smal1 pieces after desiccation anmd then difficult to moisten again.
By infiltratiun (subsoil irrigation), better tending and manurial
treatment of grassland, improvements can be achieved.
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17. EEN NIEUWE GEOLOGISCHE KARTERING V A N D E
ZUIDELIJKE V E L U W E
A new geological survey of fhe soufhern Veluwe

doorlby Dr R, D. Crommeiii en G. C. Maarleveld
overgenomen uit: Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardrk. Gen. 66, 1, 1949

1, INLEIDING
Gedurende het jaar 1947 werd door de schrijvers een geologische kartering uitgevoerd van het zuidelijk gedeelte van de Veluwe,
een gebied dat men zich ingesloten kan denken door een lijn, die
ongeveer de volgende punten verbindt: Wageningen-Ede-Lunteren-Oud-Reemst-Kompagnieberg-HoenderloWoete
Hoeve
-Loenen-Dieren-Arnhem-Wageningen.
De aanleiding tot deze
kartering was tweeërlei. Ten eerste is het bestudeerde gebied een
onderdeel van het glaciale landschap van de Veluwe, dat de Wage*
ningse geologen steeds in het bijzonder heeft geïnteresseerd, De
jarenlange ervaringen op het gebied van de kwartair-geologie van
Nederland zijn oorzaak dat hun opvattingen omtrent de glaciaalgeologie van de Veluwe in sommige opzichten niet meer overeenkomen met de voorstellingswijze. die de Geologische Kaart l) van
Nederland van dit gebied geeft. Daar het terrein jaarlijks do'or vele
Wageningse studeqten en andere belangstellenden wordt bezocht,
lag het streven voor de hand een enigszins gedetailleerde her-karte1)

In het vervolg nader aan te duiden met G.K.

.

ring uit te voeren en het gewijzigde geologische beeld, vastgelegd
op een kaart, als leiddraad te gebruiken voor geologische excursies.
W a s de eerste aanleiding dus van zuiver wetenschappelijke aard,
de tweede droeg een meer bodemkundig~economischkarakter. De
Stichting voor Bodemkartering te Wageningen verricht thans een
bodemkundige opname van de gemeente Epe en houdt rekening met
de mogelijkheid dat in de toekomst ook andere delen van de Veluwe
binnen haar arbeidsveld zullen worden betrokken. Daar voor
bodemkundige opnamen een goed begrip van het geologisch fun-.
dament een eerste vereiste is, leek het gewenst en verantwoord reeds
van te voren op de Veluwe enig geologisch onderzoek te verrichten,
dat als basis zou kunnen dienen voor eventueel latere bodemkundige
opdrachten. Een kartering van het boven omschreven gebied, dat
van Wageningen uit gemakkelijk te bereiken is, lag daarbij voor
de hand.

Indien we het bovenomschreven terrein trachten in te delen naar
morfologische kenmerken, dan kunnen twee eenheden worden
onderscheiden. In de eerste plaats een hoge randzône, die van
Wageningen t e vervolgen is over Ede naar Lunteren, bij deze plaats
ombuigt naar het zuidoosten tot Oud-Reemst en vandaar een meer
oostnoordoostelijke richting aanneemt, over de Kompagnieberg
loopt, om ten slotte over te gaan in de brede en hoge strook van de
oostelijke Veluwe, Uit dit gebied maakt zich een aanvankelijk
brede, allengs smaller wordende hoge strook los, die in westzuidwestelijke richting verloopt en ten slotte in de Noordberg bij Heel*
sum eindigt. Op de opening na, tussen de Noordberg bij Heelsum
en de oosthelling van de Wageningse Berg, is daarmee de hoge
randzône gesloten. Binnen deze omsluiting ligt een lager gebied
dat, wat het westelijk gedeelte betreft, overeenkomt met wat op de
G.K. gekarteerd staat als ,,ongestuwd Praeglaciaal", terwijl het
oostelijk gedeelte, benevens de gehele randzône, als ,,gestuwd
Praeglaciaal" genoteerd zijn.
De taak die wij ons gesteld hadden, hield in, de afzettingen waard
uit deze twee elementen zijn opgebouwd aan een nader onderzoek
te onderwerpen, en hun wederzijdse begrenzing en genetisch verc
b q d voor zover doenlijk vast te stellen.
Voor een dergelijk onderzoek' is men natuurlijk aangewezen op' de
bestudering van ontsluitingen. Het opsporen hiervan werd aanzienlijk vesgernakkelijkt doordat wij de beschikking hadden over dupli-.
caten van het luchtfotomateriaal van de R.A.F., eigendom van de
Stichting voor Bodemkartering. Hierdoor werd enorm veel tijd bespaard; zonder moeite kan men op de luchtfoto's de kleinste grindgaten vinden; ook bomtrechters waarvan een dankbaar gebruik is
gemaakt, kan men althans in de open gedeelten gemakkelijk her*
kennen. In het veld werd veelal gewerkt met de hulp van een

aSbeider die bestaande kuilen uitdiepte of zo nodig, waar ontsluitingen ontbraken, nieuwe gaten groef van ongeveer 2 m diep.
Er werd nu als volgt te werk gegaan, In kuilen werd een zo zuiver
mogelijk horizontaal vlak gemaakt, in natuurlijke ,ontsluitingen of
groeven werd een trapvorm afgegraven met eveneens een horizont.ale.basis. Deze wijze van werken is enigszins tijdrovend, het maken
van een kuil met grondvlak 2 X 1,s m en diepte 2 m neemt verscheidene uren in beslag, terwijl het dan nog mogelijk is dat ter
plaatse het Solifluctiedek te dik blijkt te zijn, zodat men geen meting
kan verrichten en men zijn geluk op een andere plaats moet
beproeven, Een geschiktere methode bestaat echter o.i. niet, Is men
eenmaal door het solifluctiedek heen, dan kan men aan twee haaks
op elkaar staande wanden in de regel waarnemen of men al of niet
met gestuwde lagen te maken heeft. De methode van meten was nu
aldus, dat in geval van stuwing een zo fijn-korrelig mogelijke laag,
liefst een leem- of kleilaag, in het horizontale vlak werd opgezocht
(deze zijn in tegenstelling tot grind- of zandlagen oorspronkelijk
horizontaal afgezet) en de strekking hiervan werd opgemeten. Verc
volgens werd een sleuf in het horizontale vlak gemaakt loodrecht
op de gemiddelde strekking en de helling genoteerd. Op deze wijze
werkend zijn in het gekarteerde gebied in totaal p1.m. 240 waarnemingen gedaan. Slechts een gedeelte hiervan kon, in verband met
de schaal, op het kaartje van fig. 1 worden vastgelegd.
'

3. GESTUWD PRAEGLACIAAL

Indien we ons voorlopig bepalen tot het gestuwde gebied dan
kunnen we uit de waarnemingen en metingen enkele gevolgtrekc
kingen maken, n.l.:
%

1. De in' de aanvang genoemde randzône blijkt geheel uit ruggen
van gestuwd Hoogterras te zijn opgebouwd, uitgezonderd de
, Noordberg bij Heelsum.

2. Het materiaal van het 'gestuwd Hoogterras bestaat uit grind*,
zand- en leemlagen. Elk van deze componenten kan een zeer wisselende dikte bezitten, welke kan variëren van enkele cm tot meerdere meters, hetgeen uiteraard alleen aan lange steile profielwanden,
zoals o.a. op sommige plaatsen langs. de zuidelijke Veluwerand
tussen Wageningen en Arnhem, kan worden waargenomen.
i

3, Het merendeel van de hellingen, die in de gestuwde randzône
werden gemeten, is naar de buitenkant van het onderzochte, gebied
gericht. W a t betreft de smalle gedeelten van deze zône (westelijk
van de noordlijn door Arnhem) geldt dit voor de gehele breedte
van de ruggen, dus ook aan de binnenkant zijn de meeste hellingen
naar ,,buitenm gekeerd, terwijl een veel kleiner aantal een tegenovergestelde helling vertoont. Een uitzondering hierop maakt de
brede rug van de oostelijke Veluwe tussen het ongestuwde terrein

en de IJsselvallei. Hoewel daar de meerderheid der hellingen over
vrijwel de gehele breedte naar het noordoosten is gekeerd, vindt
men langs de westelijke begrenzing de meeste hellingen naar het
zuidwesten, dus naar het ongestuwde gebied toe gericht.
Daar het, afgezien van het algehele verloop der metingen, ook
uit de geologie van de omgeving in ruimere zin blijkt dat de stuwing
van buiten af moet zijn geschied en dus de tegengestelde hellingen
onmogelijk in verband kunnen worden gebracht met een ijsdruk
van binnen (dus van het ongestuwde terrein) uit, moet men wel de
gevolgtrekking maken, dat men zich de stuwing.'geenszins uitsluitend moet voorstellen als een op elkaar schuiven van schubvormige
lagen met isoclinale helling, maar dat men rekening moet houden
met plooiing en koepelvorming, hetgeen reeds vroeger werd waargenomen door Oestreich 2 ) . van Baren 3 ) en Tesch b ) , terwijl ook
Lorié s), die een 60-tal jaren geleden het voorrecht heeft gehad, in
grote graafwerkzaamheden en wegtracé's het stuwingsverschijnsel
te kunnen bestuderen, ons in zijn gepubliceerde profielen en beschrijvingen niet de minste twijfel laat omtrent het soms uiterst
gecompliceerde karakter van de vervormingen, die de gestuwde
lagen hebben ondergaan, en dat door Tesch treffend werd gekenschetst met de uitdrukking ,glaciale kneding'. Lorié heeft ook verslepingen dicht onder de oppervlakte waargenomen die enigszins
aan ,,Hakenwerfen" doen denken, waardoor men in ondiepe ontsluitingen een helling kan meten tegengesteld. aan die op groter
diepte. De door ons gemeten afwijkende hellingsrichtingen en
enkele geïsoleerde horizontale lagen te midden van het gestuwde
Hoogterras moeten ongetwijfeld met dergelijke plooiingsverschijnselen in verband worden gebracht.
De strekking van de lagen levert meer betrouwbare gegevens en
het gemiddelde daarvan is nagenoeg steeds evenwijdig aan de lengtee
richting van de stuwwallen. Hetzelfde vond Carlé 6) bij gestuwde
moraines uit de Würm-ijstijd in Sleeswijk-Holstein, Er zij hier nog
opgemerkt; dat wat de oriëntatie van de gestuwde lagen betreft
soms waardevolle gegevens werden verkregen bij de grindgravers.
Deze weten in de regel uit ervaring hoe de grindlagen (zij spreken
van ,,grindstralenw) in de ondergrond gericht zijn en exploiteren ze
in de lengterichung. Evenzo kon voor sommige plaaeen een contrôle op de strekking verkregen worden door bestudering van het
luchtfotobeeld, dat o.a. bij Lunteren en Oud-Reemst zeer duidelijk
2)
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Fig. 1. Waarnemingen betreffende het voorkomen van gestuwd Praeglaciaal
en Fluvioglaciaal op de zuidelijke Veluwe.
Observafions faken on fhe prevalente of pushed praeglacial and fluvioglacial
deposifs in fhe soufhern Veluwe.

* = verticale 1lagen i n het gestuwd Praeglaciaal
O = Fluvioglaciaal
e = Fluvioglaciaal waarvan de stroomrichting werd
i
i

-

$g$1

gemeten

layers o f pushed praeglacial formafion
fluvioglacial deposifs
fluvioglacial, the direcfion o f fhe drift being measured

een aantal evenwijdige grindgaten demonstreert. (Men vergelijke
ook de luchtfoto's van het gebied van Hilversum v), die deze betrekking nog veel fraaier illustreren).

4. Indien men het totaalbeeld der metingen overziet komt men
tot de onderscheiding van minstens 4 stuwwallen (vgl. fig. 2):
a. stuwwal van Arnhem
b. stuwwal van Ede
c. stuwwal van Oud-Reemst
d. stuwwal van de oostelijke Veluwe.
a. Stuwwal van ~ r n h e m
Deze wordt in het Oosten begrensd door het droogdal, dat tussen
Posbank en Zijpenberg zijn oorsprong heeft en in zuid-zuido~ste~
lijke richting tot aan de straatweg Arnhem-Zutfen te vervolgen is.
De stuwwalt eindigt in het Westen nog vóór de Noordberg bij
Heelsum, die zelf niet gestuwd is. De strekking die in het oostelijk
gedeelte gemiddeld evenwijdig is aan de lengterichting van de
stuwwal, begint in de omgeving van Oosterbeek om te buigen en
staat ten slotte in het meest westelijke gedeelte vrijwel loodrecht
op het Rijndal, hetgeen doet vermoeden dat we hier met een ombuiging van de stuwwal te maken hebben die ongetwijfeld .zijn
voortzetting moet hebben gehad in de Betuwe. Of de stuwwal met
een grote boog te verbinden is met de heuvels van Nijmegen blijft
voorlopig een open vraag, die eerst door een nader onderzoek kan
worden uitgemaakt; in ieder geval blijkt de Wageningse Berg geen
geheel te hebben gevormd met de stuwwal van Arnhem, Deze
laatste moet zijn opgedrukt door een ijslob die, uit oostelijke richting
komend, het Rijndal heeft opgevuld tot ongeveer Oosterbeek.
b. Stuwwal van Ede
Deze strekt zich in noordelijke richting uitvan Wageningen over
Bennekom naar Lunteren. In tegenstelling met de meestal gegeven
voorstelling, werd bij Wageningen geen ombuiging naar het westen
geconstateerd; de richting der strekking breekt hier abrupt tegen
het Rijndal af, zodat we moeten aannemen dat de lob van de Gelderse Vallei, die deze wal heeft opgestuwd, nog een eind in de
Betuwe heeft doorgelopen.
c. Stuwwal van Oud-Reemsf
Van de bovengenoemde 4 stuwwallen is deze de smalste, hetgeen
begrijpelijk is als men bedenkt, dat de stuwing moet zijn veroorzaakt
door een betrekkelijk onbelangrijke ijslob die gedeeltelijk te beschouwen is als een aftakking van de lob in de Gelderse Vallei, gedeelte): Waard, D,de, 1947: Glacigene landschapsvormenin Nederland. T.K.N.A.G.
6%3,pag. 372-379.

lijk misschien gevoed is door het ijs dat in het dal van de
Leuvenumse Beek heeft gelegen, De stuwwal van Oud-Reemst ligt
met zijn noordwestelijk uiteinde om die van Ede; het maakt de
indruk dat de wal van Ede daarbij als buffer heeft gefungeerd.
Hierin zien we aanleiding om te veronderstellen, dat de laatst
genoemde een hogere ouderdom heeft dan die van Oud-Reemst. De
G.K. laat de stuwwal oostelijk van de localiteit OudeReernst in
dezelfde richting doorlopen als het westelijk stuk en ongeveer 2 km
noordelijk van het station Oosterbeek-Hoog samenkomen bij de
stuwwal van Arnhem. Volgens de resultaten van onze kartering is
dit laatste stuk echter ongestuwd en verandert daarentegen de stuw*
wal bij Oud-Reemst bijna 90' van richting, loopt in noordoostelijke
richting over de Kompagnieberg en gaat eerst even noordelijk van
Deelen over in de stuwwal van de oostelijke Veluwe. Hoewel op het
kaartje de dubbele omlijning van het gestuwd Hoogterras in het
algemeen zowel een morfologische als een geologische begrenzing
betekent, gaat dit niet op voor het meest oostelijke gedeelte van de
stuwwal van Oud-Reemst, Het kaartbeeld suggereert hier het doorlopen van een hoogte, In werkelijkheid verliest de rug tussen Ou'dReemst en Deelen langzamerhand aan reliëf en is aan het noordoostelijk einde nog maar even als een vlakke verhevenheid in het
veld te herkennen. Toch is het doorlopen van de stuwwal in die
richtirig volkomen gemotiveerd, indien men het verloop van de metin*
gefi in.aanmerking neemt. Het feit, dat een paar km vóór het samentreffen met de stuwwal van de oostelijke Veluwe de strekkingen
min of meer dwars op de lengterichting staan en daarmede dus
ongeveer evenwijdig worden aan die van de oostelijke Veluwe, zou
een aanwijzing kunnen zijn dat deze laatste- jonger is. Hij zou dus
die van Oud-Reemst, in plaats van deze extra hoog op te stuwen,
als het ware hebben overreden; de voortzetting van OuddReemst
ZOU zich dan onder de oostelijke Veluwe moeten bevinden. De
zoëven genoemde metingen met ,,Oost-Veluwe strekking" zijn dan
gemakkelijk te verklaren als een beïnvloeding door een druk uit
noordoostelijke richting, dezelfde die de oostelijke Veluwe opstuwde,

'

d. Stuwwal van de oostelijke Veluwe
Deze is veel breder dan de vorige stuwwallen. Ohgetwijfeld hebben we hier met een krachtiger stuwingsverschijnsel te maken; het
beeld de; metingen maakt een rustiger en regelmatiger indruk. Reeds
is bij de bespreking van de stuwwal van Arnhem het droogdal van
de Zijpenberg vermeld,'dat de oostelijke begrenzing hiervan vormt.
Dit dal is tevens de westelijke begrenzing van de s t u w a l der
oostelijke Veluwe. T e beginnen met dit dal staan de strekkingen
min of meer loodrecht op de IJsselvallei en hebben dezelfde richting
als de talrijke dtoogdalen die hier in de hoge Veluwerand zijn ingesneden, (Men vergelijke het hoogtelijnenbeeld op de geologische
kaart fig. 2 ) . Hoewel wij niet nader op het dalenvraagstuk in zullen
gaan (één van ons zal hierop uitvoeriger ingaan in een apart arti*

,

Schaal 1 : 100.000.
donker grijs
licht grijs

= gestuwd Praeglaciaal
= Fluvioglaciaal
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moeten we hier toch reeds opmerken, dat deze dalen een
belangrijk geomorfologisch element in het landschap vormen. Zij
illustreren nl. duidelijk de Riss-glaciale structuur, doordat zij, de
dagzomen volgend, de zachtere lagen hebben uitgeslepen en dus als
subsequent moeten worden beschouwd. Ofschoon iets minder uitgesproken, is hetzelfde verschijnsel eveneens duidelijk waar te
nemen aan de dalen in de stuwwal van Arnhem, vooral in het ooste- .
lijke gedeelte tussen deze plaats en het Zijpenberg-dal.
Vonden we even ten Noorden van Deelen reeds aanleiding te
veronderstellen dat de stuwwal der oostelijke Veluwe jonger is dan
die van Oud-Reemst, in de zuidoosthoek van het terrein blijkt op
nog duidelijker wijze dat hij eveneens jonger moet zijn dan de
stuwwal van Arnhem, want:
le. Volgt dit reeds voldoende uit de richting van de strekkingen
in een strook langs de zuidelijke Veluwezoom,
Ze. Als men de strekkingen in de oostelijke Veluwe in groot
verband overziet, bemerkt men dat ze in het zuiden in oostelijke
richting terugbuigen, terwijl ze in het noordelijk deel van het kaartje
iets meer westelijk naar voren dringen, zodat het algemeen verloop
van de strekkingslijnen een zwak gebogen karakter vertoont (vgl.
fig. 3 ) . Naar onze mening is dit achterblijven van de stuwing in het
zuiden het gevolg van het eerder bestaan van de stuwwal van
Arnhem, die .als stootblok fungeerde, waardoor de stuwing in die
sector niet zover westelijk kon doordringen.

3e. Vindt men in een boog even noordoostelijk van de vermoedelijke grenslijn tussen de beide stuwwallen en vrijwel evenwijdig
daaraan een achttiental ,,toppen" hoger dan 100 m, waaronder de
Zijpenberg, en talloze andere tussen 90 en 100 m.
Het is geen toeval, dat deze omgeving tot het hoogste gedeelte
van de Veluwe behoort, De oorzaak moet o.i. gezocht worden in
het feit, dat hier bijzonder sterke krachten werkzaam zjjn geweest
die aanleiding gaven tot een culminatie van schubben en plooien
vlak vóór het stootblok van de stuwwal van Arnhem.
Resumerend hetgeen hierboven omtrent de relatieve ouderdom
van de stuwwallen is opgemerkt, kunnen we dus concluderen, dat
er reden is te veronderstellen dat de stuwwallen van Ede, OudReemst en de oostelijke Veluwe in genoemde volgorde na elkaar
zijn gevormd, dat de laatste rug bovendien jonger is dan die van
Arnhem, maar dat van onderling ouderdomsverband tussen de rug*
gen van Ede en Arnhem of tussen die van Oud-Reemst en Arnhem
ten gevolge van het ontbreken van contact niets valt te zeggen.
Bij de beschrij+ing van de stuwwallen en het stuwingsverschijnsel
is reeds met
woorden de quaestie van de stuwende ijslobben
') Maarteveld G,C., 1949: Over de erosiedalen van de Veluwe, T.K.N.A.G.
66, 2. Zie ook hoofdstuk 18,
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Fig. 3. Schematische voorstelling van het verloop der stuwruggen in het
gestuwd Praeglaciaal van de zuidelijke Veluwe.
Schematical represenhfion o f fhe direcfion o f the push-ridges in the pushed
praeglacial formations o f fhe southern Veluwe.
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aangeroerd. Daar het onderwerp een sterk hypothetisch karakter
draagt, willen wij er niet lang bij stilstaan, doch slechts constateren
dat de stuwende druk soms van de zijkant, soms van het front van
een tongbekken afkomstig moet zijn geweest. Tot het eerste geval
behoort de stuwwal van Ede, tot het tweede die van Oud-Reemst.
De stuwwal van Arnhem stelt het begin van een fronjale ombuiging
voor, hier zijn dus beide gevallen van toepassing: het stuk westelijk
van Oosterbeek is een gedeelte van een frontboog, het oostelijk stuk
tot Rheden kan men tot het zijdelings gestuwd gedeelte rekenen.
Hoe de Stuwing van de oostelijke Veluwe is geschied is moeilijk
te zeggen. Wij voelen iets voor de conclusie van Bossevain g), die
een uit het oosten komende ijsstroom aanneemt, Wij zijn het echter
niet eens met zijn argument, namelijk dat de ijslob in het IJsseldal
te smal zou zijn geweest om de zuidelijke Veluwe op te stuwen. Het
IJsseldal is veel breder en dieper dan dat van de Gelderse Vallei;
de keileem ligt er gemiddeld op 80 m -A.P. tegen IT 40 m -A.P.
in de Gelderse Vallei. De totale ijsmassa in het IJsseldal zal dus
zeker in staat zijn geweest een veel bredere zône op te stuwen, dan
de lob in de Gelderse Vallei dit heeft kunnen doen. Om een andere
reden dan Boissevain aangeeft lijkt ons echter een frontale opstuc
wing van de oostelijke Veluwe van het oosten uit meer waarschijnlijk. Indien de ijslob namelijk uit het noorden het IJsseldal was
binnengedrongen zou men aan weerszijden ervan een aequivalent
stu~in~sverschijnsel
mogen verwachten; deze equivalentie o n t
breekt; de stuwwallen in de Achterhoek en Overijssel zijn van veel
geringer formaat, zodat wij eerder om die reden dan om Boissevain's
argument menen te moeten concluderen tot een oost-west gerichte
ijsstroom die het oostelijk terrein heeft overreden, daarna het IJsseldal diep heeft uitgeschuurd en toen de rug van de oostelijke Veluwe
heeft opgestuwd. ,
4. ONGESTUWDE AFZETTINGEN

Volgens de G.K. moet men het t.o.v. de omringende ruggen enigszins ingezonken, vrij vlakke centrale gebied opvatten als ongestuwd
Hoogterras I1 l. Met deze voorstellingswijze kunnen wij ons niet
verenigen; wel aanvaarden wij gaarne het ongestuwde karakter van
deze afzettingen, met dien verstande echter dat volgens onze kartering dit gebied een ongeveer twee maal zo grote oppervlakte heeft
als op de G.K. staat aangegeven, Daar wordt de grens tussen de
Ginkel en Oud-Reemst in zuidoostelijke richting getrokken, terwijl
zoals op het kaartje van fig. 1 blijkt, door ons veel oostelijker ongee
stoorde afzettingen werden gekarteerd, namelijk tot over de weg
Arnhem-Apeldoorn en in het noorden tot voorbij Deelen. Bij een
nader onderzoek van de (veelal gegraven) ontsluitingen in dit
gebied viel het op, dat verscheidene profielen een uitgesproken kriskras structuur van. de zand- en grindlagen vertoonden. Hoewel deze
9) Boissevain, H., 1946: De ligging van de stuwwallen in Nederland. Voordracht Geogr. Kring; T.K.N.A.G., 63, 3, pag. 419-423.

'

.

aanduiding een sterke onregelmatigheid van de afzettingen suggereert, blijkt het, indien men beschikt over verschillend georiënteerde
profielwanden, toch mogelijk te zijn het stroombeeld te ontwarren
en conclusies te trekken omtrent de stroomrichting, Hierop is reeds'
door verscheidene buitenlandse, vooral Duitse onderzoekersl")
gewezen.
.
De beelden die men krijgt evenwijdig en loodrecht op de algemene stroomrichting zijn bij enige ervaring gemakkelijk uit elkaar
te houden, zodat het mogelijk is de algemene stroomrichting te
bepalen. Meermalen waren wij in de gelegenheid ons van deze
karakteristieke verschillen te overtuigen bij de bestudering .van
zowel-recente zandbanken van de Rijn (gedurende de lage waterstanden tijdens de zomer van 1947) als van hoog- en middenterrasafzettingen in Zuid-Limburg. Wij willen op dit probleem hier niet
nader ingaan; een algemene behandeling ervan door Dr D. J.
.Doeglas 11) is in deze aflevering opgenomen, zodat wij kunnen trolstaan met naar zijn artikel te verwijzen, Het resultaat van onze
metingen kan nu als volgt worden samengevat.
Nergens werd een noordwestelijke stroomrichting gevonden,
welke toclì zou moeten zijn geconstateerd, indien we met de noord*
'westelijk gerichte puinkegel van het Hoogterras te maken hadden.
Integendeel vinden .we westelijke tot zuidwestelijke stroomrichtingen, slechts bij Renkum werd een oostelijke stroomrichting bepaald,
De metingen vindt men in fig. 1 aangegeven als pijlen, die ieder
voor zich het gemiddelde voorstellen van vele metingen in één ontsluiting; Dat niet op meer plaatsen stroomrichtingen bepaald konden
worden, is te wijten aan het geringe aantal groeven in het ongestoorde gebied. Men heeh voor deze metingen namelijk een grote
ontsloten oppervlakte nodig. Uit de geëxponeerde wanden van een
gegraven kuil is alleen het al of niet gestuwde karakter van de afzet
tjng af te leiden, vandaar dat op het kaartje met de waarnemingen
veel meer kringetjes dan pijlen voorkomen, ,De door ons bepaalde
stroomrichtingen, verder structuur en samenstelling van de afzettingen in het. ongestoorde gebied zijn naar onze mening kenmerkend
voor een typische sandr. Het materiaal is nagenoeg overal grofzandig
met hier en daar grindbanken en grindlenzen; kleien en lemen; die
O.a. Frantzen, W., 1892: Untersuchungen uber die Diagonalstruktur verschiedener Schichten mit Riicksicht auf die Entstehung derselben im Buntsandstein. Jahrb. d. K. Preuss. L. A., Bd. 13, pag. 138-176.
Jzïngsf, H. 1928-'29: Das Rat, die Psilonoten- und Schlotheimiaschichten im
nördlichen Harzvorlande, Geol. u. Abh. N.F. Bd 16, pqg. 194.
Jiingst, H., 1931: Diagonalstrukturen, ihre Auflösung und ~ a r s t e l l u n Zeitschr.
~j
d. Deutschen Geol. Ges. 83, pag. 663.
Jungsf, H., 1938: Palaeogeografische Auswertung der Kreuzschichtung. Geol.
der Meere u. Binnengew. Bd. 2, 1-3, pag. 229-277.
Brinkman, R., 1933: a b e r Kreuzschichtung im deutschen Sandsteinbecken.
Nachr. v. d. Ges. d. Wissensch. Math.-Phys. Kl., pag. 1-12.
11) Zie het artikel: Doeglas, D. J., 1949: De textuur van rivierafzettingen.
Hoofdst. 6. Ook in T.K.N.A.G.. 66, 1, p. 34 e.v.
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zo talrijk voorkomen in het Hoogterras, werden nooit aangetroffen,
slechts op één plek in het uiterste zuidwesten bij Renkum, is het
zand een weinig leemhoudend. Men zoekt er dan ook tevergeefs de
in het gestuwde Hoogterras voorkomende leemkuilen, evenmin
vindt men er de ,,grindstralen" waarvan bij de behandeling van het
gestuwde gebied sprake was.
Wij stellen ons voor, dat de verschillende ijslobben nog, juist
voldoende kracht hebben gehad om de boven besproken stuwwal-.
len te vormen. Het ingesloten gebied kon niet meer door het ijs
bereikt worden, maar fungeerde als verzamelgebied voor het materiaal dat werd getransporteerd door het smeltwater, hetwelk op
sommige punten de wallen moet hebben doorbroken, misschien
plaatselijk over enkele lagere gedeelten is heengevloeid. Het onder-.
zoek heeft helaas niet met zekerheid dergelijke doorbraakplaatsen
kunnen vaststellen. Misschien is de laagte tussen Mossel en Nieuw*
Reemst als zodanig op te vatten: in de regel zijn dergelijke lage
plekken, waar de structuur van de ondergrond op een dieper niveau
ligt, tevens plaatsen die door de luwte-ligging met stuifzand zijn
opgevuld. Deze omstandigheden maken een nader onderzoek vrijwel onmogelijk. Zwakke plekken in de stuwwallen, waardoor het
smeltwater een uitweg kon vinden, moeten er echter ongetwijfeld
zijn geweest. De fluvioglaciale zanden werden nu waaiervormig
afgezet met de top van de waaier even vóór de doorbraak, Daar
de stuwingen na elkaar van verschillende richtingen uit geschiedden, zullen ook de sandr-puinkegels in verschillende richtingen
over elkaar liggen. In overeenstemming met onze conclusie dat de
stuwwal der oostelijke Veluwe de jongste moet zijn, vinden we dan
ook in het oostelijk deel van de sandr overwegend naar het zuidwesten gerichte afzettingen. In het westelijk deel mogen we daarentegen oostelijke stroomrichtingen verwachten. De waarneming bij
Renkum,. die geschiedde aan de basis (12,5 m
A.P.) van een
diepe ontsluiting, leverde*inderdaad een oostelijke stroomrichting
op, Waarschijnlijk heeft men hier met ouder materiaal te maken,
dat van het westen uit is afgezet, In de bovenste 5 m van het profiel
met veel grover materiaal, mogelijk afkomstig van een jonger dek
met andere stroomrichting, kon door de slechte toestand van de
groeve niet gemeten worden,
Reeds werd opgemerkt dat in dit fluvioglaciale zand- en grindmateriaal geen klei of leem werd aangetroffen, Dit wijst op een
groot transporterend vermogen van het smeltwater, waardoor
slechts zand en grind tot bezinking kwamen, terwijl het kleibestand-.
deel werd afgevoerd door de opening welke bij Renkum bestaat rus.
sen de stuwwallen van Ede en Arnhem. In dit verband kan nog
worden opgemerkt dat de smeltwaarafzettingen in het gebied rondom Hamburg evenmin klei bezitten. Gripp 12) spreekt van kleiarmoede van deze gebieden, die daardoor zeer onvruchtbaar zijn,
In een diepe ontsluiting, die gegraven werd inthet talud van de

+

12)

Gripp,

K., 1933: Geologie von Hamburg.

nieuwe rijksweg No, 12, onder Schaarsbergenl3), werden evenwel
geïsoleerde kleiklompen van vuistgrootte aangetroffen in zuiver
zandige afzettingen. Naar onze mening moeten deze kleibollen in
bevroren toestand zijn getransporteerd en hun materiaal hebben
ontleend aan de kleilagen van het gestuwde Hoogterras, toen het
smeltwater zich door deze afzettingen een weg moesten banen.
Soms werden i s overigens zuiver zandige afzettingen onregelmatig
verspreide stenen gevonden met max. 1 dm middellijn. Deze kunnen
niet op de normale wijze in stromend water tezamen met het zand
zijn gesedimenteerd, Men zou zich kunnen voorstellen dat dergelijke
stenen met ijsschotsen vervoerd zijn en door afsmelten daarvan te
midden van zandige afzettingen zijn terechtgekomen, Door de veelal
regelloze verspreiding van zand en grind is het moeilijk een indruk
te krijgen in welke richting in het onderzochte gebied het grindgehalte afneemt; onze algemene indruk was echter, dat dit het geval
was in zuidwestelijke richting, hetgeen een argument is voor het
bestaan van een bovenste sandrcafzetting afkomstig van de stuw*
wal der oostelijke Veluwe.
Behalve de argumenten die hierboven werden ontwikkeld ten
gunste van een fluvioglaciale vormingswijze, is er nog een sterke aan4
wijzing die geheel in deze gedachtengang past en in strijd is met
de Hoogterrasopvatting, namelijk de volgende:
N.A.P. in
Het ongestuwde gebied helt van noordoost (60 m
de driehoekige punt oostelijk van de weg Arnhem-Apeldoorn) naar
A.P. bij Renkum). Niet alleen is de richting
zuidwest (20 m
van het verval onverenigbaar met die van de RijmMaas delta van
het Hoogterras, ook het bedrag van het verval namelijk 40 m over
een afstand van f 15 km is daarvoor veel te groot.' Beschouwen we
namelijk een noord-zuid-profiel tussen de noordoosthoek van
Noordbrabant (bv, Uden) en MiddeneFriesland, dan vinden we
voor de bovenkant van het Hoogterras resp. ruwweg 20 m
A.P.
en 50 m-A.P.,
met andere woorden een verval van 70 m over
4 150 km, waarbij nog geen rekening is gehouden met het feit, dat
vermoedelijk 20 m
A.P. voor Uden wegens het horstkarakter
van dit gebied te hoog is en het 50 m - A.P. niveau in Friesland
oorspronkelijk minder diep zal zijn afgezet. Het verval van 7 m per
15 km is dus zeker niet aan de hoge kant maar heeft eerder minder
bedragen. Het bijna 6-voudige bedrag dat we vinden voor het zgn.
,,ongestuwde Praeglaciaal" is hiermede in strijd, doch veel beter in
overeenstemming met het sterke verval, dat men in sandr-kegels
van jongglaciale gebieden algemeen aantreft 14). Boyendien kan
'volgens deze cijfers de bovenkant van het Hoogterras tussen RenA.P. voorkomen, maar
kum en Deelen onmogelijk op 30 à 40 m
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13) Voor de verleende medewerking betuigen wij op deze plaats gaarne onze
dank aan de Rijkswaterstaat Directie Wegen, in het bijzonder aan den hoofdingenieur F, Kanstein van deze Dienst die zich de moeite gaf met o m in het
terrein de meest geschikte plaats uit te zoeken.
14) Wolds~edt,P., 1929: Das Eiszeitalter. Stuttgart, pag. 102.

moet ongeveer op '~.P.dniveau worden verwacht. Men'komt aldus
tot een bedrag van enkele tientallen meters voor de dikte van het
fluvioglaciale pakket in het gekarteerde gebied.
Niettegenstaande het sterke verval van de sandr komt het vlakke
karakter ervan - in tegenstelling met het veel grilliger reliëf van
het gestuuid Praeglaciaal - behalve door het hoogtelijnenbeeld,
goed tot zijn recht indien men de verspreiding van de bergnamen
nagaat (voor zover deze niet aan stuifzandvormen gebonden zijn).
Curiositeitshalve hebben wij ze overgenomen van een oude uitgave
van de topografische kaart 1 : 25 000 en verzameld op het kaartje
van fig. 4. Men ziet dat deze ,,bergenwuitsluitend binnen de begrenzing van het gestuwde gebied voorkomen en op de sandr ontbreken.
Men zou zich met recht kunnen afvragen of het Hoogterras niet
langs zuiver petrologische weg te onderscheiden is van Fluvioglaciaal, Reeds bij vroegere excursies was ons opgevallen dat ontsluitingen in het Fluvioglaciaal van Heelsum bijzonder rijk waren
aan noordelijke steentjes (vooral geldt dit voor het fijne grind van
enkele mm middellijn). Om hieromtrent meer zekerheid te krijgen
werden van beide formaties een aantal monsters in enkele fracties
gescheiden en van deze het noordelijk bestanddeel bepaald.
Het bleek, tegen de verwachting in, dat de verschillen binnen dezelfde orde van grootte liggen en men bv. in de fractie 2-5 mm in
beide formaties 3-6 % noordelijke steenties aantreft. zodat. voor
zover wij thans kunnen oordelin, men het
noordelijk
bestanddeel niet kan gebruiken om Hoogterras en sandr te onderscheiden. Wel is het zo, dat de noordelijke steentjes in het Hoogterras vaak over het hoofd worden gezien. Wij schrijven dit toe
aan het klei- en leemgehalte van deze formatie. In groeven raken
deze bestanddelen gemengd met het grind, dat daardoor niet zo
,,schoonw is als dat van het Fluvioglaciaal waaraan de klei o n t
breekt. Intussen droegen deze onderzoekingen nog slechts een
oriënterend karakter en bliift de moaeliikheid bestaan dat onze
voorlopige mening ,in de toekomst moet worden herzien.
W a t het grove noordelijke materiaal aangaat, willen wij nog het
volgende opmerken. Op de G.K. is de grens tussen ongestúwd en
gestuwd Hoogterras tevens een grens die respectievelijk het niet
en wel voorkomen van noordelijke erratica aangeeft. Onze waarnemingen hebben een dergelijk verband tussen deze verspreiding
en de structuur van de ondergrond niet kunnen bevestigen. Integendeel hebben wij geconstateerd, dat noordelijke stenen zowel op de
stuwheuvels als in het sandr-gebied voorkomen. Zij komen niet
alleen op de oppervlakte doch ook in de bovenste aardlaag voor en
hun dichtheid neemt overal regelmatig af indien men zich van de
rand van de stuwwallen naar binnen begeeft. Naar onze mening is
&ze noordelijke bestrooiing dan ook niet, zoals $e G.K. dit suggereert, een argument,voor het al of niet bedekt zijn geweest van
het landschap met een ijskap, maar moet zij worden geïnterpreteerd
V
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Fig. 4. ,,BergWnamenvan de zuidelijke Veluwe, die niet aan stuifzandvormen
gebonden zijn (volgens de top. kaart 1 : 25 000, uitg. f 1885).
,>Berg0' (hill) narnes af fhe soufhern Veluwe noE conneded wifh wind-driffcd
sands. (according fo topographical maps 1:25000, published abouf 1880).
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als een solifluctielaag, waarvan de vorming kan. worden teruggebracht tot het geheel der periglaciale verschijnselen uit de Wurm,
waarvan wij de invloed op onze hoge zandgronden overal kunnen
waarnemen en waarop reeds in vroegere artikelen 15) de aandacht
werd gevestigd, Daar het solifluctiedek dus tot een geheel ander
geologisch verschijnsel is terug te brengen.'dan de Riss-glaciale
problemen waarmede we ons in deze publicatie hebben bezig gehouden, ,en daar het bovendien het gehele sandr-gebied en ook de
hellingen van het gestuwd Praeglaciaal als een mantel bed,ekt, hebben wij er van afgezien deze laag op het geologisch kaartje weer
te geven. Evenzo hebben wij stuifzanden en löss weggelaten, zodat
onze kaart een afgedekte en geen volledige geologische kaart voorstelt. Men dient echter in gedachten te houden dat in de opengelaten plekken, zoals de noordwestelijke hoek van het sandr-gebied,
de ondergrond veelal door stuifzand is bedekt en daar dus niet
gemeten kan worden.
Beschouwen we ten slotte het begrip fluvioglaciale afzettingen in
het algemeen wat nader, dan blijkt, dat overal in de jonge morainelandschappen, zoals N-Duitsland, Scandinavië, Finland, de sandrs
veelal worden gevonden als ~uinkegelsdie zich voor de stuwmoraines waaiervormig uitbreiden en yaarbij de top is gelegen vlak voor
het punt van doorbraak 16). Met een kleine variatie menen wij dus
in het door ons gekarteerde gebied hetzelfde gevonden te hebben;
de stuwmoraines zijn dan echter vervangen door ruggen van gestuwd Hoogterras. Overigens is de gelijkenis mei klassieke smeltwaterafzettingen treffend.
Reeds vroeger is er van Wageningse zijdelv) aan de hand van
verschillende feiten op gewezen, dat aan het voorkomen van
Fluvioglaciaal op de Veluwe-bladen van de G.K. een te ruime uitbreiding is toegekend. Waarnemingen in en om Apeldoorn en aan
de westhelling van de stuwwal van Ede hebben als resultaat
opgeleverd, dat daar het zogenaamde ,,Fluvioglaciaal" .rust op
holocene humus+ of veenlagen, zodat wij plaatselijk althans zeker
zijn dat de idee van de omkransing van het gestuwde Praeglaciaal
door Fluvioglaciaal niet gehandhaafd kan worden.
Aan de andere kant hebben wij echter steeds gemeend, dat er
behalve in .de diepe dalen van de IJssel en de Gelderse Vallei plaatsen zijn waar echt Fluvioglaciaal aan de oppervlakte voorkomt. Z o
16) Edelman, C, H. en R. D. Crornmelin, 1939: Over de periglaciale natuur
van het Jong-Pleistoceen in Nederland. T.K.N.A.G., 2e ser., 56,4, pag. 502-513.
Edelman, C. H., 1940: De geologie van de Veluwe. Natura, Veluwe-nummer,
B
pag. 112-116.
Edelman, C. H., 1941: Periglaciale verschijnselen in Nederland. Natura,
pag. 1-18.
. 16) Men vergelijke ook .de instructieve foto's in:
Gripp, K., 1933: Geologie von Hamburg.
Gripp, K., Glaciologische u. geologische Ergebnisse der Hamburgischen Spitzberuen-Exoedition 1927. Abh. d. ,Naturwiss. Ver. zu Hamburg, Bd 22, H. 2 - 4 ,
pa$ 1 4 7 2 4 9 .
17) Cf. Edelman-Cromrnelin 1939 en Edelman 1940, loco cit. 15.
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hebben Edelman en Oosting 18) in 1941 Fluvioglaciaal aangetoond
in de spoorweginsnijding 'bij de Crailose brug, terwijl wij ook de
grindrijke ongestuwde lagen op de oosthelling van het plateau van
Garderen altijd als zodanig hebben aangezien, Beide vindplaatsen
liggen achter de stuwwallen als men deze beschouwt van de zijde
der Gelderse Vallei. Dit waren nochtans locale waarnemingen:
duidelijk afzonderlijke sandr-gebieden werden voorlopig nog niet
gevonden. De resultaten van onze kartering hebben nu deze vroegere waarnemingen volkomen bevestigd. Evenals bij de boven*
genoemde waarnemingspunten werd ook hier het fluvioglaciale
materiaal achter de stuwwallen gevonden (,,achter1' in de zin van
. aan de andere kant van de stuwwallen,. beschouwd van de zijde der
ijslobben). Overziet men het geheel, dan ontkomt men niet aan de
indruk dat het werkelijke FluvioglaciaaI een geheel andere verbreiding moet hebben dan op de G.K. staat aangegeven. In hoeverre
smeltwaterafzettingen in de betekenis, zoals wij die thans hebben
leren kennen, verder op de Veluwe een rol spelen, kan voorlopig
moeilijk worden gezegd. Eerst een gedetailleerd onderzoek op een
grotere schaal dan wij het konden doen, zal over dit probleem
nadere opheldering kunnen verschaffen.

In 1947 thee writers mapped out a geological survey of the
Southern Veluwe (province of Guelderland), It was noticed that
this region was i.a. built up Erom push moraines of the Riss glaciation, the moraine consisting of strata uptilted to a sometimes nearly
vertical position. By systematic measurement of slopes and strike of
the uptilted strata it was ~ossibleto show that there is an age
relation between the formation of the different push moraines. For
example it has been pioved, that the utmost eastern moraine is the
youngest one, This is the ridge of the Eastern Veluwe being als0
both the longest and widest one, embodying on its S, E. edge the
highest hills of the Veluwe.
T h e region of the push moraine encloses a fluvioglacial m e l t ~
water deposit, attaining its utmost height in the east (approx. 60 m
above main sea level) falling westward to approx. 20 m above main
sea level near Renkum, where once was !he outlet of the melt-water
of the Riss ice sheet to the Rhine valley.
Formerly this central fluvioglacial region was entered on the
geological map of the Netherlands, as an unpushed high-terrace.

18) Edelman, C. H. en W. A. 7. OosEing, 1941: Geologie van de omgeving van
Amsterdam. In: Amsterdam natuurhistorisch bezien. Gedenkboek Afd. Amster.
dam Ned. Katuurhist. Ver., 39 pag.

