D E M I C R O M O R F O L O G I E VAN E N I G E G R O N D E N M E T
TEXTUUR-B-HORIZONTEN I N H E T UTRECHTSE
RIVIERICLEIGEBIED
THE MICROMORPHOLOGT OF SOME SOILS WITH T E X W R 4 G B HORI.OJVS
IN T H E UTRECHT RIVER CLAT AREA
doorll~y

A. Jongerius 1) enland A. Reijmerink l)
Om een nader inzicht te krijgen in het ontstaan van de textuur-B-horizonten
van een deel der stroomgronden in het Utrechtse rivierkleigebied, werd een
drietal door Van der Voorde beschreven profielen micromorfologisch onderzocht, te weten: 2,
Profiel L286287 : stroomgrond van het Houtense systeem, zonder textuurB.
Profiel L69-74:
stroomgrond van het Houtense systeem, met weinig geprononceerde textuur-B.
Profiel L9 1-96 : stroomgrond van het Werkhovense systeem, met sterk
geprononceerde textuur-B.
1. M I C R O M O R F O L O G I S C H E BESCHRIJVING VAN D E P R O F I E L E N

De hierbij vermelde benamingen en diepten van de horizonten zijn overgenomen uit de gegevens van Van der Voorde.

Projel L284287
Dit werd onderzocht van 0-75 cm beneden maaiveld aan de hand van 5
mammoet-slijpplaten (Jongerius en Heintzberger, 1963).
A, 0-15 cm
Er komen geen structuurelementen voor met een hoge structuurgraad. De bovenste c$s
zijn zwak kruimelig, dieper is de structuur afgerond-blokkig; de elementen zijn tot enige
mm's groot. In gangen en holten liggen hier en daar kleine groepjes lutumrijke excrementjes van 30-100 mu diameter.
De niet-capillaire poriën bevinden zich voornamelijk in het kruimelige laagje; ze zijn zeer
grillig omgrensd. Dieper is - met uitzondering van enkele doorlopende millimeters brede
gangen - de niet-capillaire porositeit vrij laag en overwegend van het mesoporeuze type
(foto's 1 en 2).
De kruimelige laag is zeer sterk microheterogeen, d.w.z. zij bestaat uit een mozaïek van
kleiige gedeelten, die in min of meer afgeronde nestjes liggen, doch ook wel in langgerekte
verticaal of boogvormig georiënteerde baantjes (dicht gedrukte wormgangen) en zeer zandige gedeelten die verticaal gericht zijn (opgevuldewormgangen). Dieper is de microheterogeniteit minde5 doch nog steeds duidelijk zichtbaar (foto's 1 en 2). Vanaf ca. 12 cm beneden maaiveld is de heterogeniteit weer veel groter.
Het klei-humuscomplex van de kleirijke horizontgedeelten bestaat uit een microporeys,
vlokkig menpel van klei en zeer fijn verdeelde, doch ten dele nog slechts matig gehumificeerde organische stof. ?n opvallend licht heeft deze mull-massa een lichte okerkleur, wat
wijst op de aanwezigheid van zeer fijn verdeeld geoxydeerd ijzer. Het klei-humuscomplex
Micropedqloqg en assistent-micropedoloog bij de Stichting voor Bodemkartering.
Zie voor bgging, profielbeschrijvingen, analysecijfers en chemische gegevens fig. 1 en
1 van, het vorgaande artikel van P. K. J. van der Voorde: Gronden met een
textuur-B-horizont m de provincie Utrecht.
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Foto 1.
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Verticaal sliipplaatjt nlt dr t,-'ht>ritotttvan profit.1 L284 287 (

Foto 2.
%elfde beeld als foto 1, bij gekruiste nicols. Xn de grondmassa een zeer zwakke plasnxorientatie.
Foto Stiboka no. 14716. Slijppi. no. CA4.

Foto 3.
Verticaal slijpptaatje uit de C:-httn~ont van proficl 1284 287, i 40 cnr 1-tcriedt.n nianiveld). De striictuur tr grof-portur. Verttcaal loopt over het rnidden van dc httt ern srrialle
baan (grijs). bc\taaricle uit een lutunl-ijzer-corttentratie. Ile donkere onrege1m;ttiqr vlek
aar1 de bovenzijde bevat veel roc'st.
Foto htitmka no. l"ri08. \lijprjl. no. (AI>.
Photo 3.
I'e~tzcall~~
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Foto 4.
Ongevecr hetzrlfde beeld als van foto 3, doch nu hij gekuiste nicols. Het dubbelbrekende
karakter van dc lutuiri-ijzer-bad is goed te zien. Langs ttolten duidelijke plasnraconccntraties.
Foto Stiboka no. 14717. Slijppi. no. G66.
Plwtr, 4.
Abolrt the .rang szr&ject as pkoto 3, crossed nicols. I h e birefiingent character of t& cktoy-irarz band i~c
wel1 cisible. Aloir cncitie.r di,~tinctplmma concentrations.

Foto .i.
Verti<aal \ltll-lplaatje uit cle &t,-ftorixont vatt profiel LG9-74. { r 50 crn beneden niaaivrfd,. Gekruiste nicrtls. 11e ~rorrdnrassd (o.rrr. liriks boven) vertoont een sterke diibbelbrrkinq. Ook onr dr grottbrrzaridkorrels sterk optisch georientwrde lutirm-Q~er-huidjes.
Foto Stiboka 110. 14802. Stijppl. no. G72.
I'fl0t0 .i.
Verttcal!~otzented thzn ~ ~ t t ooft itke H,t, hor~ronof &r@& Mrr-74 j 20 cm hek~ze~
~rnfizce). 1 ror«.d
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coulirtg~aalro arnrolrf thr brqqm jntrd g m i r ~ .

Foto F.
Verticaal slijpplaatje x7aridezelfde diepte als foto 4. Het grijze materiaal links op dc [<)cois
duidelijke incr~tstatievan lutum en fijn verdeeide ijzernx\~den.Hct is onqeven door
eert grote roestconcentratie, die vrijwel opaak is (op d e foto de donkcrcl partijen .tussen
de zandkorrrls) .
Foto Stiboka lio. 14510. Slijppl. no. G72.
I>hohoto 6'.
VP?tkal{y urietìbd fhin sectien of 5he .Tarn &!k as I>hoto 4. X% g r v naaferiak dsJi Is an incrw&tlor~
($elq~s nnd$~ely dzvidd iron oxides. T h PJ1cntstntion i s m o d d by a large concetttraiion nf alnzc~rt
oi",aqt<eirurt oudes (&e d n r k f i e u bet~l?cent b sand on the phata$rn@fa).

Foto 7.
%elfdebeeld als foto 6. cioc h bil gekr~xistt~iicols.De incrustatie i\ ficrkcrtt.,aar aan tiet sterke
oplichten.
Foto Stihc~kano. 141301. Slippl. no. (i7'L.

Foto It.

Vertitaal \lijpplaatje van het bovenute d e d van de ,l,-liorizont van profiel 1,") -96 (1 3
crn t>eitecf~ri.
rrtaaiveldi. Xn de h«ltc liggen vele kleine excrementjes, die ten dele tot kruimel\ ~creixqd7ijn. Ze .i~('cvallrnmel tot een %rij dichte grondrnau\a (niidclcn van foto)
Link\ een rw~ttoitcentratie.
Foto Stiboka no. 14.501. 'ilijpjtl. no. 'L 146.
Photo K.
Cérítcalb orzented tht~zwctzon
tfw uf$c.r part rif tlzr Af frorizorz of
L91 96 ( l J' c m belozl
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to a,fazr& dense gtoernd murs (centre). 7-0t e t+ u coricenfrationof iron ouide,
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Foto O.
Verticaal slijpplaatje tari c-tcrelfkie .\,-I~orizont,dttrti nu van 5-8 cm beneden maaiveld.
De rrtacrostructniir IS ciicht. Het \trirrtuurlx-c-ld is ~ t - rhomogeen. Zeer qeprononeeerde
roest(c~rt~retim.
Foto St~bokano. t4302. Slgppf. no. ,2147.
Photn 9.
E'ert~ctrllv o~tmtedtharr ractzon af ttte ramp .4, honznn ( ?-R ct72 bcloul cu~jkce).Tlre macrnstrwtzcre
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Foto 10.
Verticaal $lijpplaatjevan dr B,-horizont van profiel L91 -96 (26 29 cm kneden rnaaivclci).
Gekruiste nicals. Vee1 grote, rifl li ge holten. Matig sterke dubbelbreking in de matrix;
dunne dubklbrekerrde bekledingen van de holten.
Foto Stiboka lm. 14711. Slijppl. no. 2 1 51.
Pho& IQ.
Vertirally oriented thin spclion of& B , h i z o g of #r&& La-i". (%-Bmt bebtu SI&W).
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nzcols. A%ry large, cafiriciaus&fomed c~ti$k.s. i\lodwate Birefingeme in t& malrk, thM bir&'rinent
caz@pcoating$.

1:oto l l .
l'erticaal \lrlpplaatje \ a n B,t-fiorizttnt in tl~trslfrtcprotiel 143 45 crn ben. tr~a,tivc4d~.
(i<.krrii~tei~icol'. lle Krolt r,trtdktrrreIs zijn ctoctr d~trlreIiir~c\jc\ met .rtcrli <lubbelbrclieride
lutunlijzerstruc ttrrerl orn)?;rtrrl;05) &P raakl~irntnibrede bruggerl.
1 ota Stil~okanu. 14I1L. Slilp1~1.no. 21.54.
I'hoto 11.
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1;oto 1".
Verticaal s1ijy)plaatje van een kleiig aggregaat ili de zatldige R,-horizortt van proftcl
TAc>l 96 !:i3 .?f; cm bertt:dei~tr~aaiveidj.tlet aggregaat i s vera~oedeIi.jk11iet het zand geseciirnentt:t:r<l.
k'oto Stihoka rio. 1.1.805. Slijppl. no. 2156.
Photo l'?.
i,>rticully oriet~teíithiri c c. ct ion ofckuey r.utr~ga&.fru>n thc .ran& B, fzoriznn g p r n f l e I,YI -!J&,
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Foto l i.
Zelfdc bedd als foto 12. dorfi bil gekruiste riitoh. De dtrbklbreking in het aggregaat is
sle<hts matig.
Foto Stil?oka no. f 4804. SlgppI. no. 2 1265.
Phofo 13.
%he w n e ~ultjectof /jholo 1% natteti narcalr. -%fo&?niek~rcfritwaricein tlw tzgg~egnk.

boto I+,
~'rrtitaalslijpplaatje u i t cte f3,-ttorizont vari 1,<)1 (H?,f t 1 64 t r r i b~nedenmaaivclcf~.Sterk
optbcli georicnteerde biiqstiuctuu~rondom dr grove zandkorrclb.
Fot» Stiboka no. 14713. Slijppl. no. 2157.
Photo 14.
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$
1.91 Y6 (614i.Z cm beborn fzrrjF<ud). High[?
ofifzcc@e orzented brnced rtmcture czround the courw sasd grazrsr.

Foto l i.
'Als foto l.2. Sterkerc vrrgroting. <)p de foto i%
een (irridrli~krititrustatre- te tien ntet
enig>zini laminaire structr~ur.Foto Stittt~lrano. 14803. \lrlppl. no. t1 i 7 .

Phoio 1 i.
Like pitot« 14, eniirrqc(1. Dirtrncl zricrititnttci?t rcvth tomeuhut lurntnar
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I'oto lb.

\'t.rti<aft=slijpplaatje-.;van tk C,-hctrtrctrrt uaii htbt prokiel L91 96 !/O 7 .J crri hctlcdrn rrt'iaiveld . (I~kruktenicols. l>rinne Liuht~elbrckcnCLrij~~r-ltrtum-htitdjrs.
»m dr ~artdkorrels.
Foto htitwka no. 147 14. Slijppl. rro. 2 1ilS.
I%ofo i(,.
I'erficullb otzcrrted tj21n rrrtiotj -f the C, Itarzzon of pro@ Z,91 -91, C70 -77 crn Oelow rurj<icej.C r ~ ~ s e d
nzcolc. 772iitn hztefrr,ngent cicy-trost coafrngs arourzd tlre send graitz~.

vertoont naar de diepte bij gekruiste nicols een toenemend aantal plekjes met zwakke
plasma-oriëntatie (dubbelbreking).
In de mul1 en er innig mee verbonden, ligt zand van allerlei korrelgrootte (tot ca. 300 mu
diameter), een weinig oudere nog herkenbare planteresten, alsmede een klein aantal afgeronde, tot enige mm's grote donkere ijzerconcreties, die in opvallend licht ten dele felrood
zijn. Tevens bevat de mull-massa vele kalksplintertjes (waarschijnlijk schelpfragmenten).
De zandige gedeelten bestaan uit een open gepakt skelet (zand > 100 mu diameter).
Een klein deel van de korrels is blank, doch de meeste zijn omgeven door zeer dunne vlokkige huidjes van het boven omschreven mull-type. Op de raakpunten der zandkorrels zijn
de huidjes meestal tot bruggen verdikt, plaatselijk zijn de poriën van het skelet zelfs geheel
opgevuld. Door de gehele horizont verspreid komen zandkorrels voor, die omgeven zijn
door een dun zwak dubbelbrekend lutum-ijzerhuidje.
C,, 1 5 4 0 cm
Het gehalte aan organische stof neemt naar beneden geleidelijk af.
Tot 32 cm diepte dezelfde afgerond-blokkige structuur als in de Al-horizont. Dieper is
de grond echter samengesteld uit tot enige mm's grote granulairen en afgerond-blokkigen
met hoge structuurgraad. Verspreid in gangen en holten nog weinige lutumrijke excrementjes van 30-100 mu.
Aanvankelijk blijft het niet-capillaire porositeitsbeeld gelijk aan dat van de Arhorizont:
behalve enkele tot 8 mm brede holten en gangen hoofdzakelijk mesoporiën. Op ca. 25 cm
beneden maaiveld neemt de niet-capillaire porositeit plotseling sterk toe: met name treden
zeer vele grillig verlopende, grotendeels biogene macroporiën op; vanaf 32 cm ook veel
kronkelige krimpscheurtjes.
De sterke microheterogeniteit die op 12 cm begon, wordt naar beneden geleidelijk minder, doch de grond behoudt een duidelijk complex karakter (zoals van 3-12 cm beneden
maaiveld). Vanaf ca. 25 cm is de microheterogeniteit weer zeer uitgesproken: grote zandnesten wisselen af met lutumrijke nesten en banen.
De dubbelbrekende microstructuren nemen zowel kwalitatief als kwantitatief toe. Vele
zandkorrels zijn omgeven door een dun, matig sterk optisch georiënteerd lutum-1'jzerhuidje; in het plasma beginnen langere, matig georiënteerde snoertjes op te treden. Vanaf
ca. 30 cm diepte komen tevens verspreid langs structuurvlakken en holten scherp afgegrensde, vrij sterk georiënteerde lutum-ijzerconcentraties (BREWER,1960) voor (foto's
3 en 4).
In het bovenste gedeelte van de horizont bevinden zich vrij veel tot enige mm's grote
afgeronde, in doorvallend licht zeer donker gekleurde ijzerconcreties; naar de diepte wordt
de kleur in toenemende mate rood.
De gehele laag bevat vele, vaak vrij grote schelpfragmenten,daarnaast min of meer bolvormige, tot enige honderden mm grote, microkristallijnen kalkconcreties.
- -

C,, 40-62 cm
Pla?tselijke resten van een horizontale, geogene laging in een overigens vrij sterk gehomogeniseerde horizont. Deze bestaat eensdeels uit een open gepakt zandskelet (zand grotendeels > 100 mu), anderdeels uit kleiige nesten. In de grondmassa van . l a a t s t e zwakke
lutumoriëntatie en rondom de zandkorrels zwak ontwikkelde lutum-ijzerhuidjes. Ook in de
zandige gedeelten komen deze huidjes om vele korrels voor. Zeer incidenteel ziet men nog
kleine, doch duidelijk sterk dubbelbrekende lutum-ijzerconce?traties.
Verspreid onregelmatige roestvlekken. Door de gehele horizont treden vele bolvormige
of langwerpig afgeronde microkristallijnen CaCo,-concreties van maximaal 100 h 150 mu
OP.
C2, > 62 cm
De horizont is duidelijker horizontaal gelaagd dan de vorige. De hoeveelheid kleiige nes$es
1s kleiner. Overigens is het beeld vrijwel hetzelfde als dat van de C,,-horizont.

ProJ(ie1L69-74
Ook dit profiel werd tot 75 cm beneden maaiveld onderzocht aan 5 mammoetslijpplaten.
Het is veel zandiger dan profiel L284-287.
113.

A, 0-12 cm
De bovenste cm's hebben een plaatstructuur met hoge structuurgraad; daaronder is plaatselijk een zwak ontwikkelde afgerond-blokkige structuur zichtbaar, doch in het grootste
deel van de horizont zijn geen structuurelementen herkenbaar. I n gangen en holten komen
in groepjes lutumrijke excrementjes tot enige honderden mu diameter voor.
Plaatselijk is de niet-capillaire porositeit zeer hoog (gangen tot 8 mm diameter), overigens vrij hoog.
De microheterogeniteit van de horizont is vrij groot, doch minder dan in het vorige
profiel.
De kleiige gedeelten zijn microporeuzer dan die hde A,-horizont van profiel L284-287 :
er is meer organische stof - die ten dele nog weinig gehumificeerdis -en minder lutum. De
binding met de grote zandkorrels is belangrijk minder: op vele plaatsen is het klei-humuscomplex door vrij brede scheurtjes van het zand gescheiden. Het zand is daar dan geheel
schoon. Ook langs de grotere holten komen vaak blanke zandkorrels voor. De mull-massa,
die ook hier fijn verdeeld geoxydeerd ijzer bevat, heeft tot ca. 10 cm beneden maaiveld
geen dubbelbrekende plasmastructuren. Dieper, dus in de overgang naar de onderliggende
horizont, komen enige nesten voor waarin de zandkorrels door dubbelbrekende lutumijzerhuidjes omgeven zijn en in het mull-plasma vrij sterk optisch georiënteerde lange
snoertjes liggen.
De zandige nesten bevatten zeer veel zand van meer dan 100 mu diameter, doch daarnaast veel kleiner dan 50 mu. Het hierboven beschreven klei-humuscomplex omgeeft de
korrels geheel of ten dele en vormt ook bruggetjes tussen de korrels.
In de A,-horizont komen vrij veel, doorgaans minder dan 1 mm grote, ronde, donkere
ijzerconcreties voor. De plaatjes in de bovenste cm's hebben dikke rode roesthuidjes. De
overgangszone naar de onderliggende horizont bevat grote, grillige rode roestplekken.

B, 12-40 cm
I n deze horizont is het organische-stofgehalte nog slechts gering.
Tot 25 cm beneden maaiveld is de grond vrij sterk microheterogeen, doch ook i n d e
zandige gedeelten komt nog relatief veel fijner materiaal voor. Daardoor is deze laag vrq
dicht, d.w.z. de niet-capillaire porositeit is hoofdzakelijk beperkt tot een betrekkelijk kleine
hoeveelheid macroporiën.
De lutumrijke gedeelten zijn veel dichter dan die van de A,-horizont van het profiel
L284-287. Een deel van de zandkorrels is door matig sterk optisch georiënteerde lutumijzerhuidjes omgeven. Door de gehele laag zijn plekjes, vooral langs en nabij holten en
gangen, waar in de grondmassa een sterker ontwikkelde dubbelbreking te zien is.
Er komen vele, vaak donkere, kleine ronde ijzerconcreties zowel als rode roestvlekken in
de laag voor.
Vanaf 25 cm beneden maaiveld bevat de grond meer, grillig omgrensde grote holten.
Voornamelijk tot ca. 30 cm beneden maaiveld komen langs een deel van die holten granulaire elementen voor. iDe microheterogeniteitis groot; er zijn nu ook zandige nesten zonder
relatief veel fijner materiaal.
De dubbelbreking in de grondmassa neemt naar beneden geleidelijk toe; ook zijn steeds
meer zandkorrels door sterk optisch georiënteerde lutum-ijzerhuidjes omgeven en holten
met hetzelfde materiaal bekleed.
De laag bevat zeer veel dikwijls grillig gevormde roestvlekken.
Bztg 40-62 cm
Tot 52 cm beneden maaiveld is de structuur van de grondmassa zeer dicht; er is alleen
een gering aantal grotere holten. De dubbelbreking is in de grondmassa zeer sterk entwikkeld (foto 5). Er zijn veel nesten waar zowel de holten als de zandkorrels bekleed zijn
met sterk optisch georiënteerde lutum-ijzerconcentraties, die tot meer dan 100 mu breed
kunnen zijn en laminair ontwikkeld (foto's 6 en 7).
In dit niveau is ook de roestconcentratie nog gestegen. Een groot deel van dedikwijk
zeer grote roestvlekken is in doorvallend licht zeer donker (foto 6 ) .
Dieper dan 52 cm b.eneden maaiveld heeft de grond een bruggenstructuur die op ca*
55 cm reeds overgaat in een zeer open gepakt zandskelet met dunne ijzer-lutumhu~d~es.
Verspreid vele kleine kleirijke aggregaatjes, die voor een deel een grondmassa hebben met.
vrij veel dubbelbrekende diertjes en matig tot vrij sterk optisch georiënteerde huidjes o m
de zandkorrels.

Deze horizont heeft nagenoeg dezelfde structuur als de onderzijde van de B,trhorizont:
de huidjes zijn echter enigszins minder ontwikkeld, terwijl ook de optische oriëntatie in de
kleiige nestjes gemiddeld minder duidelijk is. In het preparaat bevindt zich een brede
wormgang, die met dicht lutumrijk materiaal is opgevuld.
Vele roestophopingen (donker tot rood in doorvallend licht) in de kleiige nesten.

Projìel L91-96
Ook dit profiel werd tot 75 cm diepte bestudeerd, echter aan 13 kleine slijpplaten: hierdoor zijn de grenzen van de verschillende fenomenen minder
exact aan te geven dan bij de vorige profielen het geval was.
A, 0-8 cm
De bovenste cm's zijn doortrokken met grote holten en gangen waarin veel lutumrijke tot
ca. 200 mu grote excrementjes liggen. Ze zijn veelal tot kruimelige elementjes verenigd
(fpto 8). Hetgrootste deel van dit toplaagje wordt echter ingenomen door zeer zwak ontwikkelde onregelmatige afgerond-blokkige elementen.
Het laagje heeft een vrij sterke microheterogeniteit. In de kruimelige elementjes is de
microstructuur van het vlokkige, ijzerrijke klei-humuscomplex, waarin bij sterkere vergroting nog vrij veel, weinig gehumificeerde planterestjes herkenbaar zijn, zeer microporeus. I n de afgerond-blokkige elementen is dit in veel mindere mate het geval. De binding met het grove zand (tot ca. 1 mm diameter is goed. Verspreide zandkorrels die omgeven zijn door zeer dunne dubbelbrekende hui jes.
Weinige, kleine, afgeronde donkere roestconcreties.
Op ca. 5 cm beneden maaiveld is het structuurbeeld totaal anders. Bij zwakke vergroting
is de grond zeer dicht: er komen slechts weinig holten en enige vrij rechte scheurtjes voor
(foto 9).
Het grove zand is zeer homogeen verdeeld door de grondmassa, die vlokkig en matig
microporeus is. Geleidelijke toename van optisch georiënteerde plasmavlekjes en van de
hoeveelheid door huidjes omgeven zandkorrels. Hier en daar is de binding tussen matrix
en zand slechts matig.
Vele kleine roestconcreties; deze komen overigens over de gehele onderzochte diepte
voor.

d

A,(,) 8-22 cm
I n de horizont komen vele grote holten en gangen voor: de structuur is grof-poreus.
De onderzijde van de horizont is echter weer enigszins dichter.
De grond is matig microheterogeen. De dubbelbreking in de grondmassa en rondom
zandkorrels is verder toegenomen. Ook langs een aantal grotere poriën is een dunne, optisch georiënteerde lutum-ijzer-concentratie te zien. Anderzijds komen langs de holten op
allerlei punten blanke zandkorrels voor.
B, 22-30 cm
De horizont is aan de bovenzijde vrij dicht, doch naar beneden neemt de niet-capillaire
porositeit weer sterk toe. Geleidelijke stijging van de dubbelbrekende structuren in de
grondmassa, rondom zandkorrels en langs holten. Er zijn vrijwel geen blanke zandkorrels
meer.
B,t 30-50 cm
Vanaf ca. 30 cm beneden maaiveld zijn de optisch georiënteerde lutum-ijzer-concentraties
zowel kwalitatief als kwantitatief zeer sterk ontwikkeld.
Naar de diepte neemt de fractie van 2-50 mu geleidelijk af: op ca. 45 cm beneden maaiveld bestaat de grond vrijwel alleen uit een tamelijk open gepakt zandskelet, waarop vrij
dikke, sterk dubbelbrekende huiden, met luturn-ijzer-concentraties die op de raakpunten
van de zandkorrels doorgaans tot bruggen verbreed zijn (foto 11).
B, 50-70 cm
Open gepakt zandskelet met dubbelbrekende brugstructuur, die veel zwakker ontwikkeld
is dan in de vorige horizont. Er komen vrij veel kleiige aggregaatjes voor met een matig
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sterke lasm ma-oriëntatie in de grondmassa. De aggregaatjes zijn enigszins humushoudend
(foto's-1 2 en 13).
Dieper dan ca. 60 cm wordt het beschreven beeld afgewisseld door horizontale grofzandige laagjes die een sterk dubbelbrekende, plaatselijk zelfs laminair ontwikkelde bmgstructuur hebben (foto's 14 en 15).

C, > 70 cm
Zeer open gepakt skelet van grof zand; de korrels zijn door zeer dunne dubbelbrekende
ijzer-lutumhuidjes overdekt (foto 16).

2. BESPREKING VAN DE WAARNEMINGEN

Micromorfologisch bezien zijn de opvallendste verschijnselen in de drie profielen de verschillende optisch georiënteerde, uit lutum en ferriverbindingen
bestaande plasmastructuren. Recapituleren wij de beschrijvingen, dan blijkt
dat we zes dubbelbrekende plasmastructuren kunnen onderscheiden :
a. Zwakke in kleine plekjes optredende plasmadubbelbreking in de grondmassa.
' b. Enigszins sterker ontwikkelde dubbelbreking in de grondmassa en dunne
optisch georiënteerde plasmaconcentraties rondom de zandkorrels.
c. Lange optisch vrij sterk georiënteerde plasmasnoertjes in de grondmassa;
dikke vrij sterk dubbelbrekende huidjes om zandkorrels, alsmede dunne
matig sterk dubbelbrekende plasmabekledingen om holten.
d. Hetzelfde beeld in de grondmassa en rondom de daarin gelegen zandkorrels, doch zeer dikke optisch sterk georiënteerde lutum-ijzer-bekledingen van holten en van zand in poreuze nesten. Die bekledingen hebben soms een duidelijk laminaire structuur.
e. Een zandskelet met zeer dikke, optisch sterk georiënteerde lutum-ijzerbekledingen van de korrels.
f. Hetzelfde beeld, doch met dunne bekledingen.
Laten we de structuur van de kleiige nestjes in de ondergrond van de profielen buiten beschouwing, dan is de verticale opeenvolging van de typen
in :
Profiel L 284-287. Al: a; C,,: b en vanaf ca. 30 cm beneden maaiveld verspreid c; C,, en C,,: f en zeer plaatselijk d.
Profiel L69-74. A,: geen dubbelbrekende plasmastructuur; B,: b, vanaf
ca. 25 cm beneden maaiveld c; BZtg:tot ca. 50 cm diepte c en veel nesten
van type d, daaronder enige cm e, gevolgd door f; BG: f.
d, vanaf ca. 45 cm
Profiel L91-96. A,: b; Al(,) : b met c-nesten;
beneden maaiveld e; B,: e-f, dieper dan ca. 60 cm diepte met horizontale
bandjes van een extreem ontwikkeld e-type; C,: f.
De vraag is nu, hoe we ons het ontstaan van die dubbelbrekende plasmastructuren moeten voorstellen. Tot voor weinige jaren meende men dat alle
optische plasma-oriëntatie in de grond (,,Meihuidjes", ,,vloeistructuren") een
gevolg zou zijn van inspoeling (Kubiena, 1938, 1948). Sindsdien is men
echter tot het inzicht gekomen dat deze voorstellingswijze zeer onvolledig
is. Zo noemt Brewer (1956, 1960) als mogelijke oorzaken van optische plasma-oriëntatie: inspoeling, diffusie, druk, verwering in situ van mineralen tot
lutum dat vervolgens door afwisselend zwellen en krimpen van de grondmassa gericht wordt, en ten slotte een specifieke granulaire samenstelling
van een 'alluviaal sediment. Jongerius (1956, 1957) schrijft de vorming van

huidjes om structuurelementen behalve aan inspoeling onder meer ook aan
afwisselende zwel en krimp toe. Ook Altemuller (1960) meent dat dit laatste
proces in vele gevallen de dubbelbrekende structuren doet ontstaan. Volgens Parfenova (1956) en Parfenova en Yarilova (1956) zijn optisch georiënteerde lutumstructuren een gevolg van synthese van kleimineralen uit
de verweringsprodukten van primaire bodemmineralen en fulvozuren,
silicium, ijzer en aluminium die uit het strooisel vrij komen. Deze laatste opvatting wordt echter door Minashina (1958) op zeer gefundeerde wijze bestreden.
In het onderhavige geval zijn in de slijpplaten geen aanwijzingen te vinden van een verwering van primaire mineralen als oorzaak van de optisch
georiënteerde structuren. Diffusie als genetische factor kunnen we hier eveneens uitsluiten. Immers, slechts in water oplosbare stoffen kunnen zich op
deze wijze tot optisch georiënteerde structuren concentreren (Brewer, 1960),
doch geen materiaal dat suspensie vormt, zoals lutum. Ook uit de granulaire
samenstelling van het bodemmateriaal zijn de waargenomen verschijnselen
niet te verklaren, althans niet voor de profielen als totaliteit. Wel is dit mogelijk voor de zandige ondergronden.
Immers, bij een combinatie van veel grover zand en weinig lutum zal bij
uitdroging een sterke parallelle oriëntatie van het lutum op het oppervlak
van de zandkorrels kunnen plaatsvinden, waarbij dus een structuur als die
van de typen e of f ontstaat.
Deze kunnen echter ook een gevolg zijn van inspoeling, waar ook de
structuurtypen c en d, in ieder geval ten dele, door zijn lontstaan. Bij de laatste twee toch zien we optisch sterk georiënteerde bekledingen van de holten
in de grond. Deze bekledingen bestaan vrijwel geheel uit lutum en ferriverbindingen, in tegenstelling tot de grondmassa: het zijn typisch concentraties (Brewer, 1960). Daar we in het voorgaande alle ontstaansmogelijkheden, behalve die door zwel en krimp of door inspoeling, reeds hebben uitgesloten en door het eerste proces geen duidelijke concentraties ontstaan,
moeten de bekledingen van de holten een gevolg zijn van illuviatie.
Zoals uit de literatuur blijkt, beschouwen ook verschillende andere onderzoekers (o.m. Kubiena, 1938, 1948; Frei en Cline, 1949; Altemuller, 1956,
1960; Blume, Schlichting en Altemuller, 1959) deze zogenaamde incrustaties (Minashina, 1958) als een inspoelingsverschijnsel. Vooral het werk van
Brewer en Haldane (1957) is echter een zeer sterke ondersteuning voor onze
opvatting. Zij maakten namelijk kunstmatig inspoelingshorizonten met incrustatiestructuren door lutumsuspensies door zandkolommen te laten percoleren en deze daarna te drogen.
Ook de grotere, sterk dubbelbrekende plasmasnoertjes in de matrix zijn
door inspoeling ontstaan. Voor de kleine, zwak of matig optisch georiënteerde plasmavlekjes, zoals die in de typen a en b voorkomen, is dit echter zeer
de vraag. Immers, ook door afwisselende zwel en krimp vindt optische oriëntatie plaats, doch geen concentratie van bepaalde componenten of fracties.
Met andere woorden: een door afwisselende zwel en krimp gevormde dubbelbrekende microstructuur heeft een samenstelling die niet of slechts weinig
van die van de niet-gerichte matrix afwijkt. Zijn de dubbelbrekende vlekjes
nu zeer klein, dan is het (nog) vrijwel niet mogelijk met zekerheid vast te
stellen of het concentraties of separaties zijn. Toch menen we dat in de
onderzochte profielen ook de microstructuren a en b, althans voor een
groot deel, het gevolg zijn van het illuviatieproces. Immers, steeds zien we a
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enlof b boven de andere typen: ze vormen er als het ware een genetische
reeks mee. We stellen ons dan ook voor dat de zwakke oriëntatie in het type
a een gevolg is van de ,,stromingmvan plasmadeeltjes, die zich gedeeltelijk
in steeds duidelijker banen in de matrix en om zandkorrels concentreren
(typen b, c en d). Tevens treedt een deel van dit stromende plasma uit de
matrix en vormt dan grotere, sterk dubbelbrekende concentraties langs holten en op zandkorrels van het zandskelet (typen c, d, e en f). Zoals uit de
micromorfologische beschrijvingen blijkt, gaat dit gepaard met een verdichting van de accumulatiehorizonten.
Opmerkelijk is, dat in de A,-horizont van profiel L69-74 geen dubbelbrekende structuren zijn waar te nemen. Mogelijk is dit het gevolg van het
hogere organische-stofgehalte van dat profiel (3,6% tegen 2,6 resp. 2,3%
in de beide andere) en het lagere lutumgehalte (10% van de minerale delen
tegen 17 resp. 12%) in de andere profielen.
Als men de opeenvolging van de dubbelbrekende structuren in de drie
profielen nu nagaat, ziet men in profiel L286287 zwakke inspoelingsverschijnselen, in profiel L69-74 matig sterke en in L91-96 zeer sterke. In het
laatste gaan ze zelfs gepaard met de ontwikkeling van een duidelijke uitspoelingshorizont, namelijk de laag van 8-22 cm beneden maaiveld. Hierin
immers komen langs holten vele blank-"gewassen" zandkorrels voor. Bij vergelijking met de veldbeschrijvingen (zie artikel 9, deze Boor en Spade) is
het duidelijk dat de ontwikkeling van de textuur-B-horizont recht evenredig
is met de ontwikkeling van de dubbelbrekende structuren, dus met de mate
van lutuminspoeling. Hierbij zij opgemerkt, dat de zeer zwakke textuurB-vorming in profiel L28P.287 kennelijk niet in het veld werd waargenomen. Het is overigens zeer belangwekkend dat in het laatstgenoemde profiel lutuminspoeling plaatsvindt. Immers, het wordt gekenmerkt door een
grote activiteit van bodemdieren, met name van regenwormen. Dit is aan
de slijpplaten zeer duidelijk te zien: naast grote open wormgangen komen
vele met zandig materiaal of geheel of ten dele dichtgedrukte gangen voor.
Tot diep in het profiel ziet men wormexcrementen. Er is dus een grote, nog
steeds voortgaande biogene verticale verplaatsing van bodemmateriaal in
beide richtingen. Dat desondanks lutuminspoeling optreedt, bewijst dat in
deze gronden de bodemfauna de heterogenisatie wel kan afremmen, doch
niet voorkomen. De kleiige aggregaatjes in de ondergrond van de profielen
zijn ten dele op te vatten als recente of fossiele excrementen. Daarnaast zijn
er echter vele waarvan we het vrijwel zeker achten dat het verspoelde kleibrokjes zijn die met het zand ter plaatse zijn gesedimenteerd. De zwakke
dubbelbreking die doorgaans in hun matrix te zien is, wordt vermoedelijk
hoofdzakelijk door een beginnende plasmastroming veroorzaalrt.
Onbesproken blijft hier in hoeverre de in de behandelde profielen voorkomende roestconcreties mede een indicatie zijn van het optreden van het
podzoleringsproces (o.m. Minashina, 1958).
3. S U M M A R Y

In order to get a better insight int0 the formation of a textural-B horizon
in river clay soils three profiles of levee soils from the river clay area in the
province of Utrecht were examined by means of the so-called rnammothsized thin sections.
The profiles were L 284-287 of the Houten-system, without the formation
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of a textural-B horizon; L 69-74 of the Houten-system too but with a
weakly developed textural-B and L 91-96 from the Werkhoven-system with
a strongly developed textural-B horizon. The description of the profiles is
given in the forgoing article of Van der Voorde.
In the given order the optica1 orientated plasma structures within these
profiles increase in number. They exist of lutum (particles < 2 mu) and
ferri compounds. I t proved to be possible to distinguish several subtypes
within these structures.
I n literature it was found that optica1 orientation can be the result of
diffusion, illuviation and pressure or by the newly formed clay mineral, the
weathering of primary minerals in situ followed by an orientation as a result
of alternating swelling and shrinkage of the soil mass.
In this case it came out that the orientation was the result of illuviation.
And therefore a relationship exists between the degree of development of the
textural-B formation and the intensity of the illuviation.
The observation on profile L 284-286 pointed out that under the prevailing circumstances even a great activity of earthworms cannot present heterogenisation of the soil profile.
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