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Nieuwe waarnemingen op het Nederlandsclle 
diluviaal gebied , 

VOORNAM}jLIJK MET HE'!' OOG OP DE KAARTEERING DEZER GRONDEN. 

(II) 

DOOR 

Dr. H. VAN ()APPELLE. 

a. 'Het morainedek. 

In mlJne laatste bijdrage tot de kennis van het Nederlandsch 
Diluvium 1) heb ik getracht de groote en velerlei moeielijkheden 
in het licht te stellen, die den kaarteerenden geoloog in het gebied 
van S'l'ARING'S Gemengd Diluvium en in het bizon der in het zui
delijk gedeelte van dit terrein in den weg staan. Een van de door 
mij genoemde bezwaren levert de kaarteering der morainebedek
king op, die een steeds geringere ontwikkeling vertoont, naarmate 
men naar het zuiden in ons land voortschrijdt en ten gevolge 
waarvan het praeglaciaal diluvium op het relief des bodems meer 
en meer invloed uitoefent. 

Het is echter niet alleen de hier slechts plaatselijke ontwikkeling 
en de doorgaans geringe dikte van dit door leemig zand en zelden 
door leem vertegenwoordigd morainedek, waardoor eene kaarteering 
hoogst moeielijk is en slechts hem in grove trekken zal kunnen 
gelukken, die door talrijke doorkruisingen van genoemd gebied de 
al of niet aanwezigheid van het morainedek uit de ligging en uit 
de terreinhoogte heeft leeren voorspelleIl, ook nog andere verschijnselen 

') Nieuwe waarnemingen op het Nederlandsche diluviaalgebied I, VeI'handelingen 
der Kon. Akad. v. Wet. te Amsterdam. Tweede sectie. Deel VI, N°. 2. 1898. 
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4 NIEUWE WAARNEMINGEN 

bemoeiel~jken vooral in de Veluwe den kaarteerenden geoloog in 
hooge mate b\izijnen arbeid. 

Ik bedoel de aanzienlijke ontwikkeling der zandige afspoelings
producten in dit gebied, als een gevolg van de grootendeels uit 
los, zandig materiaal samengestelde aangrenzende hooge terreinen 
en de vooral aan den Veluwezoom voorkomende loessachtige leem
bedekking, die het oorspronkelijke morainedek aan ons oog 
onttrekt. 

Niettegenstaande al deze moeielijkheden heb ik toch gemeend, 
dat het zijn nut kon hebben, het in mijne vorige mededeelingen 
toegezegde schetskaart je van de verspreiding van het morainedek in 
een deel der Veluwe aan mijne beschouwingen toe te voegen, vooral 
omdat het ons de onderscheiding van de slechte en de betere ter
reinen in dit gebied met één oogopslag mogelijk maakt. 

Het is m~ine overtuiging, dat steeds voortgezet onderzoek de nu 
nog bestaande leemten eenmaal zal aanvullen en op plaatsen, waar 
de morainebedekking onder jongere vormingen verborgen ligt, 
sporen eener voormalige gletscherwerking aan het licht zullen kunnen 
brengen. 

Een voorbeeld zij voldoende, om dit aan te toon en ! 
Reeds sedert eenige jaren had ik te vergeefs naar het moraine

dek langs dat gedeelte der Veluwezoorn gezocht, dat de door mij 
beschreven 1) morainevormingen van Wageningen en Oosterbeek met 
dat van Loenen aan den Veluwezoom verbindt. Het voorkomen 
tegen de hellingen in dit gedeelte van het uitgestrekte Veluwe
plateau van de reeds genoemde loessachtige leem vorming (zie hier
onder) leerde ik spoedig als de oorzaak dezer schijnbare afwezigheid 
van het morainedek kennen. 

In den afgeloopen zomer mocht het ,mij echter gelukken eenige 
noordelijke brokstukken (vuistgroote stukken graniet en porfier) in 
de Onzalige bosschen bij de Steeg en tusschen Velp en Rozendaal 
aan te treffen, terwijl door eene belangrijke · afgraving van een 
heuvel tusschen den Velper- en den Rozendaalschen weg nabij 
Bronbeek ten behoeve van de spoorwegwerken te Westervoort zelfs 
de invloed van dit morainedek 2) op den ondergrond duidelijk kon 
worden aangetoond. 

De fraaie oprichtingen, golvingen en plooiingen van de praegla
ciale lagen toch waren hier in het N-Z georienteerde profiel 

') 1. c. 
2) De teelaarde laag, wellicht het morainedek vertegenwoordigende, was reeds afge

graven, om over het gelijkgemaakte terrein te worden gebracht. 



OP HET NEDERLANDSCHE DILUVIAALGEBIED. 5 

bizonder duidelijk te zien (zie onderstaande figuur) en doen ons een 
gletschermassa aannemen, die het tegenwoordig IJsseldal heeft op
gevuld en die in W. resp. N.-W.waartsche richting de bodemlagen 

Fig.!. 

heeft opgeploegd en samengeschoven, evenals dit volgens de door 
mIJ waargenomen glaciale verschijnsels te Oosterbeek het geval moet 
geweest zijn. 

b. Het helling Dj heidezand. 

De talrijke zwerftochten, die ik voor de samenstelling van mijn 
schetskaart je door de Veluwe heb gemaakt, hebben ook aangaande 
een andere diluviale vorming mijne meening niet gewijzigd. Ik 
bedoel nl. de meening, die ik reeds in 1891 omtrent de vorming 
van het Heidezand heb uitgesproken. 

Het Heidezand, door SCHROEDEIt VAN DER KOLK hellingzand ge
noemd - een naam, welke zeker te verkiezen is boven die, welke 
door mij aan deze vorming gegeven is - bleek mij als afspoelings
product der hoogten in de Veluwe eene zoodanige ontwikkeling te 
bezitten, dat verreweg de grootste oppervlakte doof deze zandvor
ming wordt ingenomen. 

Daar ik mijne waarnemingen over het hellingzand van Utrecht 
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en de Veluwe reeds elders heb gepubliceerd 1) wil ik hier volstaan 
met enkele opmerkingen, die meer in het bizon der de kaarteering 
dezer gronden betreffen . 

. Het heuvelachtige zandgebied, dat wij in Noord-Nederland aan 
den voet van aanzienlijke verheffingen der diluviale landijsvormingen 
aantreffen, en er doorgaans door het gemis aan grover materiaal 
gernakkel~ik in kaart te brengen is, gaat in de Veluwe en Utrecht 
veelal zóó ongemerkt in de ouddiluviale terreinen over, dat cene 
kaarteering slechts in enkele gevallen mogelijk zal zijn. 

De aanzienlijke ontwikkeling van en de veelvuldige bijmenging 
van grind in het hellingzand der Veluwe (vooral in de onmidde
lijke nabijheid van het hooge terrein) moet aan twee oorzaken 
worden toegeschreven: 

10 aan de steilere hellingen, die men er aantreft en aan de veel
vuldiger en op kortere afstanden voorkomende hoogteverschillen . 

20 aan het overheerschen in deze hooge terreinen van het gemak~ 
kelijk afspoel bare zand en grind, en het slechts plaatselijk optreden 
van leem. 

Dat in deze hooge terreinen zelfs zelden meer het praeglaciaal 
diluvium aan de oppervlakte treedt, 1l1 . a. w. dat deze oud diluviale 
doorboringen voor het grootste deel onder een mantel van afspoe
lingsproducten (hellingzand) bedolven liggen, zal ieder begr~ipen, 

die met eigen oogen de machtige afspoeling aanschouwd heeft, welke 
nu nog somwijlen bij hevige stortregens in de hoogere diluviale 
terreinen plaats vindt. . 

De uitwerking, die de met hevige plasregens vergezelde onweers
bui in den vroegen morgen van S September jl. op bet diluviale 
terrein van Wageningen en Rhenen gehad heeft, ligt nog te versch 
in het geheugen, om aan deze meening ook maar een oogenblik 
twijfel te opperen. Ik zag hier toch aan den voet van hooge 
heuvels niet alleen gaten, die het zand en steenen meêvoerende 
water tot op een diepte van 5 M. in den grond geslagen had, 
doch vond ook op talrijke plaatsen 2 à 3 M. dikke zandlagen, 
veelal in den vorm van fraaie kegels, tuinen, straten 2) en bouw
land bedekkend en overal getuigenis afleggend van de ontzettende · 
kracht, die het van de hoogte afstroomende water gehad heeft. 

Moet nu uit de talrijke door mij in het hellingzandterrein be-

') Over den oorsprong van het heide- of hellingzand. Handelingen van het Natuur
en Geneeskundig Congres, in 1899 te Haarlem gehouden. 

') In de Bergstraat te Wageningen was zooveel zand van den Wageningschen berg 
neergelegd, dat het in verscheidene karrevrachten moest weggehaald worden. 
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studeerde doorsneden 1) worden afgeleid, dat deze afspoeling reeds 
bij den terugtocht van het oudste landijs begonnen is, doch vooral 
in de t.weede land~isperiode aanzienlijk geweest is; ook bewijzen 
voor eene afspoeling in de hedendaagsche periode konden op een 
aantal plaatsen worden gegeven. Hier herinner ik slechts aan de 
bedekking van v:oormalige bodemoppervlakten door zandafzettingen, 
wier dikte doorgaans evenredig is aan de hoogte van het naburige 
oud diluviale terrein; aan het te voorschijn komen op sommige 
plaatsen, onder een 7-9 M. dik gelaagd zanddek, van op bruin
kool gelijkende veengrond; aan het niet beperkt zijn van dit zand 
tot bepaalde hellingen van het ouddiluviale terrein enz. 

Hoewel het uit den aard der zaak niet mogelijk zal zijn alle 
afspoelingsproducten in kaart te brengen, zoo zal dit terrein toch 
op die plaatsen kunnen gekaarteerd worden, waar het sterk aan den 
dag komt en op het geheele landschap zijn invloed uitoefent. 

Aa.n den voet van de onddiluviale terreinen, waar het doorgaans 
tusschen de hoogtekrommen 10 en 20 ontwikkeld is en hier
over eene aanzienlijke oppervlakte veelal verstoven is, zal het ieder 
door de buitengewone dorheid van den bodem, door de; vooral in 
de hongere gedeelten dunne heidekorst en door de groote opper
vlakte, die er door meestal laag bl~ivend dennenbosch wordt inge
nomen, gemakkelijk in het oog vallen. 

Doch ook in de hoogste gedeelten der Veluwe, op plaatsen, waar 
het reeds hooge praeglaciale terrein zich tot nog aanzienlijker hoogte 
verheft, is somwijlen een typisch met dennen begroeid, zeer heu
velachtig, bijna uitsluitend uit fijn zand gevormd hellingzandter
rein ontstaan, dat tusschen het met eiken bosch begroeid en weinig 
geaccidenteerd praeglaciale grindterrein een eigenaardige tegenstel
ling vormt. 

Een kaarteering van zulke goed ontwikkelde hellingzandgebieden 
in de hoogere terreinen zal zeker niet moeielijk vallen en niet ach
terwege mogen blijven, daar z~i bodemtoestanden voor den geest 
roept, die een slechts weinig eisehen stellende plantenwereld moge
lijk maken. 

Zijn dus in de verschillende, op de oudste landijsperiode vol
gende afdeelingen van den diluviaaltijd - doch vooral in den tijd, 
toen het tweede landijs zich inde nabijheid van ons land be
vond - door van de hoogte afvloeiende waterstroomen aanzienl~ike 
massas zand en grind naar de omringende lagere terreinen verplaatst 
geworden, waar deze ontblootingsmassa's niet zelden een dikte van 

') Zie "Over den oorsprong van het heide- of hellingzand" 1. c . 
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7-9 M. bereiken, in mindere mate schijnt dit met het vastere 
leem en de klei het geval geweest te zijn. Dit blijkt toch niet 
alleen uit het zeldzaam optreden van klei- en leemlaagjes in het 
hellingzand, terwUI toch leembanken in het hooge diluviale terrein 
volstrekt niet zeldzaam zUn, doch ook uit de geringe afspoeling die 
een leemvorming heeft ondergaan, welke tot de merkwaardigste 
vormingen der Veluwe behoort en die nog nimmer een onderwerp 
van studie heeft uitgemaakt. Ik bedoel 

c. ]Je loe88 formatie van den Velu'lOezoo1Jl. 

Wanneer men zich van Velp bij Arnhem naar het schoone 
Beekhuizen begeeft en steeds stijgende eindelijk den 100 M. hoo
gen Zijpenberg bereikt, ziet men den zandbodem gaandeweg lee
miger worden en eindelijk bij Beekhuizen in een vetten zachten, 
geelrooden leemgrond overgaan, die in plaats van bij het bestijgen 
van genoemden heuvel te verdwijnen, eerder in dikte toeneemt en 
vooral de toppen der hooge praeglaciale doorboringen van dit ter
rein met een dikken mantel omgeeft. 

Hem, die den Veluwezoom van Arnhem tot Dieren in verschil
lende richtingen doorkruist, kan het niet ontgaan, dat de fraaie 
beuken, waardoor dit terrein terecht vermaard is (Sonsbeek, Rozen
daal, Ellecom, de Steeg) met de verspreiding van dezen leembodem 
in verband staat. Zoodra men toch westwaarts of noordwest
waarts de Veluwe dieper binnendringend, oyer den rand van het 
leemterrein den onbedekten zand- en grindbodem betreedt, ziet men 
de beuken gaandeweg schaarscher en schraler worden en eindelijk 
voor dennen, berken en eiken plaats maken. Terecht wordt bedoelde 
leemgrond dan ook in deze streken met den naam van Boeken- of 
Buuk (= beuken) grond aangeduid. 

Toen ik een drietal jaren geleden dit leem voor de eerste maal 
leerde kennen, besloot ik deze merkwaardige diluviale vorming tot 
een onderwerp van studie te maken, daar het mij bleek~ dat tot 
hiertoe geen enkele schrijver over het nederlandsch diluvium zich 
met deze vorming uitvoerig beeft bezig gehouden. STARING noemt 
in 7.ijn "Bodem van Nederland" onder het hoofdstuk zavelgronden 
dezen "boekengrond" wel 1) doch deelt omtrent zijnen vermoedelij-

') Deel II blz. 59. 
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ken oorsprong niets mede, verwart deze grondsoort zelfs met de 
leemgronden van de Utrechtsche hoogten en van Twente. 

Ook LORIÉ heeft dezen grond slechts eenmaal, nl. hij een be
schrijving van de omstreken van Arnhem vermeld 1). Over eene 
doorsnede van den heuvel "de DUllO" bij Oosterbeek sprekende, 
zegt deze schrijver: "Ie versant méridional, en face du Rhin, est 
en partie vertical et se compose d'un sable extrèmement fin, argi
leux et très-compact. La couleur en est d'un brun jaunàtre, de 
sorte qu'il ressemble fort au löss, dont il diffère cependant par son 
effervescence très-faible avec l'acide chlorhydrique." Ziehier alles, 
wat tot hiertoe omtrent dezen zavelgrond bekend was . 

Uit de mededeelingen dezer beide schrijvers is niet af te leiden, 
dat zij dezen leembodem als eene afzonderlijke vorming beschou
wen, in ouderdom verschillende van het hooge praeglaciale heuvel
terrein , dat hij bedekt. 

In insnijdingen, hetzij in diepe greppels in het bosch, hetzij op 
de toppen van sommige hooge heuvels, waar het leem wordt uit
gegraven, is dit echter duidelijk waar te nemen, en ziet men zelfs 
het somt~ids duidelijk gelaagde leem discordant op de opg€richte 
prae glaciale grind- en zandlagen rusten. 

Eene onmiddellijk opvallende eigenschap is het uiterst fijne, bij 
sterke droogte zich in dicht.e stofwolken verspreidende materiaal, 
waaruit deze grond is samengesteld. Evenals bij echte loess zijn 
deze fijne bestanddeelen gedeeltelijk plastische klei, doch grooten
deels een uiterst fijn kiezelmeel 2), waaraan deze bodem zijn groote 
poreusheid te danken heeft - een eigenschap die nog wordt ver
hoogd door talr~ike fijne wortelbuisjes, die er in alle richtingen 
doorheenloopen. 

rroch droogt deze grond slechts zeer langzaam uit en is het zelfs 
in drooge zomers slechts dè oppervlakte, die alle water verliest. 

De merkwaardige flora, die op deze betrekkelijk hooge terreinen 
(HO- IOO M . . + AP.) gevonden wordt, bewijst deze eigenschap in 
voldoende mat.e : zelfs op de hoogste toppen groeit hier en daar 
de smeerwortel (8Y1Jlphytum officinale), op enkele plaatsen zelfs als 
lastig onkruid in het bouwland; op de vochtigste plaatsen is ])rosera 
rotundifolia algemeen, te nv ij I Polyflala vu1r;aris en Pedicularis 

') Contributions à la géologie des Pays-bas H. Extmit des Archives Teyler. Haarlem 
1887. Blz. 42. 

2) Door deze fijnheid zijner bestanddeel en en de gclijkko1'l'elighcid onderEcheidt de 
Arnhemsche zavelgrond zich, evenals het loess, van leemgrond, . zoodat wij den naam 
loessachtige leem liever niet willen bezigen, doch in het vervolg eenvoudig van loess 
zullen spreken. 
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Rhinanthu8 op zulke hoogte mede ongewone vel'schijningen Z\in. Voegen 
w~j llÏer nu nog bij, dat men hier en daar uitmuntende klaver
velden aanschouwt en rogge, haver, allerlei knolgewassen, ja zelfs 
tarwe, met goed gevolg ziet verbouwen, dan springt de groote over
eenkomst met de Limburgsche en de Rijnloess nog meer in het oog. 

Een duidelijk laagsgewijze bouw wordt slechts op die plaatsen 
waargenomen, waar met het fijne stofachtige materiaal fijner of 
grover grind (somtijds meer dan 4 cM. groot) gemengd is. Som
wijlen neemt dit zoodanig de overhand, dat wij als het ware een 
grindbank aanschouwen met een fijn loesspoeder gemengd, evenals 
dit ook in Limburg veelal op de hoogten het geval is. Evcnals in 
laatstgenoemd gehied zijn deze met grInd gemengde loesslagen tot 
de onderste lagen dezer vorming beperkt. 

Dat wij in deze loesshedekking dus een afzettingsproduct moeten 
ûen, is door deze waarneming in het minst niet twijfelachtig, al 
springt deze laagsgewijze bouw, vooral b\i het gemis eener afwisse
ling van fijn en grof materiaal niet altijd in het oog. 

Doch er is nog een ander verschijnsel, dat ons deze loessbedek
king als een afzettingsproduct van de eertijds aanzienlijker rivier 
doet kennen, n.l. de verspreiding van dezen grond over dit gedeelte 
van den Veluwezoom. 

Het loess bedekt n.l. s~echts den oostelijken zoom van het dilu
viaalplateau van Arnhem tot Dieren, aldus een strook innemende 
van + 2 KM. breedte, eene verspreiding, waardoor zijne betrekking 
tot de I.Jssel en de Rijn duidel\ik in het oog springt. 

Op welk punt men ook het hooge terrein in dwarse richting 
overgaat, overal ziet men den loessbodem ongeveer op denzelfden 
afstand van de tegenwoordige rivier verdwijnen en dientengevolge 
het beukenbosch voor eikenhout of dennenbosch plaats makell. 

Hetzij men van Arnhem in noord waartsche richting den A pel
doornschen weg opgaat, waar v66r Valkenhuizen het loessterrein 
reeds eindigt, hetzij men bij Velp, De ' Steeg of Ellecom dit terrein, 
dwars overgaat, overal is de breedte + 2 KM. 

Kan dus deze merkwaardige zavelgrond niet anders dan als een 
afzettingsproduct van de vroeger veel aa,nzienlijker rivier beschouwd 
worden, ert is dus ook in dit opzicht eene vergelijking met het 
10ess der Rijnstl'eken en van Limburg gerechtvaardigd, dan blijven 
ons nog twee vraagpunten ter beantwoording over: la Is de 10ess
formatie van de Veluwe eene plaatsel~ike verschijning, dan wel staat 
Z\i in verband met de Rijnloess aan de eene zijde en met de Maas
loess aan de andere zijde? 20

• Hoe moet de aanwezigheid van dat 
fijne slib tot op de hoogste toppen van den Veluwezoom verklaard 
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worden? Is de loess gedurende of vóór de opheffing der heuvels 
afgezet, zooals STARING voor de Lilllburgsche loess aanneemt, of 
heeft het rivierwater eertijds zóó hoog gestaan, dat het zijn fijn 
slib .op een zóó aanzienlijk niveau k.on achterlaten? 

Wat de eerste vraag betreft, zoo blijkt uit de litteratuur over 
het Nederlandsch diluvium ten opzichte van de Maasl.oess niets 
aangaande een zoodanigen samenhang, daar men volgens S'l'ARING 
eerst bij Sittard het Limburgsche loessterrein betreedt. 

Wat echter den samenhang met de Duitsche Rijnloess betreft, 
Z.o.o zegt STARING 1) die den zaveligen boekengr.ond van Arnhem
Dieren , zooals reeds is .opgemerkt, niet t.ot de l.oessf.ormatie rekent: 
"bij Nijmegen en Kleef heeft men eveneens dien leemigen zand
gr.ond, welke, hoe meer men zich zuidel~ik begeeft, des te leemiger 
en vruchtbaarder w.ordt." 

Eu t.och bestaat er zoowel naar de eene, als naar de andere 
zijde een duidelijke samenhang, die echt.er ten gevolge van latere 
veranderingen, die het diluviale terrein .ondergaan heeft, niet altijd 
zoo .onmiddellijk in het .oog springt. 

Reeds merkte ik .op, dat de loessformatie ten W. van Dieren 
eindigt, hetgeen ook verklaarbaar is, daar de hooge Veluwezoom 
zich hier in noordwestwaartsche richting van de I.Jssel afbuigt. 
Aan den zuidelijken rand van het Veluweplateau kon ik haar niet 
verder westwaarts dan tot de Dun.o bij O.osterbeek verv.olgen, waar 
.o.ok n.og zeer fraaie beuken te zien zijn (Italiaansche weg). 

Het verm.oeden, dat dezelfde loessachtige gr.ond .o.ok den rand 
van het praeglaciaal diluvium der Eltensche hoogten z.ou bedekken, 
werd bevestigd; .o.ok hier werd de aanwezigheid van dezen gr.ond 
reeds uit de verte uit het beukenb.osch d.och vo.oral uit zwaar 
eikenh.out afgeleid. Vo.oral aan de westelijke helling van den Elten
berg is de rivierafzetting ontwikkeld en bestaat uit denzelfden 
ro.oden of geelr.ooden, zachten, fijnen zavelgrond, evenals te 's-Hee
renberg, waar het l.oess een 2 M. dikke bank tegen de helling v.ormt. 

O.ok aan de .overzijde van de Rijn .ontm.oeten wij den loessb.odem 
weder ten o.osten van Oud-Bergendal bij N~imegen, waar het .op
treden dezer vorming reeds d.o.or fOl'sche heuken w.ordt aangeduid 
en waar hij .op s.ommige heuvels een dek van 1.50 M. dikte vormt. 
D.och .o.ok in zij dalen , vrij diepe dr.o.ogdalen in het praeglaciale ter
rein, treft men den fijnk.orreligen, prachtig beukenh.out .opleverenden 
zavelgr.ond hier en daar aan, .o. a. in een dal, dat van het W. naar 

') Bodem van Nederland, II, blz. 59. 
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het O. de diluviale heuvelgroep vun Nijmegen en Groesbeek door
snijdt, en waardoor de grindweg langs Meerw\ik voert. 

Te Groesbeek komt de loessbedekking ook nog voor, waar de 
prachtige klavervelden (proefvelden te Vossenheuvel) dezen grond 
als een uitmulltenden bouwgrond dOeri kennen. 

Naar het zuiden, naar Limburg toe, is tengevolge van de nivel
leerende werking, die het water in later tijd in dit gebied heeft 
uitgeoefend, de samenhang met het bekende Limburgsche loess
terrein minder in het oogvallend. Toch blijkt de bodem bijna 
overal tot Sittard toe door de vermenging met die fijne stofachtige 
loessbestanddeelen zijnen oorsprong uit met loess overdekte dilu
viale heuvels te verraden en ook de gele of somtijds geelroode 
kleur te bezitten, die aan het loess eigen is. Zelfs van uit den 
trein zag ik in den afgeloopen droogen zomer op het baanvak 
Nijmegen-Sittard bij het ploegen de dichte fijne stofwolken op
r\izen - een versch\insel dat ook langs de bouwlanden op het 
loessterrein tusschen Arnhem en Dieren ieder dadelijk treffen moet. 

Ook uit den stand van het veldgewas in den afgeloopen droogen 
zomer was het gemakkelijk te ZIen, in welke terreinen het zand met 

Fig. 2. 

a = Inet loessbestanddeelen gemengd te l'l'e in . 
b = met be ide en brem begroeid zandterl'cin. 

loessbestanddeelen gemengd is. 
Deze waa:rnemingen leerden 
ook hier het verband tusschen 
de verspreiding der loessfor
matie (of hier van de meer of 
minder omgewerkte loesster
rein en) en den loop van de 
rivier kennen. Immers ziet 
men juist daar den zaveligen 
grond verdwijnen, en de veld
gewassen dientengevolge van 
de droogte lijden, waar de 
Maas zich van den spoorbaan 
afbuigt, zoo als dit tusscben 
de stations Swalmen en Reu
ver het geval is. (Zie neven
staande figuur). Ook de kla
vervelden, die men op bet 
loessgebied of op het met 
loessbestanddeelen gemengde 
terrein (a) veelvuldig aantl·eft, 

komen langs genoemd baanvak niet meer voor, dat daarentegen 
een gebied van beide en brem (b) doorsnijdt. 
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Door het voorafgaande meen ik den samenhang van het loess
terrein der Veluwe met de bekende loessterreinen van Duitschland 
en Limburg voldoende te hebben aangetoond en alzoo de eerste 
vraag beantwoord te hebben. 

Er blijft mij nu nog de beantwoording der tweede vraag over: 
hoe moet dit fijne afzettingsproduct op de toppen der hoogste 
heu vels verklaard worden en wanneer is dit loessachtige product 
tot afzetting gekomen? 

Dat de Gelderséhe loessformatie geen aeolische "orming, doch 
een fluviatiele afzetting is, leidden wij niet alleen reeds uit de 
duidelijke betrekking tusschen de verspreiding . dezer formatie en 
den loop der rivieren af, doch toonden wij ook aan door de plaatsel~ike 
vermenging met uit het onderliggende praeglaciaal diluvium afkomstige 
rolsteenen - evenals dit in de onderste loesslagen van Limburg en 
België het geval is - en door het optreden in het loess van 1'01-

steenlaagjes, waardoor een duidelijk laagsgewijze structuur wordt 
te voorschijn geroepen. Dat het loess vóór of gedurende de op
heffing van het praeglaciale terrein zou afgezet zijn, gel~ik S'fARING 

voor het Limburgsche loess aanneemt 1), wordt reeds dadelijk door 
den horizontaal gela.:'lgden bouw weêrlegd, die ' in grindgroeven 
boven op de hoogste heuvels somwijlen te zien was. 

Moet uit dit verschijnsel dus afgeleid worden, dat de Geldersche 
loess een hoogvloedslib is, ' gevormd, toen het niveau van de rivier 
verscheidene meters boven den tegenwoordigen waterstand gelegen 
was, ook andere verschijnsels pleiten voor deze meening : in de 
eerste plaats het ontbreken van het loess onder aan de hellingen 
en het vetter worden dezer vorming naarmate men de praeglaciale 
hoogten bestijgt. De·' verklaring van dit versch~insel kan slechts 
deze zijn, dat de rivier het fijne slib over den rand van het 
Veluwsche diluviaalplateau heeft uitgebreid, toen zij het dal nog 
niet tot op de tegenwoordige diepte had ingesneden. 

MAAI' ook de aanzienlijke massa's zand en grind, die daar, waar 
het met loess overdekte hooge terrein zich plotseling nog hougel' 
verheft, .door het nederstortende water plaatselijk over het loess op
geworpen zijn, pleiten voor de meening, dat de loessformatie ont
staan is, nadat het oud diluviale grindterrein reeds zijn tegenwoor
digen vorm had verkregen. 

Nu eens is het slechts een dunne zandbedekking, die op het 
houtgewas, dat dan met zijne wortels tot in den loessondcrgrond 
gemakkelijk doordringt, geen invloed heeft; dan weder echter bleek 

1) 1. c. blz. 465. 
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een zóó aanzienl~ike zandvorming (heidezand) op den loessbodem tot 
ontwikkeling te zijn gekomen, dat wij ons plotseling in den voor 

:~ 
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°0 0 DO ..... ,. 

o 0 0 0 0 0 0:;-; .•. 

0" °0 0" :0°0°0 0 0 °OoO·:::·:".:':':~':' 
00000°0 00 

°(;;0000°°0°0 0 

o 0 0 u 0 0 0 0 vOO °0 0 C' 0 ~ 0 
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o Q 0 a 0 0 c_ 0 0 0 0 0 0 0°00 0 0 

Fig. 3. 

dit zand karakteristiekenlandschaps
vorm verplaatst zien (zie neven
staande figuur). 

Waren tot nu toe prachtige 
beuken en zware eiken het over
heel'schende boomgewas, bij het 
overgaan op het zandige afspoe
lingsterrein zien wij weder gaande
weg dennen bosch optreden en door 
het overheerschen van struikheide 

het typische karakter van heide- of hellingzand aannemen. 
Dat dool' deze plaatselijke overdekking met zandige afspoe

lingsproducten een kaart.eering van het loess van den Veluwezoom 
slechts in algemeene trekken zal kunnen geschieden en dat slechts op 
uitgebreide kaarten van landgoederen met het oog op boschcultuur 
aan eetJe nauwkeurige begrenzing dezer beide jongere diluviale 
terreinen gedacht zal kunnen worden, behoeft geen nader betoog. 
Alles wijst el' dus op, dat de V elu wsche loess afgezet is, toen de 
rivier zich in een veel hooger niveau bevond, en toen het dal nog 
niet zijne tegenwoordige diepte bezat. 

Wanneer, d. i. in welke afdeeling van den diluviaaltijd deze be
dekking van de hoogste heuvels aan den Veluwezoom met fijn slib 
heeft plaats gehad, kan niet gemakkelijk uitgemaakt worden naar
dien in ons land slechts de grondmoraine van het oudste gletscher~is 
voorkomt. 

Wat al veranderingen moet het terrein na de afsmelting van dit 
landijs niet hebben ondergaan, vooral toen het tweede landijs naderde 
en later weder tot afsmelting kwam 1). Ook ten opzichte van dit 
product in het diluviaal gebied van Gelderland wijzen echter weder 
humusr~ike zandlagen onder het loess of een rijk humusgehalte in 
de ollderste lagen van het loess op eene vorming na den inter
glaciaaltijd. De hypothese zou dan niet al te gewaagd zijn, dat het 
naderende tweede land~is de rivieren zoodanig heeft doen zwellen 
dat het fijne slib hetwelk zij mede voerden op een aanzienlijke 
hoogte boven het tegenwoordig niveau werd afgezet. 

""ij zouden dan deze fijne slibafzetting kunnen vergelijken met 
het praeglaciaal diluvium, hetwelk, gelijk bekend IS, wegeus de 

') Zie mijn opstel "Over den oorsprong van het helling- of heidezand, I. c. 
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grootere nab\iheid van het eerste ijsdek en het grootere vervoer
vermogen der toenmalige rivieren grootendeels uit grover materiaal 
opgebouwd is. 

Dat het loess een afzettingsproduct der smeltwàteren van het 
oudste land\is zou zijn, wordt door het feit genoegzaam wederiegd, 
dat deze vorming zich grootendeels buiten het gebied der Neder
landsche gletschervormingen bevindt en alleen aan den zuidelijken 
rand (Arnhem-Dieren, Oosterbeek) dit terrein een eindweegs bin
nendringt. 

Voor dit fluviatiele afzettingsproduct blijft dus slechts een oor
sprong uit de · stroomopwaarts aanwezige gesteenten over, van welke 
de schiefers van het Rijngebied en van de Ardennen wel het meest 
tot zijne vorming zullen hebben b~jgedragen. 

Voegen w~i dus het voorafgaande in het kort samen, dan hebben 
WIJ door vergelijkende waarnemingen bewezen : 

dat de loessachtige grond, die tegen de hellingen der Arn
hem-Dierensche hoogten afgezet is en veelal de hoogste heuvel
toppen bedekt, samenhangt met het loess der Rijllstreken en 
het Limhurgsche loessterrein en dat deze vorming als een 
hoogvloedslib te beschouwen is, door de Rijn en de IJssel 
afgezet, toen ~\i hare beddingelJ nog niet tot hare tegenwoor
dige diepte hadden ingesneden; 

terwijl wij de stelling hebben trachten te verdedigen: 
dat deze afzetting heeft plaats gehad in den tijd toen het 

tweede landijs zich niet ver van de N ederlandsche grens bevond 
en ook de Zwitsersche gletschers zich opnieuw ver buiten hun 
tegenwoordig gebied hadden uitgebreid. 

Wageningen, October 1899. 
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BIJVOEGSEL.!. 

Hoewel in de voorafgaande bladzijden de voornaamste eigenschap
pen werden medegedeeld, waardoor de zavelgronden van de Arn
hem-Dierensche en van de Nijmeegsche hoogten met de Limburgsche 
en Rijnloess óvereenstemmen, kwam llet mij voor een juistere be
oordeeling en vergelijking noodzakel~ik voor, in tabellarischen vorm 
de uitkomsten van eenige mechanische bodemanalysen aan dit opstel 
toe te voegen, die op mijn verzoek a.an het Rijkslandbouwproef
station te Wageningen verricht zijn en die ik aan de welwillend
heid van Prof. A. MA YER te danken heb. Deze analysen zullen 
tevens cenig licht knnnen werpen op den invloed van den onder
grond op de samenstelling van den bodem in de verschillende deeleu 
van het Nederlandsche loessgebied en ons verschillen leeren kennen, 
die voor de agronomie niet zonder gewicht zijn. 

Loess van Klarenbeek bij 
Arnhem. 

0 .3 

'"' ~~ 
8 1'1 
00", 

~o 
~ 
'" '" A 
O { 

1 0 

0. 8 

I~ 

13.5 85.1 15 .9 7L.0 

- --- ------If-- -- ------ --- -- - - ----

Loess van Bergendal bij 
Nijmegen, boven op den berg 

0 . 3 1.2 26. 8 71.4 26 . 0 19 .2 69.:3 

---,=--------=-----;-------:-"77.i!--- - -------- --- --- ---
Loess van Bergendal bij 

1.5 20.0 78.0 3l.7 21.4 82 .1 Nijmegen, iets lager tegen de 0.3 
helling. 
-----'''--------------11---- - -- - - - ------ ------

Loess van den Zijpenberg bij 
Arnhem. ZO . helling_ 

0.8 2 44- . 3 52 . 6 30 15 . 8 64.8 

----------11-----1------ ---- ------ ------

Loess van Beekhuizen bij 1 .4 
Velp. 

3.4 44 . 5 50.4 10.3 22 . 7 72 .9 

- --------- -]1-- - --- - ----- - - - - -- - --

Loess langs den weg van 
Sittard-Heerlen (Limburg). 

0 . 1 0.3 6 . 2 93.4 37 .3 27 .8 78.9 

------------ 111-- -- ------ - --- --- ---

Loess uit Bütel (Baden). 1.1 0 .5 2 . 0 96.4 61.1 17 .0 79 .9 

Het valt toch in bovenstaande tabellen dadelijk in het oog, dat 
in Gelderland, waar de ondergrond van het loessdek uit praegla-

file:///~M~~~J~~
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glaciaal zand en grind bestaat, een veel grooter gehalte aan grover 
zand in het 10e1ls voorkomt dan in Limburg, waar het loess op 
krijt rust. 

Zijn deze verschillen met de hypothesen van eene tluviatielen 
oorsprong goed overeen te brengen, ook het feit dat juist het 
boven op de praeglaciale hoogten afgezette loess in karakter het 
meest met de echte loess overeenstemt, vindt in verband met het
geen ik aangaande de ligging van het loessdek op de hoogten en 
het gaandeweg dunner worden en eindelijk verdwijnen van dit dek 
onder aan de hellingen heb medegedeeld een voldoende verklaring. 

Laatstgenoemd verschijnsel zou echter ook voor een deel kun
nen verklaard worden dOOf eene omwerking, die het fijne rivier
slib op de hoogten door den wind in een drooge periode van den 
diluviaaltijd heeft ondergaan. Dengenen, die het nog steeds zeer 
onwaarschijnlijk achten, dat twee zoo verschillende agentiën als in 
beweging verkeerende lucht en water een grond met volkomen 
dezelfde hoogst karakteristieke eigenschappen kunnen voortbrengen, 
meende ik op deze verschillen opmerkzaam te moeten maken. Men 
vergelijke bijv. de loess van Klarenbeek en Bergendal met die van 
Beekhuizen en van de helling van den Zijpenberg. 

Ook het in N. richting afnemen van het kalkgehalte in de Neder
landsche loessgronden en het eindelijk zoo goed als ontbrekeu van 
dit voor het loess zoo . karakteristiek bestanddeel in de 10e3s van 
de Arnhem-Dierensche en der Nijmeegsche hoogten, zal aan den 
grooten afstand van het vermoedelijk gebied van herkomst van dit 
bestanddeel moeten worden toegeschreven. Moet het uit een agro
nomisch oogpunt niet zonder belang zijn te weten of een loess
bodem langs aeolischen weg, dan wel langs tluviatielen weg ont
staan is, uit het voorafgaande blijkt, dat de agronomische waarde 
van een loessgrond ook met de plaats, waarop deze tot afzetting 
gekomen is, ten nauwste samenhangt. 

Wageningen, April 1900. 

Verhand. Kon. Akad. v. W etenscb. (2' Sectie). Dl. VII. C 2 
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BIJVOEGSEL 11. 

De chemische samenstelling van 2 monsters Loess 

door 

.T. M. VANBEMMELEN. 

Dr. VAN CAPPELLE heeft m~i ter chemische analyse twee monsters 
Ijoess toegezonden, een uit het Limburgsche Loess, één uit het door 
hem waargenomen en beschreven Loessgebied langs den Veluwen
zoom, waar de Loess tègen de hellingen der hoogten is afgezet. 

Deze monsters waren door Dr. VAN CAPPELLE verzameld: 
1. Op den Zijpenberg nabij Velp, onder de laag teelaarde, op 

eene hoogte van + 60 M. + AP. 
II . In eene spool'weginsnijding nabij Elsloo (Limburg) op 3 M. 

onder den bovengrond, uit het onderste gedeelte der Loess-Iaag. 
Deze ligt op Maasgrind; het laatste op krijt. 

De gronden hebben . eene gele kleur; beiden bevatten leem; II 
nog meer dan I. In het oogvallend is de korrelfijnheid van het 
zand iu beiden. II bevat betrekkelijk nog meer van het fijnste 
zand dan I. De analyse gaf: 

Tabel J. 

In het amorphe door zuren 
ontleedbare Silikaat. 

Zwa velzuur-droog. 

Zijpenb. Elsloo. 

Si 02 5.2 10.6 
Al2 03 2.8 5.8 
Fe2 0 3 l.5 5 3.6 
Ca ° 0.26 0.40 

M
Mng °0 I 0.16 0.08 

0.14-
K2 ° 0.12 0.34 
N~ ° 0.09 0.23 
P2 05 0.05 5 0.07 8 

S03 en Cl Sporen Sporen 
Water b~i 11 0° uitgedreven 0.1 0.1 

Sterker gebonden water en 1.69 
Organische stof. 1.33 

Zand 88.6 76.5 

100. 2 99. 5 

Water boven zwavelzuur 
1.3 2.4-

afgegeven . 
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Om de samenstelling van het amorphe silikaat te leeren kennen, 
en daarhij het kolloïdale Aluminium-silikaat-komplex, dat in zout
zuur oplosbaar is en alkalische aarden en alkaliën geabsorbeerd 
houdt, te onderscheiden van het kaolinachtige bestanddeel (A12 03 ' 
+ 2 Si 02) hetwelk door verhitting met sterk zwavelzuur wordt 
ontleed, is de aarde volgens de door mij vroeger aangegeven 
methode 1) achtereenvolgens uitgetrokken, 1°. met slap zoutzuur 
(van 1.035 S. G. bij zachte verwarming), 2° met sterk kokend 
zoutzuur (van 1.19 S. G.), 3° met verhit gekoncentreerd zwavel
zuur. Ook hct ijzeroxyde werd daarbij bepaald, ofschoon men daar
door niet leert kennen, hoeveel daarvan los, en hoeveel in het 
kolloïdale silikaat gebonden is. 

'fabel Il. 

Opgelost door: 

Slap zoutzuur. 
Sterk zoutzuur. 

Zwavelzuur. 

Slap zoutzuur. 
Sterk zoutzuur. 

Zwavelzuur. 

]Je uitkom8t wa8 al8 volgt; 

Loess Zijpenberg. 
- ~ 

In percenten. In Molekulen. 

Si 02 I Al2 °3 I Fe2 °3 Si 02 I Al2 0 3 1 Fe2 °3 

2.3 6 1. 23 LP 3. g3 1.2 0.7 
1. 92 0 .94 0 . 38 3 . 2 0.92 0.2 
O. g3 0.6 1 0.06 1. 55 0.6 0.04 

Loess Elsloo. 

4.0 3 1. 84 2.6° 6.7 2 1.8 1. ()2 

4 . 57 2.3 O. gO 7 . 61 2.2 5 0.5 
2 . 04 1. 68 O. J9 3.4 1. 64 O. J2 

Daaruit volgt voor de samenstelling van het komplex, hetwelk 

1) Volgens (leze methode werd de aarde, telkens na de uittrekking met een zuur, 
5 minuten bij ± 60' met eene kaliloog van 1.04 S.G. gedigereerd, om het kiezelzuur, 
dat uit het silikaat vrij geworden maar niet in het zuur opgelost was, in oplossing te 
brengen. Zooals vroeger, is mij weder gebleken, i e dat door verdund zoutzuur ongeveer 
'/3 van het losgemaakte Si 0 , werd opgelost., en ' /. eerst door de kaliloog j en 2e dat 
daai:na door sterk kokend zoutzuur slechts ~een spoor van het losgemaakte Si O. werd 
opgelost j dus bijna alles door de kaliloog. 

Ik breng in herinuering dat eene slappe kaliloog het gelatineuse Si 0., ook als het 
gedroogd is binnen 5' oplost. Zie Landw. Vers. Stat. (1890) 37, 279. Die Bestimmung 
van H, 0., Humus, S, Si 0.. (del- kallaidalen Silikaten), und Mn a. im Acket·boden. 

C 2* 
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achtereenvolgens door de zuren ontleed en m de oplossing gebracht 
is, berekend op 1 Mol. Al2 03 : 

Loess Zij pen berg. Loess Elsloo. 

Molek. Molek. Molek. Molek. Molek. Molek. 
Si 02 Al2 0 3 l<'e2 03 Si 02 AI2 °1) Fe2 0 3 

Slap zoutzuur. 3.2 1 0.58 3.7 1 0.9 
Sterk zoutzuur. 3.5 1 0.2 5 3.4 1 0.2 

Zwavelzuur. 2.5 1 0 . 07 2.08 1 0 08 

Daar men mag aannemen, dat het ijzeroxyde, hetwelk door het 
slappe zoutzuur is opgelost, ten deele los in de aarde aanwezig is, 
zoo is het onzeker hoeveel ijzeroxyde als tot het kolloïdale silikaat 
behoorende mag gerekend worden. Telt men het ijzeroxyde in het 
geheel niet mede, zoo is de verhouding van kiezelzuur tot aluminium
oxyde in het door zoutzuur ontleedbare kolloïdale silikaat: 

+ 35 Mol. Si 02 op 1 Mol. Al2 03 

en als men een deel van het ijzeroxyde b\i het aluminiumoxyde 
medetelt ongeveer: 

+ 3 Mol. Si O2 op 1 Mol. Al2 03. 

Voorts blijkt, dat het in slap zoutzuur oplosbare gedeelte dezelfde· 
(of bijna dezelfde) samenstelling bezit als het daarna door kokend 
zoutzuur opgelost gedeelte. Dit is mij ook bij de alluviale klei 
gebleken. 

Wij moeten hierbij bedenken dat het kolloïdale komplex aan 
geene chemische formule beantwoorden kan, hetgeen door het 
teeken + is uitgedrukt. 

Het kaolinachtige deel, dat door zwavelzuur werd ontleed, be
staat uit: 

+ 2,2 Mol. Si O2 op 1 Mol. Al2 0 3 

hetgeen met de bekende samenstelling van kaolien overeenkomt. 
Om nu de samenstelling met die van andere, door chemische 

en physische verweering . ontstane aardsoorten te vergel\iken voeg 
ik hierbij de volgende Tabel. Zij betreffen vroeger door mij onder
zochte aardsoorten namelijk: drie monsters klei van vulkanischen 
oorsprong (uit Deli op Sumatra en van Gondang Legie uit Malang 
Resid. Pasoeroean-Java) en die van de rivier- of zee-alluvien zoowel 
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in verschen toestand (IJ en Wieringermeer) als in toestand van 
bouwgrond (Rembang-Java). 1) 

De Vulkanische klei heeft een ander karakter als de Alluviale. 
zooals uit de samenstelling van het kolloïdale en van het kaolin
achtige silikaat ('l'abel lIl) blijkt. Het eerste is bij de vulkanische 
veel basischer, het tweede zuurder, dan bij de alluviale klei. 

Tabel lIl. Samenstelling van het kolloïdale silikaat. 

A. Verhouding van A12 03 tot Si O2 (in Molekulen). 

Vulkanische narde. Zware klei. 
Versche 2) 

Lo€ss. I Loess. 
Iigte klei. 

Roode Grauwe AlluviEal. Allnviaal Zijpenb. 
Gondaug Elsloo op 

van van IJ Java (Wierin- onder de 

Del i. Deli. 
Legie. (versche)') Rembang germeer.) bouwlaag. 

3 Meter 

Ontleed door 1:1 1: 2 1: ± 3' 1: ± 48 1: ± 3' 1: ± 3' slap zoutzuur. 
1:2 1: ± 3 

Ontleed door 1: 18 1: 2'- 1: ± 31 1: ± 4" 1: ± 3' 1: ± 3' sterk zoutzuur. 

Ontleed door 1: 3' 1:4 1:4 1: ± 23 1: ± 2 1: ± 2' 1: ± 2' 1: ± 2' zwavelzuur. 

B. 0/0 Hoeveelheid Si n~ en Al2 0 d In het kolloïdale silikaat. 1) 

Door zoutzuur I 49 27 40 18 19' I 10 6' 12' ontleed. 

Door zwavel- 3.7 7.0 I 0.8 12 9' 7 I' 3' zuur ontleed. 

c. % Hoeveelheden Fe2 0 3, Humus en sterk gebonden water. 

I 
Fe2 0 3 • 7 4.8 7.9 5.6 4.8 3.0 3.6 1.5' 

Humus. 5.1 3.3 3.8 6.9 3 3.2 
1.4 1.7 

Sterk 12. 5 6.3 6.3' 4.9 4.8 ± 2 gebonden water. 

') Op 100 d. zwavelzuur-drooge aarde berekend, even als in de volgende C, D, E. 
2) Onder versche klei versta ik eene klei die als jongste aanslibbing nog onder water 

ligt en dus niet ontgonnen en met plantengroei bedekt is. 
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D. 010 Hoeveelheden Ca 0, Mg 0, K2 0, N a2 ° in het kolloïdale silikaat. 

V ulkanische aarde. Zware klei. 
Versche 

Loess. Loess. 
ligte klei. 

Alluviaal. Roode Grauwe Alluviaal Zijpenb. 
Gondang Elsloo op 

IJ Java van van (Wierin- onder de 

Deli. Deli. 
Legie. (versche) ' ) Rembang. germecr.) bouwlaag. 

3 Meter. 

CaO 0.7 4 0 .7' 2 .25 > 0.5 ± 1.0 0.7 0.26 0.40 

MgO 0.5 0.4 1.0 1.9 0.7 1.1 0.1 0.1 

K,O 0.4 0.2' 0.2' 1.1 0 .6 0.56 0.1' 0 .34 

Na, 0 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 

Ca 0 aan 
CO, 0 0 0 4.7 5 .7 6.8 0 0 

gebonden. 

E. oio Pho8jJhorzuu1". 

Vulkanische Zware Ligte Zeezand van 
aUu viale klei alluviale klei 

Diluviale leem 
klei van 4 plaatsen Loess. 

van 15 plaat- Nederland . 
drie plaatsen. van 4 plaat-

sen lD ver- in 

Deli. 

0.19 

6.2 

I Deli. 
schillende sen in 

Renkum·1 I Gond. Nederland. Nederland. Zijpen-I ElI 
Legie. landen. b s 00. erg. 

± 0.25-0.151 
I I 

I 
O.U" 0.20 0.15-0.10 

I 
0.10-0.05 0.05 0.08 0.05 

I I 
, 

F. Zwak gebonden water op 100 d. luchtdrooge aarde. 

4.5 6.8 7-6 ± 3'_3 I 1.3 

I 

I 
I 2.4 

Uit deze vergelijkings-tabellen blijkt het volgende : 
1 e. liet kolloïdale door zoutzuur ontleedbare 8ilikaat. Dit heeft 

in de Loess, wat betreft de verhouding van Si 02 tot Al2 03' eene 
8amen8telling welke ' het midden houdt tusschen die van de zware 
en van de ligte alluviale klei, en dus ook van de vulkanische aarde 
zeer verschilt. De hoeveelheid daarvan (12.7 010) komt in de Loess 
van Elsloo ongeveer overeen met die van ligte alluviale klei. De 
hoeveelheid in de Loess van den Zijpen berg (6.5 Oio) bedraagt de 
helft van die van Elsloo. 

Oene. 

0.08 
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ze. Alkali8che base8 in het door zoutzuur ontleedbare kolloïdale 
silikaat : Ik heb vroeger bevonden, dat de hoeveelheid der alkalische 
bases welke in het kolloïdale humus-silikaat-komplex der aarde ge
absorbeerd zijn, ongeveer gelijken tred houdt met de hoeveelheid 
van dit komplex. Dit wordt ook weder door de analyse van de Loess 
bevestigd, doch is de hoeveelheid alkalische bases van de Loess op 
dezelfde hoeveelheid silikaat geringer dan van de alluviale kleisoor
ten . Dit blijkt uit de volgende tabel. 

Tabel IV. 

Zware klei. 1) 
Loess Loess 

Zeezand. Ligte klei. Ligst 3 klei. 
Elsloo. Zijpenberg. 

Si 0, + Al, 0, 18--20 15-9 7,5-6 12 .7 6' 

CaO ') ± 1 ± 0.7 ? 0.4 0.2" -

MgO ') ± 1" ±1 ± 0.7 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 

K, 0 

I 
1-1.2 0,8-0.7 I ± 0.5-0.4 0.3' 0.1' ± 0.1 

3e
. Het kaolinachüge kolloïdale silikaat van de Loess heeft de

zelfde samenstelling als dat van de alluviale klei (zware of ligte) 
maar de hoeveelheid daarvan is veel geringer; zij bedraagt in 
Elsloo slechts de helft van die in ligte klei en in Zypenberg weder 
de helft van die in Elsloo. 

4e
• Ook de hoeveelheden i:Jzerox!!de, pho8phorzuur, humus, zwak en 

8terk gebonden water, houden in alluviale klei ongeveer gelijken' 
tred met het gehalte aan kol1oïdaal silikaa.t, zooals ik vroeger heb 
gevondeil, en uit Tabel III C, Een F te zien is. De monsters Loess bevat
ten echter naar verhouding nog minder humus en sterk gebonden 

1) In .deze tabel zijn opgenomen de cijfers nit mijne analyse van 4 monsters zware, 
3 monsters ligtere, 3 monsters nog ligtere pn ligste. klei en 3 monsters zeezand. Zie 
Landw. Vers. Stat. 37,' 256. De meeste dezer monsters waren ver~che klei, dus van aan
slibbingen, eenige van kultuurgronden. Men neme daarbij in aanmerking dat de 
onderzochte zware en lig te kleisoorten veel koolzure kalk bevatten. 

'J Bij de cijfers van kalk en magnesia moet men in het oog houden, dat in aarden 
die koolzure kalk bevatten, het kalk- en magnesiagehalte, hetwelk in het ko))oïdall' 
silikaat geabsorbeerd is, eenigzins onzeker blijft, omdat het niet te bepalen is hoeveel 
koolz'uur aan kalk en hoeveel aan magnesia gebonden is. Bij de berekening heb ik . al 
het koolzunr als aan kalk gebonden aangenomen. De onzekerheid is echter niet zeer 
groot, omdat zij alleen de magnesia geldt, . voorzoover die door het 'zeer verdunde zuur 
wordt opgelost, waarmede de karbonat.en in oplossing worden gebracht. 
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water dan de alluviale kleisoorten. Het ijzeroxyde van den Zijpen
berg is weder de helft van dat van Elsloo. 

Zand. Volgens het uitzicht en de mikroskopische meting is het 
zand van de Loess bijzonder fijn. De korrelgrootte komt bij die 
van Elsloo en bij die van Sittard-Heerlen (zie bladz. 16) overeen 
met die van · het zand in de alluviale zware klei. De overgroote 
hoeveelheid der zandkorrels bezit een diameter van 0.05-0.04 
m.m. en daarbeneden; enkele een grooteren diameter, van 0.1 tot 
0.2 m.m., zooals ook blijkt uit de slibbingen te Wageningen (bladz. 16) 
verricht. In de Loess van den Zijpenberg is etm deel van het 
zand iets grover; want nevens de korrels > dan 1 m.m. (gemid
deld 0.6 m.m.) komen vele korrels van + 0.35 m.m. (enkele 
van 0.4 en daarboven) voor, zooals in ligte alluviale klei, hetgeen 
ook weder met de cijfers der slibbing overeenkomt. De volgende 
tabel maakt dit aanschou welijk : 

Tabel V. 

Zware klei 
Ligte klei LoeSE. 

IJ. 
Wieringer-

I 
Sittanl I Zypenberg. meer. Elsloo. 
Heerlei. 

% zandgehalte 

I in het geheel vol- 38" 59 77 88 gens de chemische 
analyse. i 

i 

% zandkorrels 
kleiner dan 0.17 70 ') 40.' ') mmo (mechanische 
analyse). 

% zandkorrels 
van 0.17-0.5 6' 44' diameter (mech. 
analyse). 

% zandkonels 
van 0.5->.1 0.4 2. • mm.(mechanische 
analyse). 

... <:l Grootste. ( I 0.4 een enkele 2-0.4 enkele 
", .~ 

""'~ 0.13 0.36 
$ Ë s Grootere. I 0.2 enkele 0.35 vele 
S~s 

± 0.05 0.1 ± 0.04 ± 0 .06 .~ "g Demeeste. ± 
~'" .. 

') De slibcijfers zijn 93 .4 (Sittard-Heerlen) en 52.6 (Zijpenberg). Ik heb daarvan 
afgetrokken de door mij gevonden % hoeveelheden leem, ijzeroxyde en bases (23 en 12%), 
aannemende dat Sittard-Heerlen evenveel daarvan ·bevat als Elslóo.Dit komt trouwens 
met de bepalingen overeen: 
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De Loess van Klarenbeek hij Arnhem, van BergenDal (boven 
op den berg en iets lager tegen de helling), van Beekhuizen bij 
Velp schijnen in samenstelling tusschen die van Elsloo en den 
Zypen berg te staan, als men het afslibbare deel en de korl'elgl'ootte 
in aanmerking neemt; de loess van Beekhuizen bij Velp staat het 
naast aan die van Zij pen berg. 

'fabel VII. 

BergenDal. I 
Sittard Klaren· Zijpen-

Elsloo. 

Helling. I 
Beekh. 

Heerlen. beek. Top. 
berg. 

% zand (volgens de me-I I I I 
chanische analyse grooter 6' weinig 14" 21" 28' 49' I 47' 
dan 0.17 mmo 

I % Afslibbaar bij 2 cM. 27" 15" 21' 19' 22' 158 

piezometer-druk. 
-

% Leemdeelen enz. vol- 23 

I 
12 

gens de chem. analyse. 

Tabel VI. Mechanische analyse. 

% Zand. 

% Zand, leem, enz. 

Som 

0.1 
0.3 
6.2 

93.4 

100.0 

=1~iameter der 
Zijpenberg. . 

korrels. 

0.8 
2. 

44.3 

52.6 

100.0 

grooter dan 1 mmo 
" ~ 0.5 " 
" ,,0.17 " 

minder dan 0.17 " 

Hiervan aftrekken de de hoeveelheid die bij 2 cM. piezometer-druk is afg~slibt, dus 
de leem en het allerfijnste zand: 

Zoo blijft voor het zand gehalte. 

Ik vond het zandgehalte. 

27.8 

72.2 % 

77 % 
(Elsloo). 

De overeenstemming is zeer bevredigend. 

15.8 

84.2 % 

88.0 % 
(Zijpenberg). 
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Uit het boven medegedeelde laat de samenstelling van beide 
soorten Loess: de leemrijkere van Elsloo en de leemarmere van 
Zijpenberg :ZÎeh aldus III eenigsZÎns afgeronde cijfers voorstellen: 

Tabel VIn. Loess. 
- - -

ZÜpenberg. Elsloo. 

H, ° zwak gebonden op 
100 luchtdrooge aarde. 1.3 2.4 

ti 4' 14.28SiO, 12 7 1 8,f; Si 0, AI 2 03 ± 3' Si O2 . 2.17AI,O, . 4.1AI,O, 
1.6 3.6 1<'e2 0 • 

Kolloïdaal silikaat en 0.26 0.4 CaO 

Fe, 0, (in zoutzuur opl.) 8.7 0.16 7.6 0.08 MgO 
0.14 MnO 

0 .12 0.34 K2 0 
0 .09 0 .23 Na20 
0.05' 0.07" P2 0, 

Kaolinachtig silikaat. 1 -t· 9' . 0 0.6' 
3 71 2.04 SiO, 
. . 1. 68 Al3 0. Al2 0, ± 2' Si O2 

Humus en sterker ge· 
bonden water. 1.4 l.R 

Zand. 
l3 gr. d. 0.5 inm. ( grootendeelS) 

88 . • 44" ,,0.17 " 77. kleiner dan 
41 kl." 0.17" 0,05 mmo 

100- 100-

Uit welke analysen het volgende is af te leiden: 
De Loess onderscheidt zich dool' eene bijwndere fijnheid van 

zandkorrel, bij een betrekkel\ik groot zandgehalte. Zij bevat meer 
of minder kolloïdaal silikaat, waarvan de hoeveelheid iu het monster 
van Elsloo (Limburg) bedraagt: 

a. het in zoutzuur oplosbare deel 12.70
/

0 
d. i. ongeveer zooveel 

als in ligte alluviale klei. 
b. het kaolinachtige deel 3.70

/
0

, d. i. ongeveer de helft van 
hetgeen ligte alluviale klei bevat. 

De hoeveelheden in het monster van Zijpenberg bedragen de 
helft van die van Elsloo. 

Het gehalte aan ijzer-oxyde en aan vruchtbare bestanddeelen; 
alkalische bases, phosphorzuur, humus, sterk en zwak gebonden 
water, is evenredig aan het gehalte van in zoutzuur oplosbaar 
kolloïdaal silikaat. Het evelll'edigheidscijfer is echter kleiner dan hij 
de alluviale klei voor de alkal. bases, het phosphorzuur, den humus 
en het sterk en zwak gebonden water. 

Leiden, Juli 1 ~)Oo. 

http://i2.17Al.dL
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