan en geen korte lens, doch een vrij uitge
strekte afzetting te vormen, daar bij eene boring in de Eng dezelfde 
klei werd aangeboord 3). 

') H. V. CAPPEI,I,E. Quelques observations sur Ie Quaternair ancien etc. 1. c. 
') Geologische resultaten van eenige in West-Drente en het O.-deel van Overijssel 

verrichtte grondboringen, 1. c. 
3) H. V. CAPPELLE, Bijdrage tot de kennis van het gemengde diluvium 1. c. blz. 18. 

Verh. Kon. A kado ". Wetenseh. (2" Sectie) DI. Vr. B 2 
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Bij een ander punt dien ik echter nog een oogenblik stil te 
staan, omdat dit voor eene kaarteering van den diluvialen bodem 
van gewicht is, nl. bij de ligging der lagen in dit deel van het 
diluvium. 

De klei-, klei mergel- en veenformatie in den Wageningschen berg 
schijnt nagenoeg waterpas te liggen, hetgeen afgeleid kan wor
den uit het feit, dat deze vorming in de Eng, waar het terrein 
10 M. lager ligt dan in het boorpunt . van de Tuinbouwschool, 
juist lOM. korter bij de oppervlakte aangetroffen is. De hoogere 
klei- of leemlagen hebben echter vrij aanzienlijke storingen onder
gaan, hetgeen het profiel geleerd heeft, zoo schoon in het tweede 
zandgat aan den .Bergrand te Wageningen ontbloot 1), en dat ons 
eene. sterk opgerichte leembank laat zien, die in westelijke rich
ting onder het eerste zandgat wegschiet. 

Op de plaats, waar de · bank aan de oppervlakte uitkomt, kan 
het leem overal langs een zich naar het N. uitstrekkende strook 
in het bosch aangeboord worden - een verschijnsel, dat ook in 
den Amersfoort.schen berg door mij werd waargenomen, en waaruit 
ik destijds het voorkomen van opgerichte leembanken in die hoogte 
heb afgeleid 2). Later is mij de juistheid van dit vermoeden ge
bleken, toen bij het graven van een 6 M. diep reservoir voor de 
watervoorziening van Amersfoort een onder een hoek van 45° naar 
het NW. hellende leembank ontbloot werd. 

Behalve in "het tweede zandgat" aan den bergl'and komen ook 
op andere plaatsen op den Wageningschen berg leembanken aan 
de oppervlakte uit, hetgeen mij boringen in de plotseling in het 
bosch verschijnende leemplekken of waarnemingen in leemkuilen 
hebben geleerd. Dat het aan de oppervlakte komen van zand- en 
grintbanken op dezelfde wijze het plaatselijk optreden van zuidelijk 
grint en zand op den heuvelrug tengevolge zal hebben, behoeft wel 
geen betoog. 

Twee oorzakeu kunnen nu deze afwisseling van zand, leem en 
grint op het hooge diluviale terrein nog grooter maken nl.: 

1 ° het plaatselijk optreden van het morainedek, waarop ik boven 
reeds wees, en 

2° de latere afspo~ling van het hooge terrein, welke ik in een 
volgend opstel zal behandelen. 

I) H. V. CAPPEI,I,E, Bijdrage enz. I.c. blz. 17. 
:) " n enz. 1. c. blz. 16. 
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Met de ervaringen, die ik omtrent het eerste punt in de nog 
niet door mij bezochte · deelen der Veluwe heb opgedaan, wensch 
ik dit opstel te besluiten. 

In mijn vorig opstel 1) heb ik op de verschillen gewezen, welke 
de diluviale terreinen van Utrecht en de Veluwe ons ten opzichte 
der verspreiding van het morainedek hebben doen zien, en stelde 
ik de volgende feiten vast: 

1 ° Op den Amersfoortschen eindmorainerug liggen de gesteenten 
van lJoordelijken oorsprong voor het meerendeel over de hel
lingen verspreid, waartegen de ijsmassa gedurende de stilstands
periode der gletschers opgeschoven werd, n1. tegen de NO., 
respect. O. en N. hellingen. 
Aan den voet dezer hellingen werden aanzienlijke drukwer
kingen aangetoond. 

2° De noordelijke gesteenten overschrijden zelden hoogtekromme 30. 

3° Op de verschillen in bodemgesteldheid' tusschen het door
borende praeglaciaal diluvium en het morainedek wijst ons 
ook het plantenkleed, dat op eerstgenoèmd terrein meeren
deels uit dennenbosch, door heide afgewisseld, bestaat, terwijl 
op het morainedek daarentegen eikenbosch en bouwland het 
landschap vormen. 

4 ° Op de praeglaciale doorboringen is het bodemoppervlak door
gaans veel sterker geaccidenteerd, dan op het morainedek 
der hellingen, waar de gelijkmatig oploopende of de afge
ronde vorm meer algemeen is. 

5° De moraine, die op de hellingen van den genoemden eind
morainewal nabij Amersfoort eri Soesterberg - waar de ijs
rand een naar het ZW. open inham heeft gehad - één 
doorloopend dek vormt, lost zich in ZO. richting naar de Grebbe 
toe, in enkele eilandjes op, zoodat daar slechts zeer plaatselijk 
noordsche gesteenten over den bodem verspreid liggen. 

6° Nog zeldzamer bleek de grondmorainebedekking op de hooge 
heuvels der Veluwe te zijn, waar deze vorming eveneens de 
30 M. kromme zelden bleek te overschrijden. 

7° Hoewel wij beneden deze hoogtekromme dikwijls moraine-

') H. V. CAPPELI.E, Bijdrage enz. 1. c. blz. 16. 
B 2* 
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landschap en NW.-ZO. richtingen vertegenwoordigd vinden, 
is in dit hooge diluviaalgebied veel minder regelmaat in de 
richting der heuvels waar te nemen, hetgeen door den steeds 
veranderenden loop der stroomen verklaard moet worden, die 
de prneglaciale heuvels hebben opgeworpen. 

Nog moeielijker wordt het om de moraine langs den zuidelijken 
rand der Veluwe op te sporen. Ik wees zooeven reeds op het als 
een eiland op het praeglaciaal diluvium optredende morainedek, 
waarop de Rijkstuinbouwschool te Wageningen verrezen is, en waar
uit een aanzienlijke hoeveelheid noordsche blokken te voorschijn is 
gekomen. 

Niet overni op den Wageningschen berg en zijn NW. voortzet
ting was het opsporen van het noordelijk element even gemakkelijk, 
daar kunstmatige insnijdingen daar zeldzaam zijn en de heide- en 
boschhedekking het zoeken zeer moeielijk maakt". 

Een nauwkeurig onderzoek bracht toch nog meerdere van zulke 
eilandjes aan het licht, die alle heneden de 30 M. kromme lig
gen en nu eens afgezonderd op den praeglacialen bodem liggeu, 
dan weder met van de hoogte afgespoeld heuvelzandterrein af
wisselen. 

Overal is het morainedek uit zeer ruwen leemig samenpakkend 
zand gevormd, dat aan de oppervlakte een vuil geele of geelgrijze 
kleur hezit, doch dieper veelal zijn oorspronkelijk grijze tint be
houden heeft. V uursteenen vallen op deze terreinen meestal spoe
dig in het oog, doch de gl'anieten zijn veelal zoodanig verweerd, 
dat dit gesteente zich nog slechts door de aanwezigheid vau zeer 
leemachtige, aan glimmer en hyaline kwartskorrels rijke plekken 
verraadt. 

Op meer dan één zoodanige plek toonde ik bovendien door 
eene graving de voor de grondrnoraine kenschetsende plooiingen 
en kronkelingen In het onderliggende prneglaciale zand en 
grint aan. 

Het zou ons te ver voeren, hier alle plaatsen te noemen waar 
ik dit morainedek ontwikkeld heh gevonden, doch ik wil volstaan 
met de volgende ligplaatsen: even ten o. van het Hotel "de Wage
ningscheherg" , tusschen de hoogtekrommen 30 en 40; ten W. 
van Renkum tusschen de hoogtekrommen 20 en 30 en ten O. van 
Bennekom, eveneens tusschen de laatste hoogtekrommen. 

Eén plaats is echter onze aandacht overwaard, nl. de Hemelsche 
berg hij Oosterbeek. Bij het graafwerk voor de fundeeringen van 
een huis aan den weg; die van Hotel Schoon oord naar deze hoogte 
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voert, werden op een diepte van ongeveer 1 M. drie reusachtige 
granietkeien gevonden 1). 

Werden deze steenblokken door sommigen voor een onder zand 
bedolven geraakt Hunnebed gehouden, een plaatselijk onderzoek, 
door mij ingesteld, leverde het bewijs, dat zij in een ontwijfelbare 
grondmoraine ingesloten lagen. De bodem toch vertoonde op een 
diepte van 1,50 M. fraaie storingen, terwijl het 7.andige leem, dat 
met het zand afwisselde en dat de reu7.enkeien bevatte, nog talrijke 
overblijfselen van op de plaats uiteengevallen graniet insloot. 

Niet alleen, omdat een duidelijke grondmoraine nog nimmer zoo 
ver zuidwaarts is waargenomen, is deze plaats . van belang, doch 
ook omdat granietblokken van zóó groote afmetingen in de Veluwe 
tot de groote zeldzaamheden behooren, en de grondmoraine hier 
zelfs de 40 M. kromme overschreden heeft. 

De eigenaar van het terrein heeft de goede gedachte gehad deze 
reuzenkeien aan den genoemden weg te doen opstellen, zoodat 
ieder ze daar nog als bewijzen van de voormalige gletscherwerking be
wonderen kan. 

In de omstreken van Arnhem heb ik te vergeefs naar de sporen 
der grondmoraine gezocht. 'l'och schijnt in de laagten hier en daar 
deze vorming ontwikkeld te zijn, hetgeen mij een aantal graniet
blokken aan den Schelmschen weg leerden, die voor het hard 
maken der wegen uit de lagere punten om Arnhem aangevoerd 
waren. 

Een duidelijk morainedek vertoont zich echter weder, als men 
bij de Woeste Hoeve tusschen Arnhem en Apeldoorn oostwaarts 
naar Loenen afdaalt. Hier verl3chijnt het noordelijk element weder 
even beneden de 30 M. kromme. Eerst zijn het nog slechts kleine 
min of meer gerolde keitjes van graniet, die in een gerold zand 
ingesloten liggen - in een bodem dus., die als de verplaatste 
grondmoraine geduid moet worden; nog verder de helling af, op 
een kwartier afstllnds van Loenen verwijderd, wordt de bodem 
echter gaandeWeg leemiger, vuilgeel of grijsgeel van kleur, en sluit 
vrij veel noordelijke gesteenten in, die hier en daar in een ruw 
leemig zand opgepakt liggen. Onmiddellijk herkent men in den 
met welige korenvelden bedekte . golvenden bodem weder het 
morainelandschap en ziet men zich plotseling als in het diluvium 
van Noord-Nederland verplaatst. 

') H. VAN CAPPELJ.E. De granietblokken van Oosterbeek. (Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, 28 Aug. 1896.) 
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Dat de aard des bodems meestal in nauw verband staat met de 
terreinhoogte blijkt ten duidelijkste op den weg van Loenen naar 
het noordwestelijk gelegen Beekbergen. Het 20 M. hooge moraine
terrein, waarop de genoemde bouwvelden zich bevindén, buigt 
zich spoedig, nadat' men Loenen achter zich heeft, in westelijke 
richting van den straatweg af. Den straatweg volgende, betreden 
wij beneden de 20 M. kromme het later te behandelen heide
of hellingzandterrein, dat ten W. van den straatweg hooge heuvels 
vonnt. Ongeveer halfweg Beekbergen snijdt een 20 M. hoog 
terrein nogmaals den straatweg en maakt het afgespoelde zand 
weder voor het morainedek plaats. 

Ook te lleekbergen is de grondmoraine op talrijke plaatsen ont
wikkeld. 'J1erwijl in Beekbergen zelf, dat beneden de 20 M. 
kromme ligt, de grondmoraine doorgaans dool' afspoelingsproducten 
van de hoogte bedekt is - hoewel het morainelandschap hier nog 
duidelijk te herkennen is - zien wij het morainedek weder te 
voorschijn komen, als wij de 30 M. kromme naderen of bereikt 
hebben. 

Op de NO. helling van de Spelder Holt, welke deel uitmaakt 
van den hoogen oostelijken rand van het diluviaalplateau der Veluwe, 
liggen talrijke granieten verspreid, welke hoogerop verdwijnen en 
voor zuivel' zuidelijk diluvium plaats maken. 

Het is niet moeielijk dit grondmorainedek nog verder noordwaarts 
tegen de oostelijke hellingen van het Veluweplateau te vervolgen. 
Ik toonde het aan in het Orderbosch ten ZW. van Apeldoorn, 
waar ik behalve graniet, gneiss en vuursteen in het donkerhruin
rood lee mig, ruw zand een fraaie Aulocopiu1Jt vond en waar het 
morainedek tot nabij de 40 M. kromme opgeschoven is. Ik zag 
het aan den zandweg van Apeldoorn naar Assel onder de jongere 
afspoelingsproducten te voorschijn komen. Ik trof het tegen de O. 
helling van den Galgenberg ten W. van Apeldoorn aan, waar ik 
fraaie ' plooiingen van den praeglacialen bodem onder het (vele tot 
3 dM. groote granietkeien bevattend en 0,50 M. dikke) moraille
dek waarnam. Ik zag het verder in het Wenumsche veld ten Z. 
van Vaassen, waar in het vlakke heideveld op enkele plaatsen een 
echt keileem voorkomt; vervo] gde het van Vaassen Hasr het W. 
tot Viersen toe - merkwaardig omdat hier ook de hoogtekromme 
30 een diepe bocht naar het W. maakt - waar het terrein weder 
het voorkomen van een morainelandschap aanneemt. Nog meer 
noordelijk zag ik het in het Dorpsche veld ten W. van Epe 
onder een dunne zand- .en rolsteenzandbedekking te voorschijn 
komen; evenzoo te 'fongeren, waar in de greppels langs de bosch-
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wegen hier en daar groote granietkeien te zien waren. Eindelijk 
heb ik het op meerdere plaatsen tusschen Heerde en Hattem, waar 
het diluviaal plateau eindigt, aangetoond. 

Aan het tweede gedeelte dezer studiën, dat aan de bespreking 
van het jongere diluvium van Utrecht en Gelderland gewijd zal 
zijn, hoop ik een overzichtskaartje toe te voegen, dat deze merk
waardige verspreiding der grondmoraine met betrekking tot de 
oudere en jongere diluviale vormingen van dit gebied zal duidelijk 
maken. Wij zullen dan nog meerdere moeielijkheden bij eene kaar
teering van het gemengde diluvium leeren kennen. 

De moeielijkheden, die het oudere diluvium ons opleverde, wil 
ik aan het slot dezer mededeelingen nogmaals samenvatten. 

Naarmate men zuidwaarts in ons land voortschrijdt, oefent het 
praeglaciaal diluvium op. het relief des bodems ~eer en meel' 
invloed uit. Kan er niet aan gedacht worden, het morainedek op 
die plaatsen, waar dit in den vorm van kleine eilandjes optreedt, 
overal in kaart te brengen, anders is dit, waar een doorloopend 
morainedek tegen de helling van heuvelruggen wordt aangetroffen, 
zooals in het N. gedeelte van de Amersfoortsche eindmoraine en 
tegen de O. helling van het Veluwe-plateau van Loenen tot Hattem toe. 

Hier acht ik eene scheiding op de kaart van groot gewicht, om
dat het morainedek zijne waarde als bouwgrond ontleent aan de 
verweeringsproducten van granieten en andere veldspaatrijke ge
steenten, die deze vorming kenmerkt. Duidelijk zag ik dit te Loe
nen, Niersen en Vierhouten 1), .- dus tegen de beide tegenover
gestelde hellingen van het hooge praeglaciale terrein, dat de Veluwe 
in N .-Z. richting doorsnijdt - waar het verband tusschen de vrucht
baarheid des bodems en de aanwezigheid van een grondmorainedek 
ieder onmiddellijk in het oog valt. 

Een tweede moeielijkheid leverde ons de herhaalde afwisseling 
van zand, grint en leem in de praeglaciale doorboringen op, een 
verschijnsel dat wij moesten toeschrijven aan het aan de oppervlakte 
komen van opgerichte banken. Hoewel aan een kaarteering dezer 
verschillen in de samenstelling des bodems natuurlijk niet te denken 
valt, zullen toch in de bij de .kaart behoorende verhandelingen uit
voerige mededeelingen dienaangaande moeten worden opgenomen. 

Ik heb getracht in deze laatste bladzijden een tipje van den 
sluier, die het moeielijke terrein der Veluwe overdekt, nog verder 

1) Voor de grondmoraine van laatstgenoemde plaats zie: mijne "Bijdrage tot de ken
nis v. h. gemengde dil." 1. c. blz. 21. 
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op te lichten 1). Op welk punt van dit uitgestrekt terrein men 
zijne onderzoekingen ook instelt, overal komt men tot de overtuiging, 
dat men voor een goed begrip van dit gedeelte van het Neder
landsche diluviaalgebied het diluvium van Noord-Nederland nauw
keurig dient te kennen, en dat het bij een toekomstige kaarteering 
dezer terreinen aanbeveling zal verdienen, in het noorden des lands een 
aanvang te nemen en gaandeweg Haar het zuiden voort te schrijden. 

ln een volgend opstel komen de jongere diluviale gronden aan 
de beurt. 

Wa!Jenin!Jen, Maart 1898. 

I) Zie K. MARTIN. Het eiland Urk, benevens el\nige algemeene beschonwingen over 
de geologie van Nederland. (Tijdschr. ti. h. Kon. Ned. Aard. Gen. Versl. en Meded. 
Jaargang 1889) en J. LORIÉ, Contribntions à la géologie des Pays-Bas (Areh. Teyler, 
Série 1I, T. lIl, première partie. Haarlem 1887). 
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