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F O S S I E L E B O D E M P R O F I E L E N I N H E T DEKZAND
I N DE T U N N E L P U T V A N VELSEN1)
Fossil Soi2 Profils in t h Cover Sand of the Velsen Excavation
doorlby

Dr. Ir. L. J. Pons
VOORWOORD

Tijdens de bouw van de spoonveg- en wegverkeerstunnel onder het Noordzeekanaal bij Velsen (zie fig. 1) zijn de hierbij te voorschijn gekomen profielen tot een diepte van
27 m - N.A.P. bestudeerd in de jaren 1952 t/m
1954. Fig. 2 geeft de situatie weer op het moment dat het diepste punt was
ontsloten. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd door diverse

+

l) De cliche's van de figuren 2,3,6, 10, 11 en 29 werden welwillend afgestaan door het
Koninklijk Nederlandsch Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap.

170

Fig. 1.
Situatieschets tunnelput te Velsen.
Locality map excavation in Velsen.

8' Tunnelput Velsen. /

Velsen excauation.

onderzoekers. Voor het hier behandelde onderwerp zijn vooral van belang
het mineralogisch onderzoek van De Jong (1957), de palynologische onderzoekingen van Havinga (1957) en van Doppert (1957), terwijl Bennema en
Pons (1957) hoofdzakelijk de stratigrafie behandelden maar ook het een en
ander over de bodemprofielen in het jong-pleistocene dekzand (Tubantien)
uit de zuidelijke put meedeelden. Door auteur werden de bodemprofielen
in de noordelijke put verder bestudeerd in 1956. De resultaten hiervan, tezamen met de verder uitgewerkte gegevens uit de zuidelijke put, worden in
deze publikatie behandeld.
1. INLEIDING
Onder het gehele westen van Nederland bevindt zich het Jong-Pleistoceen
(Tubantien), dat in de omgeving van Velsen uit dekzand bestaat en waarvan
de bovenkant ligt op een diepte van 16 à 18 m - N.A.P. (zie fig. 3).
Fig. 3.
Schets van de diepteligging van de
bovenkant van het Pleistoceen (dekzand) in de omgeving van Velsen.
Sketch map of the relief of the surface of
the Pleistocene (cover sand) in the vicinity
of Velsen.
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Fig. 4.
Diepteligging van de bovenkant van het Pleistoceen in de omgeving van Velsen.
Relief of the topside of the Pleistocene in t h vicinity of Velsen.

Het dekzand onder westelijk Nederland is bedekt door holocene zand-,
klei- en veenlagen. Het is op vele plaatsen nog geheel intact in de diepere
ondergrond aanwezig. Pons en Wiggers (1958) en Pons en Bennema (1958)
geven op hun overzichtskaart, behalve de diepteligging van de bovenkant
van het Tubantien (Wurm), ook de plaatsen aan, waar deze afzetting door
erosie is aangesneden en gedeeltelijk is opgeruimd. In de tunnelput van Velsen was dit slechts over een zeer geringe oppervlakte het geval (Bennema en
Pons, 1957).
I n fig. 4 is een globale schets gegeven met dieptelijnen beneden N.A.P. van
de bovenkant van het Tubantien in westelijk Nederland, afgeleid van de gegevens van Pons en Bennema (1958) en Pons en Wiggers (1958).
O p de meeste plaatsen treft men onder het basisveen, dat overal direct
bovenop het dekzand rust, een fossiel bodemprofiel aan ontwikkeld tussen
het einde van het Pleistoceen en het tijdstip van de vorming van het basisveen, welke vorming aan de overstroming door de zee vooraf ging.
De bodemvormende processen in de bovenste dekzandlagen zijn ook in het
thans begraven deel van westelijk Nederland zeer afhankelijk geweest van de
hoogteligging :en opzichte van het grondwater, de ligging op hellingen, enzo
Uit fig. 4 bli~kt,dat plaatselijk de hoogteligging van het
van
dekzand zeer egaal is en dat op andere plaatsen deze hoogteligging zeer wisselt en dus ook, dat de bodemvorming onder zeer verschillende omstandigheden heeft plaatsgehad.
Vooral onder het centrum van Holland is de oppervlakte van het dekzand
zeer vlak. Tussen de lijn Amsterdam-IJmuiden in het zuiden en de lijn Alkmaar-Hoorn in het noorden ligt weer een geaccidenteerd landschap, het
Oer-IJsseldal.
Bij Velsen bevindt men zich op de noordelijke afhelling van het dekzandplateau van Holland naar het IJsseldal. Fig. 4 geeft een meer gedetailleerde
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et

indruk van de hoogteligging van de oppervlakte van het jong-pleistocene dekzand bij Velsen.
2. DE D U U R VAN DE B O D E M V O R M I N G

Voor de directe omgeving van de tunnelput, waar de bovenkant van het dekzand op een diepte van ca. 15 à 17 m beneden N.A.P. ligt (fig. 4), moet men
zich het verloop van de geologische gebeurtenissen als volgt voorstellen.
Gedurende de Alleradtijd begon in het toenmalige dekzand bodemvorming, zich uitende in de Usselolaag, welke ondiepe, zwakke bodemprofielen
vertoont (zie fig. 5, bijlage, en fig. 6). Dit oorspronkelijke landoppervlak
werd in de daarop volgende tijd (Jongere Dryastijd) weer bedekt met zandlagen van 0,20 m à 1,50 m dikte. Pas aan het einde van de Jongere Dryastijd
(ca. 10.000jaar geleden) nam, onder invloed van de daarop gevestigde vegetatie, bodemvorming wederom een aanvang.
Door het stijgen van de zee was de zeestand tijdens de overgang van het
Boreaal naar het Atlanticum (ca. 5500 v. Chr.) ongeveer 17 m - N.A.P. geworden (Bennema, 1954; Van Straaten, 1954).
Door stuwing van het grondwater in het vlakke dekzandgebied op enige
afstand van de zee was echter de grondwaterstand aan het einde van het
Boreaal reeds zo gestegen, dat zich op het dekzand veen begon te vormen (zie
ook Florschutz, 1944 en Doppert, 1957).
Het einde van de eigenlijke bodemvorming mag men daarom stellen op
5800 à 5600 v. Chr. (= 7500 à 7700 jaar geleden), zodat voor de bodemvorming in de bovenkant van het jong-pleistocene dekzand in de tunnelput
van Velsen een tijd van 2300 à 2500 jaar beschikbaar is geweest.
3. DE S T R A T I G R A F I E E N DE S A M E N S T E L L I N G VAN D E LAGEN
W A A R I N B O D E M V O R M I N G PLAATSVOND

De bodemprofielen zijn gevormd in dekzand, zoals dat in de uitgestrektepleistocene zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland eveneens het
geval is geweest.
Geologisch treft men de volgende lagen aan (zie ook fig. 5, bijlage).
Niet-lemig en zwak-lemig, matig fijn zand
(1,50 m tot 10 m)
Dunne laag, humusarm tot humusrijk, zwaklemig tot lemig, fijn zand ( f 5 A 15 cm)
Niet-lemig en zwak-lemig, matig fijn zand
(ca. 0,50 m-l m)
Zwak-lemig en lemig, fijn zand, horizontaal
gelaagd

Sterk gekryoturbeerde laag, sterk lemig en
vaak kleiig zand tot kleiig-zandige leem
Diverse, bovenin horizontaal en naar beneden
kriskrasgelaagde, meest matig grove zanden
met slechts hier en daar dunne, lemig-fijnzandige laagjes.

Jonger Dekzand
Usselolaag

Jongere Dryastijd
Alleradtijd
en een deel van de
Oudere Dryastijd

Jonger Dekzand
Zand dat overeenkomst vertoont
met Ouder Dekzand

Oudere Dryastijd
Overgang tussen
Pleniglaciaal en
Laatglaciaal

PIeniglaciaal

Onder een vrij dikke laag (meestal 1 à 2 m) fijn zand, dat in hoofdzaak
horizontaal gelaagd is, treft men, vooral in de zuidelijke put, klei- en leernlagen aan, die zeer in dikte kunnen variëren en meestal sterk kryoturbaat zijn
vervormd (zie fig. 6). Daaronder bevinden zich opnieuw zandlagen, in het
algemeen van iets grovere samenstelling, die een sterke kriskrasgelaagdheid
vertonen, waarschijnlijk vooral te wijten aan verspoeling en gedeeltelijk ook
nog aan verstuiving.
Bennema en Pons (1957) zijn uitvoerig ingegaan op de stratigrafie van het
jong-pleistocene pakket, waarvan de lagen waarin de bodemvorming plaatshad, slechts een vrij dunne bovenlaag vormen. Hier is dan ook slechts een
eenvoudig overzicht van de geologische opbouw gegeven. Overigens zij verwezen naar bovengenoemde auteurs.
Daar de hier bedoelde bodemvorming slechts beperkt is tot het Jongere
Dekzand en bij uitzondering tot het daaronder liggende, op het Oudere Dekzand gelijkende zand, zijn hieronder in het kort slechts de eigenschappen van
het Jongere Dekzand aangegeven.
De korrelgrootteanalysenvan het Jongere Dekzand (zowel onder als boven
de Usselolaag) zijn voorgesteld in 3 grafieken, gerangschikt naar opklimmend gehalte <50 mu volgens de methode van Doeglas (1955), zie fig. 7,8
en 9. De samenstelling van het dekzand van de lage:) middelhogel) en
hogel) oligotrofe en mesotrofe profielen, weergegeven in fig. 7, is zeer uniform.
Het gehalte aan deeltjes <50 mu ligt steeds beneden 74%. Het valt verder
op, dat de fractie 50-100 mu klein is. De mediaan van de zandfracties (fractie
>50 mu) ligt juist rechts van de plaats van de fractiegrens 150 mu. Uit enkele uitgebreide granulaire analysen is bekend, dat deze mediaan door de eveneens sterk vertegenwoordigde fractie 150-2 10 mu loopt (Bennema and Pons,
1957). Daar de grafieken op hetzelfde zandmateriaal betrekking hebben,
moet dit ook in fig. 7 het geval zijn. Men kan het zand van de meso- en oligotrofe bodemprofielen dan ook aanduiden als niet-lemig, matig fijn zand.
De korrelgroottesamenstelling vertoont zeer veel overeenkomst met die van
de zg. ,,grovereu dekzanden in Nederland. Afkijkend echter is, dat de fractie
50-90 mu in de zanden van Velsen zo klein is. Dit type ,,grover" Jonger Dekzand is ook bekend uit Loosdrecht (Bennema, 1951), de Gelderse Vallei en
Friesland, terwijl het bij Bergen ook als duinzand voorkomt (naar ongepubliceerde gegevens van Van der Schans, Veenenbos en De Roo).
De korrelgroottesamenstellingvan de lage, eutrofe profielen is voorgesteld
in fig. 8. De ondergronden bestaan hier weer uit het ,,grovereyydekzand, geheel zoals uit fig. 7 blijkt, dus niet-lemig, matig fijn zand. De bovengrond van
deze lage, eutrofe bodemprofielen bezit echter steeds een groter gehalte aan
delen <50 mu, terwijl ook de gehalten aan fijnere fracties hoog zijn. Dit fijne
materiaal is fluviatielaangevoerd en deze gronden zijn dan ook geheel te vergelijken met de beekbezinkingsgronden in oostelijk Nederland. De korrelgrootte van het zand echter komt steeds overeen met die van de ondergrond
van deze profielen en van het dekzand van de hoge en middelhoge mesotrofe
en oligotrofe gronden en is steeds matig fijn.
De Usselolaag is bijna altijd wat lemiger dan het eronder en erboven liggende zand, terwijl de zandrractie zelf wat fijner is. Zo heeft in fig. 8 een
aantal van de monsters betrekking op Usselolagen. Ze bezitten een gehalte
De begrippen hoog, middelhoog en laag worden hier in bodemkundige zin gebruikt
1
Burlngh, 1951, pag. 19) en hebben alleen betrekking op de hoogte ten opzichte van
het grondwater tijdens de ontwikkeling van het bodemprofiel.
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Fig. 2.
De ontsloten profielen in de noordoostelijke hoek van de zuidelijke tunnelput. De diepte
van de vloer (a) bedraact 27.30 m - N.A.P.
Het profiel is'aobaal ais voÍgt opgebouwd:
Tussen vloer (27,30 m - N.A.P.) (a) en onderzijde donkere laag (ca. 16,OOm-N.A.P.) (b) :
Pleistoceen; onderste deel ( f 2 m) bestaande uit mariene zanden uit het Eemien; bovenste
deel (f 9 m) bestaande hoofdzakelijk uit eolische zanden uit het Tubantien (Wurm).
Direct onder de zwarte laag in het dekzand bevinden zich de fossiele bodemprofielen.
Donkere laag [tussen (b) : ca. 16,OO m - N.A.P. en ( c ): ca. 14,50 m - N.A.P.] bestaat uit
basisveen en de laag van Velsen (Hydrobiaklei). Boven dc donkere laag liggen zandige
mariene sedimenten tot aan de bovenrand (ca. 2,00 m - N.A.P.) (d).
Disclosures in the northeastern corner of the southern excarlation.
Depth of bottom ( a ) 27.30 m below A.O.D.
Rough outline of the constitution of the froJile: Between boitonz, 27.30 ,n below A.O.D. ( a ) . ??zd
bottomside oJ dark layer ca. IG.OO m below A.O.D. ( b ) :Pleistocel~e;lower part (ca. 2 m) C O ~ S Z S ~ Z ? I ~
of Eemian marine sands; u#er part (ca. 9 m ) main& Tzlbantialz (Wurm) eoliatz sands. Directb
below the dark layer fossil soil projles in cover sand.
Dark layer [between ( b ) :ca. 16.00 m below A.O.D. and ( c ) : ca. 14.50 m below A.O.D.1 consists of
+hoer Peut and the Velsen layer (Hydrobia clay).
The dark layer is covered by marine sediments ufi to the tof)side ( d ) (ca. 2.00 m below A.O.D.).

Fig. 6.
De bovenkant van het Pleistoceen aan de westzijde van de ontsluiting (zuidelijke put; bom
venkant = bovenzijde van de maatstok - ca. 15.80 m - N.A.P.).
Profiel van boven naar beneden:
Tot ca. 40 cm: B-lagen van het podzolprofiel.
O p 80 cm: Usselolaag. Een dunne, humeuze en meest ook lemige, golvende laag. De
Usselolaag is het sterkst ontwikkeld en het dikst OD de relatief lage
plaatsen.
.
Van 80 c& tot 150 cm: ontkalkte C-lagen.
Van 150 cm en dieper: kleiig en lemig, fijn zand, vrij sterk kryoturbaat vervormd, kalkrijk.
Boven deze kleiige
is humus, afkomstig
. lagen
- van het fossiele bodemprofiel, in lagen neergeslagen.
Verdeling van de maatstok in decimeters.
Tobside of the Pleistocene at the westside of the disclosure (southern excavation; tobside = tol dthe
ruler = ca. 15.80 m below A.O.D.).
Profile from tob to bottom:
O -ca."40 cm:'~-lajersof the podzol profile.
A t 80 cm: Usselo layer, a thin humose and rnostly also loamy undulating lajer. T h i s layer is strongliest
and thickest develobed in relatively low-lying places.
80-150 cm: decalcijied C-layers.
150 cm and deeler down: clayg and silbfine sand, fairly strongly kryoturbated, calcareous. On tof) of
these F ~ Y Vlayers humus, originatingfrom the fossil soil profile, has been prec$itated in layers.
Divzszons of ruler: 10 cm.
-

Fig. 7.
Granulaire samenstelling. Grafiek volgens Doeglas. Monsters uit mesotrofe en oligotrofe
profielen.
Granular composition. Graph according to Doeglas. Samples from msotrophic and oligotrophicpr41es.

aan deeltjes <50 mu van omstreeks 10%, terwijl de mediaan van de zandfractie juist beneden 150 mu ligt, waardoor het zand dus als zeer fijn aangemerkt mag worden. Sommige van deze Usselolagen bezitten tevens vrij hoge
percentages < 2 mu, hetgeen erop wijst, dat ook in de Alleradtijd reeds verspoelingen opgetreden zijn.
I n fig. 9 zijn ook enkele monsters weergegeven van de ltr~oturbateleemlaag, die bij enkele bodemprofielen nog juist tot het profiel gerekend kan
worden. Ook hier kan tot een sterke fluviatiele invloed besloten worden. Voor
de korrelgrootte van de diepere lagen van h@ Pleistoceen zij verwezen naar
Bennema en Pons ( 1957).
4. D E S I T U A T I E VAN D E B O D E M P R O F I E L E N T E V E L S E N

De bestudeerde bodemprofielen lagen in 2 noord-zuid gerichte raaien langs
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Fig. 8.
Granulaire samenstelling. Grafiek volgens
Doeglas. Monsters uit eutrofe profielen met
en zonder oer.
Granular compositwn. Graph according ia Doeglas. Samples from eutrophic prqfiles with and
without iron pan.

Fig. 9.
Granulaire samenstelling. Grafiek volgens
Doeglas. Monsters van enkele kleiige ondergronden (zg. leemlagen en Usselolagen).
Granular composition. Graph according to Doeglas. Samples from clayey subsoils (so-called
loam layers and Usselo layers)

.

de oostelijke en langs de westelijke wand van de tunnelput en in een kleine
oost-west raai.
I n fig. 5 (bijlage) is de ligging van de bodemprofielen en hun onderlinge
verhoudingen met tal van bijzonderheden in 3 raaien weergegeven.
I n het algemeen daalt de bovenkant van het dekzand onder de tunnel. van
Velsen, die juist op de zuidelijke helling van het Oer-IJsseldal ligt (fig. 3), in
noordelijke richting. Het heeft een wat onregelmatige topografie, waarbij
hoog.teverschillen van l m over een afstand van 50 m enkele keren voorkom e n (fig. 5).
Fig. 4 geeft een overzicht van het verloop van de dieptelijnen van het dekzand ter plaatse van de tunnelput. Ondanks het grote aantal boorgegevens
in deze omgeving waren het er nog te weinig om een voldoend nauwkeurige
kaart van het oppervlak te kunnen vervaardigen.
Uit de dieptelijnen is goed te zien, dat er een vrij diep, smal, pleistoceen dal
(ca. 3 m diep) ligt,.vlak ten westen van de tunnelput en ongeveer evenwijdig
aan de put, maar in het noorden dichter bij de put dan in het zuiden. Dit
blijkt ook uit het feit, dat het noordelijke einde van de westelijke raai ongeveer een halve meter dieper ligt dan dat van de oostelijke, terwijl in het zuiden beide raaien op ongeveer dezelfde hoogte liggen. I n het noorden bevindt
men zich op de afhelling naar het smalle dal, in het zuiden op het vlakke deel
naast het dal. Plaatselijk komen in het dekzandoppervlak depressies voor, die
meestal beperkt van omvang geweest zullen zijn en soms, gezien de aanwezige bodemprofielen, zonder afvoer waren.
De bovenkant van het hoogst gelegen, bestudeerde bodemprofiel ligt op
een hoogte van 15,lO m - N.A.P., die van het laagst gelegen op 17,65 m N.A.P., een hoogteverschil dus van ruim 2,50 m.
5. DE O N D E R S C H E I D E N B O D E M T Y P E N T E V E L S E N

Bij het onderzoek bleek, dat men de volgende bodemtypen in de tunnelput
te Velsen zou kunnen classificeren, in volgorde ongeveer van de mate waarin
ze ontwikkeld zijn bij zeer hoge grondwaterstanden en onder eutrofe, memtrofe, respectievelijk oligotrofe omstandigheden :l)
(1) AC-profel met oer, laag; eutrofe gleygrond met fluviatiel secundair toegevoerde klei, Fe, Ca, Mn, P enz. en meestal met venige Al (voorbeeld:
VTP V en VTP VI).
(2) AClprofel, eutroof, laag; eutrofe, zwarte gleygrond (,,elzengrond"), niet
onti~zerd,waarschijnlijk met extra aangevoerd ijzer (vb. : L2, fig. 10).
(3) AC-Profel, mesotroof(-oligotroof), laag; mesotrofe (tot oligotrofe) lage grond
(ijzerarme ,,elzengrondfl), soms met zwakke B onder de A, [= overgang
naar profiel (4)], matig ontijzerd [vb.: VTP 111, VTP IV, VTP 11 z
overgang naar (4)].
(4) ABC-profiel, mesotroof, laag; humuspodzol zonder A, en Bph (,,eikenyy-,
of
,,woyd~a~$grond"),
met diepe, bruine, ijzerhoudende humus-B, ondiep
mabg ontgzerd (vb. : L3, VTP I).
(5) ABC-@rel, oligotroof, laag; humuspodzol zonder of met zwakke A2 en
B2h (,,schiere eikengrond'') met gevlekte, bruine, ijzerarme humus-B,
diep ontijzerd (vb. : L1) .
l) De gebruikte-namen tussen aanhalingstekens zijn ,,veldy2te-en, die door de medewerkers V?? de St?chting voor Bodemkartering gebruikt worden, maar nooit goed Om~ ~ h r e v e n Ze
ontleend aan Veenenbos (1949) en aan Van Diepen (1957).
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Fig. 10.
Eutroof, laag AC-profiel (zwarte gle~grondof ,,elzen3'grond) type (2). Op een relatief
lage plaats in het dekzand heeft zich een lage zwarte gleygrond ontwikkeld. De bovenkant
van het dekzand, aangegeven door de top van de maatstok, bevindt zich op ca. 16,25 m N.A.P.
-.
Op het dekzand ligt het zeer sterk samengeperst basisveen, een ca. 30 cm dikke veenlaag,
onderbroken door dunne kleilaagjes (lichtere strepen). Links van de maatstok bevindt zich
een platgedrukte boomstronk afkomstig van een boom, die vóór de veengroei op het dekzand groeide. Boven het basisveen ligt de laag van Velsen (H~drobiaklei),een zware
kleilaag met zeer veel Hydrobiaschelpjes.
Het bodemprofiel is opgebouwd uit:
O - ca. 30 cm: A,-laag, zwart gekleurd, humeus tot venig zand; ca. 30 cm en dieper: C,-laag,
grijs, ontkalkt zand met roestvlekken.
Verdeling van de maatstok = 10 cm.
Eutroi,hic low A C i,ro_file (black gley soil) &i,e (2). I n a relatively low s/~otin the cozier sand a loze'
black glty soil has developed. T h e tokside of the cover sand (= toi, of ruler) lies at ca. 16.25 ni below
A.0.D. T h e cover sand is overlain by strongly comi,acted Lower Peut (ca. 30 cm) with intercalated
thin clay laminae (lighter coloured) .
TOthe left of ruler a crushed stumi, o f a tree growing on the cover sand before pest formatiqn started.
Overhing the Lower Peut the Velsen layer (Hydrobia clay), a heavy clay riciz in Hydrobza shells.
Conslitution of the soil projle:
O - ca. 30 cm: A,-layer, black humose to @a& sand; ca. 30 cm - deef~er:C,-layer, g r 9 decalciJied
sand with rust stains.
Divisions of ruler: 10 cm.
-

Fig. 11.
Oligotrofe, middelhoge humuspodzol op ijzerhoudende humus-B-laag (middelhoge heide
grond) type (6). Podzolprofiel met een duidelijke A,-laag en een dunne, zwarte Bz1l-laag
een ijzerhoudende humus-B-laag ontwikkeld op een relatief vrij hoge plaats in het dekzan'
D e bovenkant van het dekzand bevindt zich hier op een diepte van ca. 15,80 m b ~het
j 5e streepjevan de maatstok van boven gerekend. Tot de 4e streep treft men weer
laag van Velsen (Hydrobiaklei) aan en van het 2e tot het 5e streepje het basisveen met e'
kele dunne kle~bandjes.
Het bodemprofiel vanaf de 4.2 streep naar beneden is als volgt opgebouwd:
0- 5 cm: Al-laag, zwart humeus zand;
5-20 cm: A,-laag, lichtgrijsgekleurd zand;
20-35 cm: B,h-laag, zwarte, humus-B-laag;
35-60 cm: BZ-laag,bruingrijze, humeuze, ijzerhoudende B-laag;
ca. 60 cm en dieper: Cl-laag, licht, bleekgrijs zand, geen kalk.
Verdeling van de maatstok: 10 cm.
Oligotrol>hicmedium high humus podzol on iron containing humus B-layer, w e ( 6 ) . PodzoL P0fii'
develoled in a relatively high sl>ot in cover sand, with a &tinct A,-layer and a thin black Bzll-la~~
overlyzng an zron containing humus B-layer. The tol> o f the cover sand lies at a depth of ca. 15.*O .
below A.O.D. (5th division mark from tol>). Above the 4th division mark the layer of Velsen (HydrobzL
clay) and between the 4th and 5th mark lies the Lower Peut with intercalated thin clay laminae.
Constztutzon of the soil l>rojle below the 4th mark:
0- 5 cm: A,-layer, black humose sand;
5-20 cm: A,-layer, light grey sand;
20-35 cm: B,A-layer, black humus-rich B-layer, humus B-layer;
35-60 cm: 4-layer, grey-brown humose iron containing B-layer;
from ca. GO cm deeber downward: C,-layer, light $ale-grey sand without lime.
Divìsions of ruler: 10 cm.

(6) ABC-projel, oligotroof, middelhoog; humuspodzol met A, en B2h,(,,middelhoge heidegrond") met zwarte, ijzerloze humus-Bnhen bruine ijzerhoudende humus-B,, ondiep ontijzerd (vb.: L5, fig. 11).
(7) ABC-projel, mesotroof, hoog; bruine humusijzerpodzol (,,bruine bospodzol")
met humusijzer-B, soms een A,, meestal zonder B2h,ondiep, matig ontijzerd (vb. : L4)l).
In fig. 5 is een schema van de onderscheiden ,,typenyygetekend en zijn alle
onderzochte bodemprofielen ingedeeld volgens de bovenstaande classificatie.
Enkele profielen werden uitvoerig beschreven en bemonsterd door d e Opzichters H. de Bakker en A. de Visser in de zuidelijke put en door J. L. Kloosterhuis en Dr. P. K. J. van der Voorde in de noordelijke put. Dit betreft de
profielen, die als voorbeelden in de classificatie zijn aangegeven.
In fig. 12 t/m 22 is een aantal zogenaamde profieldiagrammen voorgesteld, die in overzichtelijke vorm de voornaamste eigenschappen van de profielen in korte profielbeschrijvingen weergeven.
6. D E B O D E M V O R M E N D E P R O C E S S E N T I J D E N S D E A L L E R 0 D PERIODE: DE USSELOLAAG

Hoewel het zeker is, dat in de Alleradperiode een zekere bodemvorming
heeft plaatsgehad, zijn de resultaten hiervan toch dusdanig beïnvloed door de
latere overstuiving en de holocene bodemvorming, dat eerstgenoemde bodemvorming moeilijk te reconstrueren is. Door Hijszeler (1947) is deze bodemvorming aangeduid als Usselolaag. I n de tunnelput van Velsen werd de
Usselolaag het eerst gevonden door Opzichter H. de Bakker. Evenals op de
meeste andere plaatsen in Nederland is zij wat lemiger dan het eronder en
erboven gelegen dekzand. De bodemvorming uit zich door een zekere bleking enlof de aanwezigheid van humusbestanddelen. Fig. 5 en 6 geven een
beeld van de golvende, humeuze band, die als Usselolaag werd herkend.
I n de eerste plaats heeft tijdens de vorming van de Usselolaag zeker reeds
een oppervlakkige ontkalking plaatsgehad. Verder toont de aard van deze
laag zelf aan (niet humeus, zwak-lemig zand; humeus, lemig zand en humusrijk, sterk-lemig zand), hoe in die tijd de hoogteligging van de A l l e r ~ dlandoppervlakte ten opzichte van het grondwater was (fig. 5). Laag gelegen Usse10-lagen zijn humeus en humusrijk, middelhoge zijn zwak humeus, terwijl de
hoge niet humeus zijn. De lemigheid loopt hiermede parallel.
Het humusgehalte is een gevolg van de bodemvorming. O p de profieldoorsneden (fig. 5) is de aard van de Usselolaag aangegeven voor zover deze
teruggevonden is. Men ziet, dat niet-humeuze, zandige Usselolagen relatief
hoog en humusrijke, sterk lemige relatief en ook absoluut laag waren gelegen.
Het valt verder op, dat het oppervlak van het dekzand in de Alleradtijd
minder grote hoogteverschillen vertoonde dan het oppervlak aan het einde
van de Jongere Dryastijd. De hoogte varieert van -t 16 m - N.A.P. tot -t
l) Naar mededelingen van Dr. Schelling en Ir. Pape bestaat er de laatste tijd de neiging,
om podzolen met ijzer in de B-laag, maar waarbij het verdere karakter van de B-laag meer
overeenkomst vertoont met een humus-B dan met een humusijzer-B, tot de humuspodzolen
te rekenen. Waarschijnlijk zullen volgens deze zienswijze onze ABC-profielen, al of niet met
ijzer in de B-laag humuspodzolen blijken te zijn. Door ons is dit voor de lage en middelhoge
podzolen, waar ijzer in de B-laag voorkomt, ook aangenomen, dus voor de profielen (4)
en (6). Ter onderscheiding van (5) spreken we hier van humuspodzolen met ijzerhoudende
humus-B-lagen. Voor de hoge podzolen, waar toch nog vrij veel ijzer voorkomt (7) blijven
we toch liever van humusijzerpodzolen spreken.
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Fig. 12.
Profieldiagram. Profiel Ll.
Bodemtype: (5).
ABC-profiel: lage, oligotrofe humuspodzol (,,schiere-eikeny'grond).
Profie diagram. ~roJi1ek.
Soil iype: (5).
ABC-proJile: low oligotrophic humus poázol.

~röfieldia~ram.
Profiel L2.
Bodemtype: (2).
AC-profiel : eutrofe gleygrond (,,elzeny'grond).
Profile diagram. Profile L2.
Soil type: (2).
AC-proJile: eutrophic gley soil.

17,85 m- N.A.P. en het maximale verschil binnen de beide tunnelputten is dus
ca. 1,85 m. Hiermede in overeenstemming is, dat bij de ,,hoge" bodemprofielen in het zuiden, de Usselolaag zich diep in het bodemprofiel, meestal in
de C-lagen bevindt. Naarmate men de lagere profielen in het midden en het
noorden nadert, bevindt zich of moet de Alleradlaag zich zeer dicht onder de
oppervlakte bevinden. Het is vrijwel zeker, dat bij een deel van de allerlaagste profielen (bovenkant van het dekzand tussen 17,OO en 17,25 m - N.A.P.)
TABEL
1. Enkele eigenschappen van Usselolagen gerangschikt naar toenemende absolute
diepteligging.
Some properties of Usselo layers tabulated according to increasing absolute depth.

Table I .

Profiel
Profle

Laag
Layer

1

!
Diepte in cm
t.o.v. boven- Diepte in
meters t.o.v.
kant
o,
,O
N.A.P.
Pleistoceen
Deplh in cm ~ e p l hin m in <2 mu
in regard 10 the regard to
topside of the
A.O.D.
I'leislocene

I

%

<50 mu

OrgMische
stof,

organtc

Aard en situatie ten opzichte
van de holocene bodemvorming
.Nufure and silualion in regard 10
holocene soil formalion

I

B3

i 28 cm

16,03

1

7

0,7

Hoge, zandige Usselolaag, geheel opgenomen in het bodemprofiel.
High sandy Usselo layer as a w k l c
embodied in the soil profle.

L4

C,,

96-100 cm

16,25

2

11

0,4

Hoge, zandige Usselolaag in Claag.
High sandy Usselo layer in C-layer.

L1

CU

63-66 cm

16,62

3

10

0,9

Hoge, zandigc Usselolaag in Claag.
High sandy Usselo Iayer in C-laycr.

35-40 cm

17,55

14

36

6,6

Zeer lage, venig-lemige Usselolaag in C-laag met oer.
Very lom, peafy-loamy Usselo Iayer
in C-layer wilh iron pan.

L5

VTP V1

VTP I11

CU

13-18 cm

17,58

3

14

2,8

Lage, humeuze, lemige Usselolaag in C-laag.
Low itutnose loamy Usselo layer in
C-laycr.

VTP 11

A13b

7-9 cm

17,73

6

35

2,8

Lage, humusrijke, sterk-lemige
Usselolaag, zwart, deel van Allaag van het profiel.
Low hutnu.r-iich slrongly loamy Usselo layei, Ilack, part of Al-laycr of
the profile.

VTP IV

Cu

80-85 cm

17,75

4

17

0,7

Vrij lage, zwak-humeuze,
lemige Usselolaag in C-laag,
Fairly low weakly-ltumose loatny
Usselo layer in C-laycr.

VTP I

Algb

1 4 1 6 cm

17,84

4

27

3,9

Lage, humusrijke en sterkIemige Usselolaag, zwart. deel
van A,-laag van het profiel.
Low humus-rich and slrongb loamy
Usselo layer, black, part of A I layer of lhe profile.

de Usselolaag zich vrijwel aan de oppervlakte van het Pleistoceen bevindt
en hier deel uitmaakt van de oerlaag in profieltype ( l ) , zoals VTP V1 (zie
tabel l ) , of een deel uitmaakt van de Al bij de lage profieltypen (2) of (3),
zoals bij VTP I en VTP I1 (zie tabel 1).
Rangschikt men, zoals in tabel I is gedaan, de Usselolagen volgens toenemende absolute diepteligging, dan blijkt het percentage < 50 mu en het organische-stofgehalte zeer geleidelijk toe te nemen. Men kan de afwijkende
getallen zeer goed verklaren uit de holocene bodemvorming, waardoor soms
een verhoging van het organische stofgehalte en van minerale delen < 50 mu
opgetreden is, wanneer de Usselolaag in de Al of in de oerlaag is opgenomen.
7. DE H O L O C E N E B O D E M V O R M I N G I N ZEER A R M DEKZAND

De holocene bodemvorming op dit heuvelachtige, hellende dekzandlandschap vond plaats onder zeer verschillende omstandigheden. Het resultaat
van de ca. 2500 jaar oude bodemvorming is een aantal AC- en ABC-profielen geweest, die gelijkenis vertonen met de bodemprofielen, die tegenwoordig in de pleistocene dekzandgebieden van Nederland aan de oppervlakte gevonden worden.
Het dekzand onder Velsen moet evenals dat van Friesland, Drente, Overijssel, de Gelderse Vallei en Brabant tot het mineralogisch zeer arme kwartszand worden gerekend, in tegenstelling tot het dekzand langs onze rivieren
(Haans, 1954, stelling diss. ; Crommelin, 1956) dat rijker is aan verweerbare
bestanddelen. Pijls (1947) beschreef de bodemprofielen van de rijkere dekzanden van Didam, evenals Schelling (1952) van Noord-Limburg, Pons
(1957) van het Land van Maas en Waal. Buringh (1951) en Van Liere en
Steur (1955) bestudeerden in gebieden met veel reliëf (resp. Wageningen en
Epe), enerzijds dekzandgronden zonder grondwaterinvloed (hoge) en anderzijds dekzandgronden met veel kwel, die zich voor de studie van de profielontwikkeling in de arme dekzanden slecht lenen.
Bovendien komen zowel in Wageningen als in Epe op de stuwwallen veel
betrekkelijk rijke gronden voor, waar bruine profielen regel zijn (Edelman,
1954). Aan het systematisch onderzoek van de bodemprofielen op de zeer
arme kwartszanden is reeds vrij veel gedaan, maar de resultaten ervan zijn
tot nu toe slechts ten dele gepubliceerd.
Veenenbos (1949) constateerde in Friesland naast ,,elzen"gronden, lage
,,woud"zandgronden, hoge-, middelhoge en lage ,,heide"gronden en ook
,,eikenUgronden en ,,schiere-eikenflgronden (of ,,schiere-woud"zandgronden) en vestigt de aandacht op de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater
als factor bij de bodemvorming op zeer arme zandgronden.
Edelman (1954) wees op de invloed, die de heidegroei heeft gehad op de
vroeger veel algemener voorkomende bruine bosgronden en op het voorkomen van ,,woud"zandgronden op de overgang van hoog naar laag, tussen
de heide en de beekdalen, in praktisch alle dekzandgebieden in Nederland.
Schelling (1953) kon door middel van gloeionderzoek reeds vaststellen, dat
in Dalfsen, naast ijzerhoudende ,,lage bosgronden", ,,heidepodzolen" voorkomen met een humus-B (dus geheel zonder ijzer: humuspodzolen) en daarvan in het veld niet te onderscheiden ,,heidepodzolen" met ijzer in de Blaag (humuspodzolen met ijzerhoudende humus-B).
Een grote stap vooruit was het toepassen van het gloeionderzoek op dergelijke profielen, dat door Van Diepen (1956a, 1957) werd beschreven, zodat
door hem (Van Diepen, 1956b; 1957)en door De Coninck (1954) naast humus183

Fig. 16.
Profieldiagram. Profiel L5.
Bodemtype : (6)
ABC-profiel: middelhoge, oligotrofe humuspodzol (middelhoge ,,heide2'grond).
ProJile diagram. Profile L5.
Soil &je: (6)
ABC-jrojîle: medium high oligotrophic humus podzol.

ijzerpodzolen, humuspodzolen en humuspodzolen met een humusijzer-Bondergrond onderscheiden konden worden. Eenvoudig voorgesteld verloopt
de bodemvorming als volgt:
Men stelt zich voor, dat uitgaande van de zeer arme dekzandgronden met
een laag ijzergehalte, na ontkalking en verwering en bij daling van de pH
onder invloed van de humus afkomstig van de vegetatie, ijzer beweeglijk
wordt in de A-lagen. Dit wordt samen met humus in disperse en niet disperse
toestand door de profielen verplaatst en in de B-lagen afgezet, zodat humusijzerpodzolen ontstaan (Brown Podzolic Soils) bij hoge profielen (dus zonder
invloed van het grondwater).
Onder invloed van het grondwater, dus bij middelhoge en lage gronden,
krijgt men echter een ontwikkeling naar 2 richtingen.
A. Enerzijds zijn er gronden waaraan stoffen worden toegevoerd door bewegend grondwater. Er treedt een rijkere vegetatie op met een produktie van
mildere humus, waarbij geen sterke pH-verlaging, geen ontijzering en zelfs
wel ijzeraanvoer optreedt: lage AC-profielen met gley. In dit rijkere milieu
wordt zeer weinig disperse humus gevormd, zodat de humus geconcentreerd
blijft in de bovengrond (Veenstra en Kuipers, 1956). Er ontstaan geen Blagen. Ook kan slechts de ontijzering belet worden, waarbij men ABC-profielen krijgt :bv. natte, ijzerhoudende humuspodzolen (,,eikeny'gronden). Hier
wordt het ijzer niet uitgeloogd, ondanks dat de reeds wat zuurdere en disperse
humus zich over een diepe zone kan verspreiden (Jongerius, 1957). Er ontstaan in deze gronden echter geen sterk uitgeloogde A,-lagen.

B. Anderzijds kan het grondwater aanleiding zijn van sterke verzuring,
wanneer er bijvoorbeeld Òf uitsluitend wegzakken van water, dus waterafvoer en dus uitloging plaatsvindt, Òf stagnering van zuur water. Onder deze

Fig. 17.
Profieldiagram. Profiel VTP 1.

Bodemtype : (4).

ABC-profiel: lage, mesotrofe humuspodzol mei: ijzerhoudende humus-B-laag.
ProJie diagram. Profile V T P l .
Soil tybe: ( 4 ) .
ABC-proJile: low msotrophic humus podzol with iron containing humus B-lqer.

oligotrofe omstandigheden worden grote hoeveelheden zure, sterk disperse
humus gevormd, die een sterke podzolering veroorzaken, waarbij het ijzer
wordt afgevoerd. Hierbij ontstaan bruine humuspodzolen, al of niet met een
A, (,,schiere-eikenHgronden)
.
Ten slotte kan op al deze ,,bos"podzolen (humusijzer- of humuspodzolen)
een extreem sterk acidofiele vegetatie van bijv. heide gaan optreden, die
grote hoeveelheden disperse, zwarte, zeer zure humus produceert, waarbij
profielen ontstaan met een zwarte
(humus-B) en meestal een A,. Hierbij
ontstaan de hoge, middelhoge en lage ,,heidepodzolgronden".
De kenmerken voor deze indeling van de ,,heideugronden vindt men bij
De Coninck (1954) en Van Diepen (1957). De hoge ,,heidepodzol" is een
humuspodzol met een A, en een zwarte Bzh op een humusijzerpodzol of
ijzerhoudende humuspodzol (bospodzol), de middelhoge ,,heidepodzol" is
een zwarte humuspodzol met een A, en een BZhop bruine, zeer diepe humus~ o d z oen
l de lage heidepodzol is een diepe humuspodzol zonder A, en zonder
B2h. Beide laatste met een, onder invloed van het oligotrofe grondwater, tot
grote diepte vervloeide humus-B. Deze vervloeide humus-B lijkt sterk op die
van de ,,schiere eiky' die op dezelfde manier is ontstaan.
Een overzichtelijke voorstelling ziet er als volgt uit:
laag
eutrofe AC-profielen (,,elzenl'gronden)
Gleygronden
Humu~ijzer~odzolen
hoog
mesotrofe ABC-profielen (,,bruine bospodzolen")

Humu~~odzolen
op humus- hoog
ijzerpodzol of op ijzerhoudende humuspodzol
Hum~s~odzolen
en
middelhoog
ijzerhoudende humuspodzolen
laag"

oligotrofe ABC-profielen (,,hoge heidepodzol")

oligotrofe ABC-profielen (,,middelhoge
heidepodzol")
rnesotrofe ABC-profielen (,,eiken3'gronden)
oligotrofe ABC-profielen (,,lage heidepodzolen'' en ,,schiere-eikenl'gronden)

,

, . .

,

,

. . . .

Fig. 18.
Profieldiagram. Profiel VTP 11.
Bodemtype : (3).
AC-profiel: lage, mesotrofe grond met zwakke B en een weinig oer.
Profie diagram. Projle V T P II.
Sol type: ( 3 ) .
AC-projle: low mesotrophic soil with weak B and slight iron pan.

Uit het hieronder volgende blijkt, dat de bodemvorming in de tunnelput
van Velsen dezelfde richting is opgegaan als hierboven geschetst en dat deze
bodemprofielen reeds vrij ver ontwikkeld zijn.

Fig. 19.
Profieldiagram. Profiel VTP 111.
Bodemtype: (3).
AC-profiel : lage, oligotrofe zandgrond, zonder humus-B-laag.
Projîle diagram. ProJile V T P III.
Soil 5pe: ( 3 ) .
AC-firojle: low oligotrophic sand soil, without humus B-layer.

Fig. 20.
Profieldiagram. Profiel VTP IV.
Bodemtype : (3).
AC-profiel: lage, mesotrofe zandgrond zonder B-laag (mesotrofe ,,elzen3'grond).
ProJle diagram. ProJle V T P IV.
Soil type: (3).
AC-profile: low mesotrophic sand soil without B-layer.

8. H E T G E D R A G VAN D I V E R S E BODEMBESTANDDELEN BIJ DE
B O D E M V O R M I N G I N D E T U N N E L P U T , ZOALS DAT V O L G T
U I T DE ANALYSECIJFERS

Door onderzoek van een aantal monsters, genomen uit de 11 nauwkeurig beschreven profielen, was het mogelijk een globaal beeld te vormen van het gedrag van de voornaamste bodembestanddelen. In het hierna volgende zullen

Fig. 21.
Profieldiagram. Profiel VTP V.
Bodemtype: (1).
AC-profiei met oer: lage, eutrofe gleygrond met gliede en ijzer.
Profile diagram. Profile V T P V.
Soil w e : ( I ) .
AC-proNe with iron pan: low eutrophic g l y soil with pitch peut and hard pan.
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Fig. 22.
Profieldiagram. Profiel VTP VI.
Bodemtype: (1).
AC-profiel met oer: lage gleygrond met gliede, oerbank en veel vivianiet.
Profie diagram. Profie VTP VI.
Soil type: ( I ) .
AC-profile with iron pan: low gley soil with pitch peut, iron pan and vivianik.

de diverse componenten, ter wille van de overzichtelijkheid, zoveel mogelijk
gescheiden worden behandeld.
Een deel van het analysemateriaal,dat betrekking heeft op de korrelgrootte
en het kalkgehalte, is vroeger reeds gepubliceerd door Bennema en Pons
( 1957).
' De 'voornaamste gegevens zijn in overzichtelijke vorm door middel van
profieldiagrammen in de figuren 12 t/m 22 weergegeven.
a. De ontkalking
Het oorspronkelijke materiaal, waarin de bodemprofielen in de bovenkant
van het Pleistoceen zich ontwikkeld hebben, is, evenals het gehele dekzandpakket, kalkrijk. Behalve fijn verdeelde kalk treft men ook met het blote oog
zichtbare schelpjes en schelpgruis aan, gedeeltelijk uit het Eemien afkomstig,
gedeeltelijk ter plaatse gevormd (Florschutz, 1944).
Het oorspronkelijke kalkgehalte blijkt het best te correleren met het percentage < 105 mu (Bennema en Pons, 1957); hoe fijner dus het zand, hoe
kalkrijker. Daar er in dit geval een onderlinge correlatie bestaat tussen de
fracties < 105 mu en (50 mu en ook, hoewel minder sterk, met de percentages < 16 mu en <2 mu, is er vanzelfsprekend een verband tussen het
CaC0,-gehalte en de fijnere fracties. I n fig. 23 is het verband bij het niet
ontkalkte, eolische dekzand weergegeven tussen de fracties <50 mu en het
CaC0,-gehalte. Verrassend is, dat dit verband in Velsen zo sterk is. Per %
van de fractie <50 mu treft men in dit eolisch zand ongeveer 0,3 % CaCO,
aan. Behalve ,,normalen zanden en lemige zanden zijn in de grafiek ook de
lemige gyttja's opgenomen uit de dieper liggende toendraprofielen. De punten hiervan vallen geheel binnen de lijn die het verband voor eolische sedimenten aangeeft, met uitzondering van een toendragyttja, die blijkbaar wat
ontkalkt is (10,4% CaCO,). Daarnaast is ook nog een aantal kleiige zanden
en kleiige lemen weergegeven, afkomstig van een sterk gekryoturbeerde
,,leemnlaag ca. 2 à 3 m onder de bovenkant van het Pleistoceen, die plaatselijk een geulfiguratie vertoont en zeker zeer sterk fluviatiel beïnvloed is.
De lijn van het verband loopt door het nulpunt. Er is een aantal monsters
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Oorspronkel~kdekzandmateriaal, Ca- en Cu-lagen, niet ontkalkt.
O ~ ~ g i ncoun
a l sand mafcrial, Cu- and Ca-layns, nat dccaln'ficd.
Bodemlagen die bü de bodemvorming CaCO. gedeeltelijk verloren.
Soil fayers wit8 CaCO, partinlly lost during soil fmmation.
Monsters uit bodemlagen geheel ontkalkt gedyende de bodemvomiing.
Somplu fiom soil l m s fotal& &coIcaj%d during soil f m t i o n .
Bodemlagen verrijkt met CaCO, tijdcm de bodemvorming.
Soil laycrs wifh CaCO, confmf innrmrd during soilfiolron.

.dz.. Horizontaal
gelaagd zand onder leemlaag.
Ho~zonfallysfralificd sand un&r.r[yingloam
Monsters uit iemige geul.
Samplu faken from loamy gully.
13 Cl,-laag uit profiel vTP 111 / Cl,-laycr fiom profi VTP ZZI
21 Ca-laag uit profiel VTP I / C,-layn jiom pofile V I P Z
22 Ca-laag uit profiel VTP I1 / C,-layn fiom p o f i V7-P
23 Cs-laag uit profiel V'ïP 111 j Ca-fayerfromp ~ j l eVTP IZI
26 Ca-laag uit profiel VTP V1 / Ca-hycrfromfjrofi VTP V 1
32 Cal-laag uit profiel L 2 / C s i - i ~ y t r f i o m p r ~L
j?
l~
35 C,,-laag uit profiel VTP V / Csl-laytrfimproI;1c VTP V
45 Cs,-laag uit profiel VTP V / Cas-layerfimPojIc n p
47 Ca,-laag uit profiel L2 / Csn-layer from p 4 E f c u .
57 Cu-laag uit ontkalkte laag / Cu-laycr of dccalcifid layer.
gt Gyttja uit toendraprofiel / Gyfljafiom fundropr0Iflc
uf Uiterst fijn zand j Extrmcly jínc sand

v

Fig. 23.
Het verband tussen percentage 50 mu en CaC0,gehalte.
Relation between Fercentage of particles < 50 mu and CaCo,-content.

Van grover zand met ca. 5 % <50 mu, dat boven de lijn ligt (fig. 23). Vermoedeli$ speelt hier het eerder genoemde schelpgruis, dat vooral in grover
Zand Optreedt, een rol b i het ,,te hogey' gehalte. Een uiterst fijn zand vertoont een ,,te hoogw kalkgehalte. Vermoedelik is hierbij ook nog kalk gebonden aan de fracties > 50 mu.
onder de ontkalkingsgrens, die scherp is (vandaar slechts één c13
monster met 1,g % CaC03), hoopt de kalk zich op. Hierdoor ontstaan de ,,te
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hoge" kalkgehalten van de C,-lagen van de bodemprofielen, die steeds dicht
bij de kalkgrens bemonsterd zijn (zie fig. 23). Hoe het kalkgehalte van de
Usselolaag zou zijn in de kalkrijke C-laag van de holocene bodemprofielen,
is helaas niet meer na te gaan, daar de Usselo-laag steeds in het bodemprofiel
voorkomt. Alleen bij profiel L 2 ligt C, (= Usselolaag) juist op de ontkalkingsgrens en heeft dan ook een ,,t&laag" CaC0,percentage.
I n fig. 5 is op de doorsnede steeds de ontkalkingsdiepte aangegeven. Deze
heeft een zwakke neiging om van zuid naar noord te dalen, maar verloopt
verder zeer onregelmatig. De diepte ervan in het zuiden wordt sterk beïnvloed door een leemlaag, die zich daar op 2 à 3 m onder de bovenkant van
het dekzand bevindt. Door gaten in deze leemlaag of zandige gedeelten ervan schiet de ontkalkingsgrens zeer diep naar beneden, plaatselijk tot &
18,50 m - N.A.P. Daardoor kunnen ontkalkingsdiepten van ca. 3,25 m onder
de bovenkant van het Pleistoceen voorkomen. I n het noorden ligt de ontkalkingsgrens op enkele plaatsen slechts ca. 50 cm onder de oppervlakte. De
diepst gemeten ontkalkingsgrens ligt aan het noordeinde van raai a en reikt
tot 19,50 m - N.A.P.
Onder elk bodemtype heeft de ontkalking een karakteristieke diepte ten
opzichte van de bovenkant van het Pleistoceen. Het diepst (3,50 tot 2 m
diepte) ligt ze onder de hoge, bruine humusijzerpodzol (7) en onder de middelhoge, zwarte humuspodzol (6). Ook onder de lage humuspodzol (5) ligt
ze nog laag (2,50 m-1,25 m). Ondieper (1,OO m-1,75 m) ligt ze bij de lage
humuspodzol met ijzerhoudende humus-B, (4) en bij de mesotrofe ACgronden (3) (1,OO m-1,50 m). Het ondiepst (1,OO m-0,75 m) ligt ze bij de
eutrofe AC-gronden (2) en bij de AC-gronden met een oerlaag (1) (0,80 m0,50 m).
b. De kleibeweging (lutum,fractie < 2 mu)
Het kleigehalte van het oorspronkelijke materiaal is over het algemeen laag
(0-4 %). Alleen in sommige kleiige ,,leem"lagen in de kryoturbate laag op 2
à 3 m diepte kan het een aanzienlijk deel van het bodemskclet gaan uitmaken. Verplaatsing van klei is dan ook moeilijk na te gaan. I n tabel 3
(bijlage) en in de figuren 12 t/m 22 zijn de gegevens over het kleigehalte te
vinden. Het enige dat men kan vaststellen is, dat in de oligotrofe en mesotrofe bodems, ook in de A,-laag, het kleigehalte doorgaans zeer gering is
( <2 %), terwijl in de eutrofe profielen de lagen onder de A, een gehalte vertonen van 2-4 %. De AC-profielen met oer ( l ) , de eutrofe AC-profielen (2)
en een deel van de zeer laag liggende mesotrofe AC-gronden (3), hebben een
bovengrond die een duidelijke klei- (lutum-) accumulatie vertoont van fluviatiele oorsprong. Soms kan deze tot 10 % klei (<2 mu) bedragen. Ook de
oerlagen bezitten meestal wat klei, maar nooit meer dan 7 % en het is de
vraag in hoeverre hier andere bestanddelen (zoals Fe) als klei bepaald zijn.
De situatie op het dekzand onder Velsen komt geheel overeen met die in de
dekzandgebieden elders in Nederland wat betreft het voorkomen van beekbezinkingsgronden. Men neemt aan, dat de klei in deze gronden van fluviatiele oorsprong is, evenals dat in Velsen aangenomen moet worden.
Ook de Usselolagen kunnen weleens vrij veel klei bezitten, 001. dit moet
waarschijnlijk aan oppervlakkige verspoeling geweten worden, zoals reeds is
betoogd.

c. De verwering van zware mineralen
Door Dr. J. D. de Jong is een aantal bodemprofielen op zware mineralen
onderzocht.1) De resultaten hiervan zijn gepubliceerd door De Jong (1957).
Tabel 2 en 4 (bijlage) geven een overzichtelijke opsomming van de mate
van verwering van de zware mineralen in de verschillende horizonten van
verschillende bodemprofielen. Het blijkt, dat in het oorspronkelijke zand het
gehalte aan zware mineralen 0,40-0,50 gew. % van de fractie >50 mu is. De
stabiliteitsvolgorde volgensvan der Mare1 ( 1949)geeftvoor toenemende stabiliteit bij verwering onder onze omstandigheden: hoornblende en augiet, epidoot, saussuriet, granaat, zirkoon, stauroliet, rutiel en toermalijn. De Jong
(1957) vindt eenzelfde tendens bij de monsters uit Velsen.
TABEL
2. Overzicht van de verwering van de zware mineralen in de diverse lagen van de
Table 2.

onderzochte profielen.
Outline o f the decomposition of heavy minerals in horizons o f the investigatedprofies.

( 2 ) Eutrofe gleygrond (L2)
Eutrophic Gley soil (L2)

1

Al- en Arlagen
Al- and A,-layers

Bodemtype
Soil type

. .. ...

(4) Lage humuspodzol met ijzerhoudende
humus-B-laag (L3)
Low Humus Podzol with iron containing humus B-layer (L3)

(5) Lage humuspodzol ( L I )
Low Humus Podzol ( L I )

matig

,/

CJagen
C,-layers

niet

niet
no

/ zwak

niet

moderately

weak

n0

sterk
strong

matig
moderately

niet
n0

zwak

niet

(6) Middelhoge hurnuspodzol met hurnus- sterk
B op ijzerhoudende humus-B (L5)
Medium low Humus Podzol with humus Blayer on iron containing humw B-LW (u)strong

(7) Hoge humusijzerpodzol (L4)
High Humus Iron Podzol (L4ì

B-lagen
B-layers

zwak
weak

I

weak
niet
n0

niet
n0

Het blijkt nu, dat in de Al- en A,-lagen van de oligotrofe lage (5) en middelhoge (6) humuspodzolen (~rofielen,
resp. L1 en L5) een vrij sterke verwering
opgetreden (zie tabel 4, bijlage). Het gehalte aan aygiet, hoornblende,
alteriet, epidoot en saussuriet is sterk verminderd. Augiet, hoornbknde en
alteriet zijn ,soms zelfs kwantitatief verdwenen. De sterkste tegenstelling hiermede vormt de eutrofe gleygrond (2), profiel L2. Hier is praktisch geen
verwering van de zware mineralen opgetreden. De zware mineralen in de
lage humuspodzol met ijzerhoudende humus-B (4) en hoge humusijzerpodzolen (7) ,resp. profiel L3 en L4, zijn slechts zwak verweerd en dan nog alleen
ln de A-lagen.
E e r b i j is de tendens aanwezig, dat in het lage profiel de verwering sterker
is dan in het hoge. Opvallend is ook, dat bij de middelhoge humuspodzol in
de ijzerhoudende humus-B, die onder de humus8 Egt, slechts een zwakke
is opgetreden De verwering van enkele
van de zware
mineralen en de ontijzering vertonen by de bodemprofielen in de
tunnelput ongeveer hetzelfde beeld. Daar waar sterke verwen% heeft plaats') Voor dit onderzoek zij op deze plaats nog dank gebracht.
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gehad, treft men ook een sterke ontijzering aan. Vermoedelijk moet men dit
zo zien dat, wanneer het ijzer eenmaal vrijgekomen is door verwering van
de mineralen, het in de humuspodzolen ook vrij spoedig afgevoerd wordt.
Behandeling met 10% HC1 tast waarschijnlijk ook een deel van de niet- of
halfverweerde mineralen aan en maakt daaruit ijzer los.
De resultaten van dit onderzoek komen geheel overeen met hetgeen door
Crommelin (1956) ook bij een aantal andere begraven bodemprofielen op
dekzand uit ontsluitingen bij Den Helder (zie hiervoor ook Du Burck, 1958)
en bij Delfzijl werd geconstateerd. Ook hier werd gevonden, dat in gleygronden de verwering ontbreekt of zwak is en bij podzolen een duidelijke verwering optreedt. In deze gevallen kan men van humuspodzolen spreken. Ook
Van der Mare1 (1949) vond een sterke verwering van de zware mineralen bij
de A- en B-lagen van een heidepodzol.
d. Het gedrag van het %er
Ten einde het gedrag van het ijzer na te gaan, zijn zowel ijzergehalten bepaald als de gloeimethode toegepast. Vooral de laatste methode (Van Diepen,
1956a, 1957) is zeer geschikt om snel een overzicht over de ontijzering of
ijzeraccumulatie van de gronden te verkrijgen.
Op de profieldiagrammen (fig. 12 t/m 22) werden zoveel mogelijk de kleuren weergegeven (volgens Munsell Color Chart) van het gegloeide materiaal.
Hoewel het chroma geen absolute maat is voor het ijzergehalte, mag men
toch wel zeggen, dat voor dit zeer arme dekzandmateriaal geldt, dat bij
chroma's van I en minder, sterke ontijzering opgetreden is, bij chroma 2 en 3,
matige ontijzering en bij chroma 4 en meer geen ontijzering. Dit geldt voor
dekzand in ontkalkte toestand.
In fig. 12 t/m 22 vindt men de gegevens over het ijzergehalte (in % Fe,O,
oplosbaar in 10% HCl) en in tabel 3 (bijlage) zijn alle lagen, waarvan de
ijzergehalten bekend zijn, nog eens gerangschikt volgens de morfologische
profielhorizonten.
Bij vergelijking van het ijzergehalte en de kleur van de gegloeide monsters was het mogelijk voor dit gelijksoortige materiaal een goed verband
aan te geven. Van Diepen (1956a) vermeldt, dat geen goed bruikbare correlatie te vinden is tussen gloeikleur en ijzergehalte maar vermoedelijk komt
dit door materiaal van te sterk uiteenlopende herkomst, dat door hem gebruikt werd.
In fig. 24 is voor de monsters uit Velsen het verband tussen kleur en ijzergehalte van het gegloeide materiaal weergegeven. Het ijzergehalte is hier
vergeleken met de som van chroma
value waarbij bij verschillende hues
telkens een vast bedrag is bijgeteld. Een laag ijzergehalte gaat samen met
hoge values bij hues van meest 7,5 YR en soms 10 YR. Wanneer het ijzergehalte toeneemt, blijft eerst de value nog gelijk (helder zand) maar het chroma
chroma. Tevens verdwijnt hue
neemt toe, dus ook de som van de value
10 YR en wordt langzamerhandhue 5 YR belangrijk. Bij nog hogere ijzergehalten gaat het materiaal meer fijnere delen bevatten ( <50 mu), waardoor
de value gaat teruglopen. Ondertussen neemt echter het chroma nog toe.
Tenslotte gaat bij nog hogere ijzergehalten het chroma praktisch niet meer
omhoog maar de value daalt steeds verder, zodat de som van beide weer vermindert. Tevens wordt echter naast hue 5 YR hue 2,5 YR belangrijk, terwijl
hue 7,5 YR verdwijnt.

+

+
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hue
hue
hue
hue
hue

10 VR = -1
7.5 VR = O
5 VR = + l
2.5 VR = +L
10 R = +7

Fig. 24.
Het verband tussen kleur (value, chroma en hue volgens Munsell Color Chart) van gegloeid materiaal en het ijzergehalte van ontkalkte lagen.
Relation between colour (value, &Torna, and hue amording to MunseZZ Colm Chart) of ignitioned
m*terial and the iron content ofáecalciJied 1 ~ s .

Wanneer men nu 7,s YR als basis aanneemt en men telt bij de som van
chroma value bij 5 YR: 1, bij 2,5 YR :4 en bij l O YR : 7 op, dan krijgt men
een zeer goed verband tussen kleur en ijzergehalte.
Uit de gegevens werd fig. 25 samengesteld, die het verband aangeeft tussen
de fractie <50 mu en het ijzergehalte, op dezelfde manier als in fig. 23 tussen
het kalkgehalte en de fractie 450 mu. Het ijzerg+alte van het oorspronkelijke dekzand is het best gecorreleerd met de fractie <50 mu. Er bestaat een
Woed verband voor de punten, waarvan men kan aannemen, dat ze niet ontiJzerd *jn of geen ijzeraccumulatie hebben gekregen. Dit verband is in de
figuur aangegeven door de getrokken lijn. Voor het oorspronkelijke dekzand
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Oorspronkelijk dekzandmateriaal, Cs- en Cu-lagen; niet ontkalkt, verweerd, ontijzcrd of met ijzer verrijkt.
Original couer sand malerial, C*- and Cu-loyns; non-dtcalcijíed, drcomposed, drfmjíed or wilh iron accumulation.
n

Al-lagen van lage AC-profielen; min of meer ontüztrd.
Al-layers of low AC-profIu; more OT l u s defenijed.

A

Al-lagen van podzolen; meest sterk ontijzerd.
Al-layms of podrols; most& slrongly defenijcd.
As-lagen van podzolen; vrij sterk ontijzerd.
A,-layen of podrols; fairly strongly dcfemfìcd.

O

B-lagen van humuspodzolen met ijzerhoudende B en van humusijzerpodzolen; zwak tot niet ontijzerd.
B-layers of humus podrok with iron containing B and of humus iron po&ols; weakly to non-defenijed.

O

Bah-lagen van humuspodzolen; vrij sterk ontijzerd.
Bah-laycrsof humus podrols; fairly sirong& defmjíed.
Cl-lagen van AC-profielen; zwak tot niet ontijzerd.
Cl-layers of AC-proflcs; wcakly to non-dcfcrr+7~d.
Cl-lagen van podzolen; vrij sterk tot niet ontijzerd.
Cl-layers of podrols; fairly sfrongly lo non-defenifid.
Al-lagen van eutrofe AC-profielen en AC-profielen met oer; sterk verrijkt met ijzer.
Al-lnycrs of eulrophic AC-projles and AC-proflu wiih iron pan; sirong iron accumulalion.

A

.

Cl-lagen van eutrofe AC-profielen en AC-profielen met oer; verrijkt met ijzer.
Cl-laycrs of mlrophic AC-pro~ïluand AC-profles with iron pan; with iron accumulation.

=

Oerlagen van AC-profielen; sterk verrijkt met ijzer.
Iron pan layers of AC-projlcs; slrong iron accumulation.

e

Usselolagen; zwak ontijzerd tot sterk verrijkt met ijzer.
Usselo layers; weakly defrrjíed 10 slrong iron accumulation.

Fig. 25.
Verband tussen het percentage < 50 mu en het ijzergehalte (Fe,O, oplosbaar in 10 % HCI).
Relation between percentage of particles < 50 mu and Fe-content (determined as Fe,O, soluble in l 0 %

HCL)

.

kan men aannemen, dat bij een gehalte van ca. 10% <50 mu, een ijzergehalte van 0,4 à 0,5 gewichtspercentageFe,O, behoort.
De Coninck (1954) geeft voor het, ook als zeer arm dekzand te beschouwen ,,oorspronkelijke" zand van de Antwerpse Kempen dat, hoewel waarschijnlijk ontkalkt, ook een gehalte van 5 à 10% <50 mu zal bezitten, Fegehalten van 0,35-0,40. Dit komt zeer goed overeen met de cijfers van tabel 3
(bijlage).
In fig. 25 zijn verder alle bepaalde ijzergehalten aangegeven, gerangschikt
naar de morfologische horizonten en naar de verwachting of ze relatief ontijzerd waren, of dat er relatieve ijzeraccumulatie heeft plaatsgehad.
Het resultaat hiervan is :

le. Aiie Al-lagen, behalve de Al van de AC-profielen met oer (1) en de eutrofe AC-profielen (2), hebben relatief ijzer verloren, soms zeer veel (ongeveer f van het oorspronkelijke gehalte).
2e. Alle A,-lagen hebben een relatief ijzertekort (minder dan de helft van het oorspronkelijke gehalte).
3e. Alle B-lagen vertonen een ijzertekort, soms groot (humus-B-lagen: minder dan de
helft van het oorspronkelijke gehalte), soms gering (ijzerhoudende humus-B-lagen en
humusijzer-B-lagen). De Coninck (1954) vond dezelfde ijzergehalten voor de humusijzer-B-lagen, nl. ongeveer 0,25-0,30 %.
4e. De meeste C-lagen vertonen eveneens een relatief ijzertekort tot maximaal de helft van
het oorspronkelijke gehalte. Een aantal ervan, enkele eutrofe AC-profielen (2) en enkele AC-profielen met oer (l), heeft normale ijzergehalten.
5e. De Usselolagen, voor zover niet gelegen in de zone van ,,oer"ophoping, hebben wat
ijzer verloren.
6e. De Al-lagen van AC-profielen met oer (1) en van eutrofe AC-profielen (2) en in één
geval van een mesotroof AC-profiel met zwakke-B-laag vertonen een zeer sterke ijzeraccumulatie.
7e. De oerlagen van de AC-profielen met oer (1) hebben een buitengewoon hoog ijzergehalte (tot 27 % F%O, oplosbaar in 10 % HG]).
8e. De C-lagen van AC-profielen met oer (1) en van eutrofe AC-proge?. (2) hebben
eveneens een relatief hoog ijzergehalte (I&tot 2 X het oorspronkelgke gzergehalte).
ge. Ook enkele zeer ondiep gelegen Usselolagen in eutrofe AC-profielen (2) vertonen een
sterke ijzeraccumuiatie.

Dit alles stemt zeer goed overeen met de gloeiresultaten.
In tabel 5 is bij de verschillende onderscheiden bodemprofielen, de ontijzering respectievelijk ijzeraccumulatie in overzichtelijke vorm per morfologische horizont aangegeven.
TABEL
5. De mate van ontijzering of ijzeraccumulatie in de morfologische bodemhorizonten van de verschillende ~rofieltypen.
Tabze 5. Rate of defem3Cation oy iron accumulationin the morphloglcal
profile type.
Profieltype

j

/ F'rofile type

AC

A'

A,

AB

of

~ O ~ ~ Z O ~ Lthe
S

Lagen / L U Y ~ S
B,h Ba
BI

..... .

(1) AC-profiel met oer (V en VI)
AC-pIofiIe with iron pan ( V and VI)

(*) Eutroof profiel; gleygrond (L2)
Eufiophic AC-@ofi[r; Gfqv soil (L?)

.. . . -

(3) Mesotroof/o~i~otroof
~ c - ~ r o f i(IV
e l en II en 111)
M~~~trophic/oli~otro~hic
AC-profile (IV, 11 and 111)
(4) Lage humuspodzol met ijzerh. humus-B (1, Lg)

*

(*)

Humus Podrol with iron containing hutnw-B (I>L3/

6)Middelh. humuspodzol op ijzcrh. humus-B (L5)
Medium high ~

u po&ol
~ on ~iron cotrtaining
u
~ humw-B

(') Hoge h~musüzcr~odzol
(i.4)

.. . . .

(U)

.

Huinus Iron i'odzoi (L4)

/ Vcry drong acculnulation
Sterke tot matige accumulatie / Strong to nzodtralc acculnula'ion

***t*Zeer stcrkc accumulatie

****

*

Sterke ontijzering / Slrong deferrijicalion
/ Practically iron-fee
( ) Laag slechts zwak ontwikkeld I Lay~ronb wcakl~dcueloprd
O Vruwel ijzerloos

**

***

*b

Cir

various

Cl

Cs

De humuspodzolen hebben veel ijzer verloren, maar de middelhoge humuspodzolen met een ijzerhoudende humus-B-ondergrond (6) zijn minder
sterk ontijzerd dan de lage humuspodzolen (5), die bijna geheel ijzerloos zijn.
Helaas zijn van dit laatste profiel geen ijzergehalten bekend, echter zijn de
gloeikleuren zeer bleek.
De hoge humusijzerpodzolen (7) en de lage humuspodzolen met een ijzerhoudende humus-B (4) hebben een sterk ontijzerde Al, maar de B- en Clagèn hebben een voor dit dekzand normaal ijzergehalte. In de B, is het uit de
A, uitgespoelde ijzer iets opgehoopt, zodat het ijzergehalte daar iets hoger is.
Ook de mesotrofe tot oligotrofe AC-profielen (3) hebben een sterk ontijzerde A-laag, terwijl de C-lagen maar zwak ontijzerd zijn. Het eutrofe AC-profiel(2) vertoont evenals de AC-profielen met oer (1) geen ontijzering van de
C-lagen, soms zelfs een zwakke ijzeraccumulatie. De A-lagen vertonen echter
een sterke tot zeer sterke ijzeraccumulatie, terwijl in de oerlagen van het ACprofiel met oer zeer veel ijzer is vastgelegd. Voor deze oerlagen verwijzen we
naar par. 9.
I n grote lijnen bestaat er veel overeenkomst tussen de ontijzering en de
verwering van de zware mineralen, zoals in par. 8c reeds is uiteengezet.
Vaak vindt men een zeer ijzerrijke band onder in de Cl-laag, onmiddellijk
boven de C,-laag. Het ijzer slaat vooral neer op de kalkrijke ondergrond. Het
heeft zich min of meer opgehoopt en wanneer deze profielen enige tijd aan de
lucht worden blootgesteld, vormt zich daar een min of meer harde oerbank.
De laag Cl,g van 82-91 cm diepte in profiel L2 (eutrofe AC: ,,elzenngrond) is daar een mooi voorbeeld van (fig. 13).
Nagegaan is of de huidige pH van de verschillende horizonten nog enigszins overeenkwam met de mate van ontijzering, enz. Dit bleek niet het geval
te zijn. Vermoedelijk is de pH door allerlei processen tijdens de overdekking
van de profielen met mariene, plaatselijk pyrietrijke sedimenten en bij de
blootstelling aan de lucht dermate beïnvloed, dat deze geen maat meer is
voor de vroegere bodemvormende processen.

e. Het aluminiumgehalte van de verschillende horizonten
Van de bemonsterde profielen is ook het aluminiumgehalte bepaald als percentage Alzo,oplosbaar in 10% HCl. I n tabel 3 (bijlage) en op de profieldiagrammen (fig. 12 t/m 22) zijn deze gegevens vermeld. Ook bij het aluminium blijkt, dat het Alzo,-gehalte het best correleert met het gehalte <50
mu bij niet ontkalkte lagen, zodat op dezelfde manier als bij kalk en ijzer de
grafiek (fig. 26) geconstrueerd kon worden. Het verband blijkt ook weer
nauw te zijn. Voor een niet-ontkalkt zand met een gehalte <50 mu van f
10% blijkt het Al-gehalte -t 0,50% te zijn. De andere aluminiumcijfers zijn
in deze figuur weer per morfologische bodemhorizont ingetekend.
De grafiek lijkt zeer veel op die van fig. 25. Voor de niet-ontkalkte, oorspronkelijke dekzanden geldt, dat het Fe-gehalte ongeveer gelijk of iets lager
is dan het Al-gehalte. Uit de grafiek blijkt, dat van een verarming of accumulatie van Al in de holocene bodemprofielen van de tunnelput veel minder
sprake is dan van ijzer. Vermoedelijk valt een deel van de gevonden verschillen geheel binnen de variatie van het Al-gehalte.
Gewezen moet worden op de volgende tendensen die in het materiaal aanwezig zijn.
I n alle profielen hebben, zowel de min of meer ontijzerde als niet ontijzerde en de met ijzer verrijkte C-lagen een normaal Al-gehalte. Hierbij sluiten
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Fig. 26.
Net verband tussen het percentage < 50 mu en het aluminiumgehalte (A1208 oplosbaar
10 % H C ~ ) .
md t h AZ20r-content (detemimd AhO. solubb
%lation bet,,
ber~entageofbartiCles < 50
10 % HCZ) .

ook de oerlagen aan. De q-lagen van de AC-profielen met oer hebben,
evenals de min ofmeer ontijzerde Al-lagen van de mesotrofe AC-profielen (3)
en de eutrofe AC-profielen (2), enig (in sommige gevallen vrq veel) Al verloren. De Al-lagen van de humuspodzolen en de humusi~zerpodzolenhebben~evenals de A,-lagen, vrij veel Al verloren.
Daarentegen vertonen de meeste ijzerhoudende hu.mu:;B- en de humus!Per-B-lagen een geringe Al-ver~jfigen de enige duidelgke zwarte humus
B2h zelfs een duidelijke verrijking.
Het lijkt er dus op, dat bij de ijzerverplaatsing. maar v??ral van de humus,
aluminium een tendens vertoont uit de Al-!aag te verdwgnen, vooral uit de
A2, en zich op te hopen in de BZ-en vooral ln de B2h-1aag.

,.

f. Het gedrag van het mangaan
Ook het mangaangehalte is in een aantal monsters bepaald. Dit element
komt ook in het C,-materiaal in tamelijk constante hoeveelheden voor, maar
Mn aan per
sterk gebonden aan de fractie < 2 mu. Men treft ongeveer 4-7
% fractie < 2 mu.
I n de ontkalkte en ontijzerde C,-lagen is dit veel minder, niet meer dan 1 à
2 %, in de met ijzer verrijkte C-laag nog minder, nl. ca. 1% evenals in de oerlagen.
I n A,-lagen, ook van podzolen, komt weer iets meer voor, nl. 2 à 3 %. I n
sterk ingespoelde A,-lagen met een hoger gehalte aan de fractie <2 mu vindt
fractie <2 mu, dus eigenlijk nor men weer percentages van 3-8 % per
maal. I n de Usselolagen ten slotte is het getal eveneens weer vrij laag
(1-3 %).
g. De aanwezigheid van kalium
Kalium is sterk aan de klei (fractie < 16 mu) gebonden. Per
fractie < 16
mu vindt men een K-gehalte van ca. 5-10 %.
Het K-gehalte loopt geheel parallel aan het A1203-gehalte. Opvallend is
bijv. dat de Usselolaag van profiel VI, een AC-profiel met oer (1) op een
diepte van 35-40 cm en met een buitengewoon hoog Al-gehalte (3,32), ook
een zeer hoog K-gehalte bezit (0,276). Blijkbaar zijn K en Al hoofdzakelijk
in één verbinding aanwezig (een K-Al-silicaat bijv.) die bij de gevolgde analysemethode gemakkelijk wordt aangetast.
h. Fosfaataccumulatie
De fosfaatgehalten zijn voor een deel zeer sterk gekoppeld aan het ijzergehalte, maar gedragen zich daarnaast ook geheel zelfstandig.
Buitengewoon rijk aan fosfaat zijn bijv. weer de echte oerlagen, vooral als
deze ook ijzercarbonaat bevatten.
Deze oerlagen bestaan voor een groot gedeelte uit FeCO,, Fe,03 en fosfaat. Men vindt er dan ook zeer veel vivianiet in, dat bij oxydatie blauw verkleurt.
Bij de accumulatie van deze stoffen moet men vooral denken aan biologisch leven, dat de bovengenoemde stoffen vastlegde in de laagste delen van
het landschap, waar zich veel oppervlaktewater verzamelde, rijk aan voedingsstoffen vrijgekomen bij de nog in het beginstadium verkerende verwering.
I n de eutrofe en mesotrofe AC-profielen treffen we ongeveer 20-30 eenheden P per 10 % fractie < 50 mu aan. I n de A,- en de A,-lagen van de
humusijzerpodzol en de humuspodzol met ijzerhoudende humus-B (type 4
en 7) haalt het fosfaatgehalte deze relatieve waarde niet, zodat men daar
spreken Iran van een grote fosfaatarmoede.
We constateerden een relatief zeer hoog fosfaatgehalte in de B,-laag, hetgeen normaal schijnt te zijn. Zo bereikt de uitgesproken
van de middelhoge humuspodzol op ijzerhoudende humus-B (6), de waarde van 128, terwijl de B,,-laag van de lage humuspodzol met ijzerhoudende humus-B [(4),
profiel L31 een totaal fosfaatgehalte heeft van 28 en de B,, van de hoge humusijzerpodzol[(7), profiel L41 van 58.

i. Het voorkomen van humm
De humus van de bodemprofielen komt in drie vormen voor, namelijk als
zwarte of bruine humus van de B-lagen van humus- en humusijzerpodzolen
en als humus van de bovengrond.
De bruine en zwarte humus van de B-lagen zijn in hoofdzaak disperse humus, die zich in colloïdale vorm bij de podzolering door het bodemprofiel van
boven naar beneden bewogen heeft. Ook vindt, volgens Jongerius (1957),
mechanisch transport in de vorm van moderdeeltjes door zulke profielen
plaats, waarbij echter later deze moder meest omgezet wordt in disperse
humus.
Gedeeltelijk is vooral deze disperse humus samen met ijzer neergeslagen in
de ijzerhoudende humus-B- en de humusijzer-B-lagen en heeft dan een meer
bruine kleur (Jongerius, 1957), zoals de humus van de profielen L 3, L 4 en
de onderste B-lagen van profiel L5.
Het steeds betrekkelijk lage humusgehalte van deze ijzerhoudende humusB-lagen en humusijzer-B-lagen correleert goed met de som van hun chroma
f vahe. I n fig. 27 is dit verband weergegeven met een volle lijn. Het lijkt
alsof een hue van 7,5 YR of 10 YR er niet zoveel toe doet. Het humusgehalte
van deze B-lagen loopt van ca. 1,3 % tot 0,3 %. De enkele C/N-gegevens die
ervan bestaan, geven een waarde weer van 20-36 (4 waarden).
Voor een ander deel is de in hoofdzaak disperse humus, vrij of praktisch
mij van ijzer, aanwezig in de humus-B-lagen en is dan zwart van kleur (De
Coninck, 1954; Jongerius, 1957). Deze humus-B-lagen vindt men in de profielen L1 en L5, bij beide in het bovenste gedeelte. Ook in de humus-Blagen correleert het humusgehalte goed met de som van chroma ivalue, zoals in fig. 27 met een streeplijn is aangegeven. Het humusgehalte is echter b i
eenzelfde chroma + value bij de humus-B-lagen bijna 2 x zo hoog als bij de
h u m u s i j z e r - ~ - l a ~en
e ~de ijzerhoudende humus-B-lagen. Men kan ook zeggen, dat bij de humusijzer-B-lagen bij eenzelfde humusgehalte de kleur veel
donkerder is dan bij de humus-B-lagen.
De humusgehalten lopen van 0,6 tot 3,O %. De C/N-verhouding van de
h u m u s - ~ - l a ~ eisnhoger en bedraagt ongeveer 40 (2 waarden).
De A,-lagen, die ook neergeslagen disperse humus bezitten en praktisch
Zonder ijzer zijn, laten zich gedeeltelijk ook in de figuur onderbrengen (fig.

27).

De humusvorming van de Al-lagen heeft sterk onder ~nvloedgestaan van
de hoogteligging van het profiel. Dit is eveneens het geyal met de &lagen
van de Usselolagen. Door de latere veengroei is een zuivere bemonstering
van de oorspronkelijke Al-lagen niet goed mogelijk. De humusvorm in de
Arlaag is helaas niet onderzocht.
Het minst humeus zijn de Al-lagen van de hoge humusijzerpodz0len (7)
met een humusgehalte van 1,7 %, direct gevolgd door de lage humus~?d% en Iets
"dn met een ijzerhoudende humus-B (4) met gehalten van
hoger en met C/N-waarden van 34-81. De humuspodzolen hebben
hogere humusgehalten namelijk van 5,s % en 4 ~ 1 %met hoge
namelijk 35 en 45.
Iage ~ c - ~ ~ ~ f hebben
i e l e nlagere humusgehalten, namelijk van 2-3 % en den van 17-24. De humus van de AC-prohoog
fielen met oer is sterk gliedeachtig. Het humusgehalte kan hier
qll, namelijk 7,7 %, 9,1 % en 13,7% met C/N-waarden van 15-18 en
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Fig. 27.
Het verband tussen de kleur (value, chroma en hue volgens Munsell Color Chart) en het
organische-stofgehalte van humusijzer-B-lagen, van ijzerhoudende humus-B-lagen en van
humus-B-lagen.
Relation between colour (value, chroma and hue according to Munsell Color Chart) and organic matter
content of humus iron B-layers, of iron containing humus B-layers and of humus B-layers.
Volle lijn: humusijzer-B-lagen en ijzerhoudende humus-B-lagen.
Unbroken line: humus iron B-horizon and iron containing humus B-layers.
Streeplijn: humus-B-lagen.
Broken line: humus B-layers.

j. De kationenwaarde en de kationenbezettintg
Van een aantal monsters zijn eveneens de kationenwaarde en de kationenbezetting bepaald. Er zijn echter te weinig gegevens beschikbaar om hiervan
iets te zeggen. Wat betreft de kationenbezetting bleek, dat het complex door
de overstroming met zout water relatief sterk bezet is met Na en Mg.

~

9. D E ,,0ER9'LAGEN

Plaatselijk komen aan de oppervlakte van de lage mesotrofe en eutrofe ACprofielen ophopingen van ijzercarbonatenl) en fosfaten voor. Men treft dan
ijzeroerachtige concreties aan, die na oxydatie soms vrij hard geworden z$n,
samen met blauw vivianiet. Daarmee gaat samen, dat het onderste laagje
van het basisveen zeer sterk gehumificeerd is, een zwarte kleur vertoont en
gliedeachtige eigenschappen bezit.
Over de omstandigheden waaronder in de natuur dergelijke lagen afgezet
worden, zijn in de literatuur wel aanwijzingen te vinden. Veenenbos (1950)
beschrijft, hoe in het randgebied van de Noordoostpolder de vorming van
sideriet (FeCO,; roestig zeggeveen) in mesotrofe veenlagen gebonden was
aan inundatiegebieden van de veenstroompjes. Men vindt het speciaal daar,
waar min of meer natuurlijke depressies voorkwamen in de mesotrofe oevergebieden van de stroompjes.
Van Bemmelen ( 1899) beschrijft de vorming van ,,witte klien' '-(sideriet-)
lagen in de hoogveengebieden van Zuidoost-Drente. In de nabijheid van deze
ferr~carbonaatafzettin~en
is het veen steeds zwart, zeer sterk gehumificeerd
en smerend van samenstelling (Kivinen, 1936).
Van Bemmelen (1899) en Harmsen (1938) zetten uiteen, dat het ijzer in
de vorm van oplosbaar colloidaal ijzerbicarbonaat (Krusch, 1923), of als beweeglijke colloidale ijzerhumusverbindingen, in stromend water, zowel in de
ondergrond als in zure veenstromen kan voorkomen.
Door eenvoudige oxydatie, zoals bij het aan de lucht treden van grondwater, wordt F e 2 0 3 . ~ v o r m aan
d de grondoppervlakte of direct onder de
oppervlakte, waarbg gzer,,oer" gevormd wordt (Oosting, 1937).
Wanneer ijzerhoudend rivierwater, afkomstig uit oligotrofe zand- of veengebieden ergens stagneert, zoals in de lage overstromingsgebieden van de benedenloop van beken en speciaal in stilstaande moerassen in een omgeving
waar mesotrofe veenvorming (o.a. zeggeveen) optreedt, of in depressies in
het veenlandschap achterblijft, kan hieruit door concentratie zoaIs bij verdamping, ten slotte ijzercarbonaat neerslaan. Wanneer deze reactie zuiver
chemisch verloopt, is het echter noodzakelijk, dat een deel van het koolzuur
Van het ijzerbicarbonaat Fe(HCO,), verdwijnt, zonder dat het gevormde
FeCo, wordt geoxydeerd. Men zou zich voor kunnen stellen, dat dit plaatszoals stilstaande ~~enplasjes,
waar door uitheeft in sterk anaërobe
drogen ten slotte het FeCO, neerslaat, terwijl de sterk g~humificeerdeveendeeltjes met $edeachtige eigenschappen door de vorming van mln of meer
ondoorlatende filmpjes, oxydatie van FeC03 beletten.
oxydatie toch Fe203 zou ontstaan, of wanneer
Wanneer door te ver
in eerste instantie Fe(O%
), I
neergeslagen ZOU worden, dan zou toch in natte
tgden door hernieuwde anaërobie dit ijzerhydroxyde weer gereduceerd warden door de sterke biologische activiteit, waar bi^ onder anaërobe ?mstandigheden de organische stofoxydeert en daartoe zuurstof aan het milieu
en aldus ijzerhydroxyde weer reduceert tot FeCO,. De sterke humificatie van
l ) Bij het bepalen van het CaCO,-gehalte van grondmonsters wordt op het Bedrijfslaboratorium voor ~
~ en derzoek
~
~ zoek
d in Oosterbeek
de hoeveelheid ,,gas" gemeten, die ontwijkt bij overgieten en d u y,ga~9'-ontwikke1ing.
d d e n met een zuur.In
Behalve
CaCO, geven ook
O?S geval hebben wij b i
M~CO,,FeCO, en zelfi
een
Oedagen niet met caco te maken gehadymaar volgens Ir. Dqmingo (mond. mededel.)
met FeCO,.
kan di[nagaan, doordat de pH KC1 van de siderlethoudende monsters
tussen 5 en 6 ligt en van de sterk ~ ~ c o , - h ~ u d e nlagen
d e ongeveer 8 bedraagt. Deze laatste
Stofis bij een p~ van 5-6 niet bestendig.
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de organische stof, die daarbij plaatsvindt, geeft misschien een verklaring van
het steeds optreden van sterk omgezet veen in de nabijheid van de plaatsen
waar ijzercarbonaat voorkomt. Men kan het proces in feite geheel vergelijken
met het evenwicht CaCO, +z Ca(HCO,),, waarbij eveneens in koolzuurhoudend water de kalk als bicarbonaat wordt getransporteerd en bij ontwijken
van CO, als CaCO, weer neerslaat (Pons, 1957). Dit proces speelt zich af bij
een veel hogere pH. Krusch (1923) verwerpt deze hypothese echter en ziet
zowel het transport van ijzerbicarbonaat als het neerslaan als FeCO, door
concentratie slechts als eenvoudige reacties van colloïdale verbindingen in
veengebieden.
Van Heuveln (1958) verklaart geheel op deze manier het ontstaan van de
uitgebreide siderietlagen in mesotrofe Drentse hoogveengebieden. Hij vindt
als meest waarschijnlijke ontstaanswijze hiervan, dat in een gebied, waar zich
drijvende kraggen vormen, onder de kraggen concentratie van aangevoerde
ijzercolloïden plaatsvindt, waarbij siderietlagen onder de kraggen ontstaan.
Van deze ontstaanswijze kan echter in de beschreven gevallen geen sprake
zijn, eenvoudig omdat er geen ruimte is geweest voor deze waterkussens. Ook
uit de beschrijvingen van Kivinen (1936) enveenenbos (1950) blijkt, dat de
door Van Heuveln (1958) gegeven voorstelling niet opgaat voor de onderhavige omstandigheden.
Ingeschakeld tussen de veenlagen vindt men in gereduceerde toestand
meestal vrijwel zuiver FeCO, (witte klien). I n kwellige zandgebieden treft
men als ijzeroer praktisch alleen Fe,O,. nH,O aan, maar daarnaast kunnen
in venige overgangsgebieden alle mogelijke mengsels tussen de beide bovengenoemde stoffen optreden.
Naast ijzer en carbonaat kunnen nog allerlei andere stoffen in zo'n moerassig milieu een rol spelen. Meestal komen kleine hoeveelheden Ca, M n en
Mg voor en verder ook fosfaat, dat door het biologische leven wordt vastgelegd en daarna volgens Van Bemmelen (1899) aan het ijzer gebonden tot
ijzerfosfaat, waarbij vivianiet wordt gevormd, waarvan een vorm aan de
lucht blauw verkleurt.
Voor de verklaring van het voorkomen van ijzercarbonaat met vivianiet
moeten we ons dus in Velsen aan het begin van de veenvorming een mesotroof tot oligotroof zandgebied voorstellen, waar in lage depressies ijzer- en
fosfaathoudend overstromingswater achterbleef in een mesotrofe omgeving.
Dit is geheel in overeenstemming met de soort bodemprofielen, die we in de
omgeving van de eutrofe AC-profielen met oer aantreffen. De ,,oer"houdende
profielen treden juist altijd op in kleine depressies, waar in een zeer moerassige omgeving zich het ijzerhoudende water kan verzamelen. De omstandigheden waaronder en de vorm, waarin de ,.,oern voorkomt, wijzen erop, dat
het ijzer voor het allergrootste gedeelte met door de grond, maar over de
grond werd aangevoerd.
De samenstelling van deze oerlagen is in tabel 5 weergegeven.
10. D E B O D E M V O R M I N G I N D E T U N N E L P U T VAN V E L S E N

Hier zal een korte samenvatting gegeven worden van de bodemvorming in
de tunnelput, de daardoor ontstane bodemprofielen besproken en hun ontstaan toegelicht worden.
De verschillen in bodemvorming en daarmede de ligging van de verschillende bodemtypen hangen nauw samen met de relatieve hoogteligging van
de bovenkant van het dekzand ten opzichte van het grondwaterniveau tij202

dens de bodemvorming. Deze bovenkant is ter plaatse een in algemene zin
naar het noorden afhellend terrein, waarin echter nog kleine secundaire
hoo@everschillen voorkomen. Het grondwaterniveau lag in het hogere deel
onder de bovenkant van het dekzand dan in het lagere deel, maar helde eveneens naar het noorden af, zodat toch de absolute hoogteligging van de
ten opzichte van het grondwater in het zuiden hoger was dan
die in het noorden. I n fig. 5 is een schets gegeven van de verdeling van de
bodemtypen in het dekzand van de tunnelput. De onderscheiden kaarteenheden zijn met Romeinse cijfers aangegeven.
In het centrale deel van de tunnelput bevond zich een kleine, gebogen,
geulvormige laagte met AC-gronden met oer (I). Hier omheen, vooral in de
noordelijke put, treft men een gebied aan met vooral lage, meest mesotrofe
AC-gronden, maar ook eutrofe en oligotrofe en zelfs enkele lage humuspodzolen met een ijzerhoudende B (11). Ten noorden daarvan liggen weer relatief
iets hogere gronden (maar toch altijd nog ,,laagn in bodemkundige zin) bestaande uit lage humuspodzolen met een ijzerhoudende B (111). Meer naar
het zuiden komen ,,hoge" heuvels voor met ,,middelhoge" en ,,lage" gedeelten. Hier treft men vooral hoge, mesotrofe humusijzerpodzolen aan, naast
middelhoge humuspodzolen op een ijzerhoudende humus-B en ook nog enkele lage humuspodzolen (IV) .
Het verloop van de bodemvorming moet men zich als volgt voorstellen :
Na de verbetering van het klimaat en een optreden van een begroeiing, begon de bodemvorming en stelde de grondwaterstand zich in. De aanvankelijk
nog vrij diepe grondwaterstanden hadden op het basenarme materiaal al
Spoedig een oppervlakkige ontkalking en verzuring van de bovengrond en op
deze hoge en middelhoge gronden vooral een verarming van de flora ten gevolge. Overal werd dan ook al zeer spoedig betrekkelijk zure @mus geproduceerd, waarbij de pH nog verder daalde, de mobilisatie van v e r een aanvang nam en disperse humus werd gevormd. Het verdere verloop van de
bodemvorming kwam geheel onder invloed, te staan van het rnmiddels wel
iets gestegen grondwater. Dit is althans zeer waarschijnlijk omdat de ondiepst ontkalkte profielen (AC-~rofielenmet ,,oern) nog een ontkallringsdiepte vertonen van 0,50 tot 0,75 m. De situatie bij de verschillende bodemtypen was nu als volgt:
De ,,hogeH profielen lagen nog steeds hoog uit het water. Er vond hier alleen nog maar een neergaande waterbeweging plaats. De vegetatie was betrekkelijk armelijk door de &-oogte ten gevolge van de diePegrondwaterstanden en zuur. Er werd dus betrekkelijk weinig, matig-zure humus geproduceerd, aangezien door de bosvegetatie basen uit de ondergrond vade bladen:r weer naar de bovenste profiellagen werden teruggey?erd- Deze betrekke1. k weinige, onder droge omstandigheden gevormde,
milde humus vormt
bil de niet al te jage pH betrekkelijk weinig disperse hymus. Deze disperse
humus werd wel verplaatst, maar was niet in staat het iJzer te doen verdwijhoge pH.
nen door zijn betrekkelijk geringe hoeveelheid en nog
Zo ontstond min of meer een evenwicht (Veenenbos, 1g53) en er vormde
zich een hoge humusijzerpodzol (7).
De ontkalking onder deze profielen was diep, want men vindt hier
"eergaande waterbewegingen. Deze bodems bevonden zich OP de hogere
delen van het landschap.
Op de flanken van deze toppen en Op lagere gedeelten trof men
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situatie aan, dus ook slechts neergaande waterbewegingen. De hier voorkomende middelhoge profielen waren echter wat vochtiger, doordat ze hogere
grondwaterstanden bezaten en produceerden dus veel meer humus. Deze
grotere hoeveelheid, aanvankelijk nog niet zo zure humus vormde meer disperse humus met een sterkere podzolerende werking dan in het geval van de
hoge podzolen. Het ijzer werd sterker aangetast en evenals de andere basen
grotendeels afgevoerd, terwijl de pH steeds daalde en zodoende het proces
steeds verder deed gaan. De aanvankelijk gevormde, bruine humusijzer-B
werd aande bovenkant aangetast, er spoelde veel disperse humus in, een deel
van de laag raakte ontijzerd en er vormde zich een humuspodzol met duidelijke A, en zwarte humus B2h(6) op de humusijzer-B (Jongerius, 1957). In
dit geval heeft deze humusijzer-B toch ook nog wat ijzer verloren en kan men
beter spreken van ijzerhoudende humus-B. Een dergelijke middelhoge
,,heidepodzol" behoeft niet ontstaan te zijn onder een heidebegroeiing, maar
kan ook onder bos ontstaan. De echte heide kwam in Velsen toen nog niet
voor. I n tegenstelling tot het vorige profiel, dat min of meer als rijp (evenwicht) beschouwd mag worden, ging de vorming van dit profiel nog steeds
door. Er was hier geen ,,evenwichtn.
O p de nog lagere delen in dit gebied, met in hoofdzaak neergaande waterbewegingen, stond een nog weelderiger vegetatie, die door de vochtige omstandigheden zeer veel humus produceerde. Het bovengeschetste proces van
verzuring met daarmee gepaard gaande ontijzering trad hier dan ook in nog
sterkere mate op.
Er vond een flinke produktie van disperse humus plaats, die zich naar beneden verplaatste. Daar deze profielen echter in natte tijden geheel in stagnerend water kwamen te liggen en over vrij grote diepte ontijzerd waren,
kon de disperse humus in plaats van een duidelijke BZhte vormen, zich onder
deze omstandigheden diffuus over de ondergrond verspreiden. Onder invloed
van deze beweeglijke, zure humus en de voortdurend afwisselend natte, reducerende en droge, oxyderende omstandigheden konden ,,lage, diepe
humuspodzolen" (5) ontstaan. We vinden deze dan ook in de depressies te
midden van de hogere gronden.
O p de helling naar het lagere gebied echter waren de omstandigheden geheel anders. Hier was het grondwater, afkomstig van de hogere delen, voortdurend in beweging.
Met het grondwater, dat af en toe wel eens wat hoger steeg, werden allerlei
stoffen aangevoerd, zodat zich op deze betrekkelijk lage gronden een wat
rijkere vegetatie kon handhaven, die weliswaar grote hoeveelheden, maar
veel minder zure humus produceerde.
Deze mildere humus was niet in staat de profielen te ontijzeren. Onder de
lage omstandigheden geraakte de humus diep in het profiel. Misschien dat
mechanisch transport van de humus hierbij een zekere rol speelde (Jongerius, 1957), maar mogelijk is ook, dat de diepe ijzerhoudende humus-B-lagen
vooral door inspoeling van disperse humus ontstonden. Men treft in deze situatie de mesotrofe lage humuspodzolen aan met een ijzerhoudende B-laag.
I n Friesland werden ze geheel onder gelijke omstandigheden door Veenenbos (1949) aangetroffen en beschreven als ,,woud"zandgronden, ook wel als
,,eikenHgronden. De ontkallungsgrens ligt bij deze gronden in Velsen ook
minder diep.
Ten slotte komt men in de lage gebieden waar al het grondwater zich verzamelde en steeds hoog stond. Een deel van de profielen kreeg met dit grond204

water een sterke toevoer van opgeloste bestanddelen. De vegetatie kon hierdoor voedingsstoffenuit de grond opnemen. Er werd uitsluitend milde humus
gevormd, waarbij geen disperse humus vrij kwam, zodat de humus niet beweeglijk was. Er ontstonden slechts eutrofe gleygronden en AC-gronden,
die een ijzerhoudende C-laag direct onder de A, hadden, zonder humus.
zijn ook uit alle andere zandgeDeze zogenaamde eutrofe ,,el~en'~gronden
bieden bekend.
Een ander deel van de lage gronden kreeg veel minder aanvoer van voedselrijk grondwater, Toch was deze aanvoer zo groot, dat zich op deze zeer
lage gronden een vegetatie kon handhaven die mildere humus produceerde
en slechts weinig disperse humus bevatte. Hoewel de ondergrond min of meer
ontijzerd werd door kleine hoeveelheden disperse humus, ontstonden geen
humus- of humusijzer-B-lagen. Aldus kreeg men de zogenaamde oligotrofe of
mesotrofe AC-gronden (3), die ook thans in Nederland in grote getale voorkomen.
Er bestaan uiteraard tussen (3) en (d), (3) en (5) allerlei overgangsvormen
die ook in de tunnelput zijn aangetroffen, vooral die tussen (3) en (4), omdat
de bodemvorming in de tunnelput nog niet zover was gevorderd.
Het lagere gedeelte voerde periodiek oppervlakkig water af, afkomstig van
de hogere delen. Aanvankelijk bevatte dit water slib van de hogere delen.
Men moet zich voorstellen, dat vooral in deze tijd de beekbezinkingsdekken
van de AC-gronden met oer, de eutrofe (2) en de mesotrofe (3) AC-gronden
gevormd werden. I n het laatste stadium van de bodemvorming, toen op de
laagste delen van het terrein (dus op de AC-profielen) de eigenlijke veenvorming begon, zijn de ,,oer"lagen ontstaan, waarvan de ontstaansomstandigheden in par. 9 zijn uiteengezet.
Het ijzercarbonaat en -fosfaat en de andere stoffen zijn door oppervlaktewater van elders aangevoerd. Het achterland, waaruit dit water afkomstig
was, bezat in hoofdzaak reeds mesotrofe tot oligotrofe profielen, zoals hierboven beschreven en het water zelf was zuur en bevatte de afbraak~rodukten
van deze bodemprofielen.
bedekte in de tunnelput van Velsen op het
In een nog iets later
Pleistoceen de veenvorming ook de hogere profielen, waardoor toen ook hier
het bodemvormende proces een einde nam.
De kenmerken van de bodemprofielen komen het meest overeen met de
door Veenenbos (1949,1954) beschreven zogenaamde ,,woudy'zandgronden
in Friesland. Gronden die onder invloed van een overheersende heidevegetatie gevormd zijn, hebben kenmerken die we bij de podzolen in Velsen slechts
=wak terugvinden. Hoewel door Doppert (1957) Havinga (1957) wel veel
Ericaceëenstuifmeel werd gevonden in de onderz.de van het basisveen en
in de Arlagen van de podzolen, zal heide toch weinig tot de bodemvorming
bGgedragen hebben. Het is wel opyallend, dat Havinga (1957) juist bij
de ,,elzenngrond praktisch geen ~ncaceëenstuifmeelaantrof, maar wel bij
de beide padzolen die door hem werden ??de:zocJt.
Naast de Ericaceëen
zullen het vooral de dennen (Pinw) geweest ZiJn, die tiJdenshet &3reaalop de
Bij het polienonderzoek van de profielen- daarvan
Podzolen
weinig teruggevonden, daar de meeste pollen stammen uit de t i ~ ddat het
grondwater reeds zover was gestegen OP de overgang van Boreaal naar Atlanticum, dat elzenbegroeiing hier overalyook OP de podzolen, vlak vóór de overmet veen voorkwam De p~d~olprofielen
wo<b<$n ook in hoofdzaak beschouwd als dennenprofielen Een ander bewgs ziln nog de zakvorm
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mige instulpingen van de BZhlagen, die wijzen op verstoringen in het dekzand door zware boomwortels (zie fig. 28).
Wanneer men de mate van ontijzering als een maat beschouwt voor de
ontwikkeling van de bodems in de tunnelput, dan vindt men voor de A, van
deze humuspodzolen Fe-gehalten van 0,12, 0,10 en 0,18 en in de B* van
0,14. Deze cijfers liggen wat hoger dan die van De Coninck (1 954), die resp.
aangeeft <0,10 en 0,10 en hoger dan hetgeen men bij Van Diepen ( 1956b)
kan concluderen over het ijzergehalte. Verder ontbreken in de tunnelput
meestal de fibers en is de ontkalking slechts betrekkelijk ondiep gevorderd.
Ook de horizonten zijn in het algemeen minder sterk ontwikkeld dan van
bodemprofielen van de pleistocene zandgronden. Toch kan men zeggen, dat
in deze 2500 jaar de podzolering reeds vrij ver gevorderd was.
11. B O D E M V O R M I N G S V E R S C H I J N S E L E N D I E P E R I N H E T
PLEISTOCEEN

Gedurende de opbouw van het Jong-Pleistoceen, in extenso beschreven door
Bennema en Pons (1957), zijn telkens stilstandsperioden voorgekomen, waarin de sedimentatie plaatsmaakte voor stabielere omstandigheden en een
toendravegetatie kon optreden. I n par. 6 is de Usselolaag reeds beschreven
als een tijdelijke bodemvorming tijdens de Alleradperiode.
Dieper in het Pleistoceen konden de resten van minstens 3 toendra-achtige
profielen vastgesteld worden. Nergens waren deze profielen echter volledig,
zodat het moeilijk is iets over de aard ervan te zeggen. Zowel profielen, waarvan alleen de A plus een deel van de B verdwenen waren, als profielen waarvan alleen de C nog aanwezig was, werden aangetroffen.
O p verschillende niveaus werden verder zogenaamde ballen gevonden,
bestaande uit A-materiaal, waarschijnlijk in bevroren toestand uit de oorspronkelijke profielen geërodeerd en secundair op andere plaatsen afgezet
(zie fig. 29).
De profielen, voor zover nog bewaard, gaven de indruk van meer of minder ver ontwikkelde, lage toendraprofielen met veel ingesloten gyttjalagen te
zijn. I n hoeverre men hier te maken heeft met profielen uit warmere interstadia van het Tubantien, of alleen maar met stilstandsperioden in de diverse
stadia van het Tubantien, kon niet uitgemaakt worden.
Ontkalkingsverschijnselenkonden verder nergens worden vastgesteld, ook
niet in de resten van de fossiele toendraprofielen.

Summary
The young-pleistocene cover sand lying above sea-level in the Southern,
Centra1 and Eastern Netherlands, continues under the holocene deposits in
the Western Netherlands. I n fig. 3 depth contour lines of the top of the cover
sand below A.O.D. in the area treated with are represented.
During the construction of the tunnel under the North Sea Canal near
Velsen an opportunity was offered to study soil profile development in profiles disclosed to a maximal depth of 27 m below A.O.D. (fig. 2). The surface
of the cover sand was situated at a depth of 15-1 7.50 m below A.O.D. (fig. 4).
The Usselo layer was recognizable at a depth varying from 1.50-0.07 m
below the surface of the cover sand, lying at 0.75-1.50 m in "high" profiles
and a t 0.07-0.50 m in "low" profiles. The granular composition of the cover
sand is represented in figs. 7 to 9 inclusive.
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During a period of about 2300-2500 years (between the termination of the
Pleistocene and termination of the Boreal) when the cover sand was being
overgrown by the Lower Peat ( figs. 2 and 5) soil formation took place giving
rise to a number of low AC-profiles and low, medium high and high podzols.
Low AC-profiles developed in low-lying wet places (groundwater) under the
influence of vegetation. I n the lowest places eutrophic AC-profiles (2) with
gley (low gley soils, fig. 10) next to low AC-profiles with iron pan ( 1) while in
places with only little groundwater supply mesotrophic (low ironfree) ACprofiles develo~ed(3 ).
- In low Flac& wirh&t groundwater supply low oligotrophic humus podzols
(4) developed. O n low-lying sloping grounds with moving groundwater in
the subsoil formation of mesotrophic humus podzols with an iron containing
humus-B-layer (5) took place.
In relatively high-lying places where vegetation could not take advantage
of the groundwater high humus iron podzols (7) are found to-day. In somewhat lower spots medium high oligotrophic humus podzols on an iron containing humus B-Iayer (6) are found now (fig. 11). The ranges in fig. 5 represent the position of the various types in relation with altitude. Depth of
decalcification appears to be correlated with soil type and is deepest in oligotrophic profiles [ca. 2-3 m in types (5) and (6)] and shallowest in eutrophic
profiles r0.50-1.00 m in types (1) and (2)].
Based on a great number ofanal~ticaldata an impression was obtained on
the chemica1 richess or poverty of the layers in the various profiles.
In table 2 Usselo layers are arranged according to absolute altitude. From
this it appears that a lower position is associated with a higher humus content.
There exists a relation between original lime content of the cover sand and
the fraction <50 mu as is shown in fig. 23.
The whole profile is strongly deferrified as are the A-layers and the upperPart of the B-layer of type (6). Types (3), (5).and (7) are Iittle or not deferrifiedytypes (1) and (2) show iron accumulations. Type ( l ) has an iron pan
for the greater part consisting of Fe2C0, and vivianite (tab! 5 and fig. 24).
The occurrence of aluminium has been investigated and it appeared that
:specially A,-layers have lost some Al while humus B-layers (whether or.not
Iron containing) especiaIly the B,-layer of type (6) shows an Al-accumulation.
Al1 AC-profiles show a Ruviatile clay accumulation as do brook valley deposits in the Eastern Netherlands.
De~om~osition
of heavy minerals runs parallel to the deferrification of soil
layers. I n fig. 27 the humus content of the humus B-layer is compared t0
~0lour(chroma
value + h m ) , also the colour of humus ifon B-layers a?peared t0 be correlated with humus content. In eutrophic
the C/N rapo
fth he organic matter is fairly low ( k 20) and fairly high in oligotrophic solls.
Profile characteristics indicate that development took place under forest
Tgetation especially pine forest (fig. 28). Pollen analysis however proved
that, certainly in the latest stage, an extensive Ericaceae vegetation occurred
On the higher soils s0 the soils were originally forest soils hut were subjected t0
the influence of the E&aceae vegetation before peat formation started. The
low soils supported an alder vegetation. At greater depths in the Tubantian
(Wurm) varioUS remnants of largely eroded tundra profiles were recognjzable (fig.29).

+
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