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In het Landbouwkundig Tijdschrift van Juli 1952hebik eenbeschouwing gegeven
over het verdwijnen van koolzure kalk uit zeekleiafzettingen ten gevolgevan de
oxydatievanhierinaanwezigesulfiden. Hierinhebikeropgewezen,datmijnsinziens
hetverdwijnen van dekoolzurekalk tijdens deopslibbingprimair isvoor devorming
van knik- of knipgronden. Als secundair gevolgvan dit verdwijnen van de koolzure
kalk tijdens de opslibbing bezitten de genoemde gronden een hoog gehalte aan uitwisselbare magnesia, dat nà het in cultuur nemen van dezeafzettingen hoog blijft.
Op grond van de verkregen analyse-resultaten van monsters van enkele onderzochte knik- of knipprofielen zou ik dezegrondsoort alsvolgt willen omschrijven.
Knik- of knipgrond is een dichte, voor water meer of minder slecht doorlatende
laagzwaretotzeerzwarezeekleivanwisselendedikte,waarindewortelszeer moeilijk
kunnen binnendringen en die ontstaan is,doordat tijdens de opslibbing de koolzure
kalkgeheelof vrijwel geheel is verdwenen ten gevolge van devorming van koolzuur
bij de omzetting van de organische stof en devorming van zure verbindingen bij de
oxydatievan sulfiden.
Eendergelijke opslibbing isalleen mogelijk in ondiep,brak water openige afstand
van open zee,omdat hierin eenweligeplantengroei, o.a. van riet, mogelijk is, terwijl
een flinke sulfidevorming, vooral van FeS2 (pyriet), kan plaats vinden. Bovendien
komen hier defijnsteslibdeeltjes tot afzetting, waarbij de uitvlokking door CaS04,
gevormddoordeinwerkingopdeCaC0 3vandezureverbindingen(H2S04enFeSOJ,
diebij deoxydatie van FeS2ontstaan, een nog minder volumineus bezinksel veroorzaakt4an inhetbrakkewateralleen ontstaat.
Evenals alle slibafzettingen uit zout water bevatten de knik- of knipgronden een
hoog gehalte aan uitwisselbare magnesia. In tegenstelling tot de slibafzettingen uit
zeewater blijft bij de knik- of knipgronden nà het in cultuur nemen het gehalte aan
uitwisselbare magnesia evenwel hoog, omdat de koolzure kalk tijdenf 3ê"ç^aîbi»ofi»,
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geheelof vrijwel geheelverdwenen is.Bijde slibafzettingen uitzeewater vindt tijdens
de opslibbing namelijk geen noemenswaardig verlies van CaCO, door de omzetting
van organische stof plaats, omdat de begroeiing gering is. Ook ten gevolge van de
oxydatie van sulfiden verdwijnt hier weinig CaC0 3 . Devorming van FeS2isgeringer
dan bij slibafzettingen uit ondiep, brak water. Nà het in cultuur nemen van deze
slibafzettingen zalerdusnogvoldoendeCaC0 3overzijn omdeuitwisselbaremagnesiadoor kalktevervangen,waarbij dedoor uitvlokkingderslibdeeltjes lossestructuur
behouden blijft.
Knik- of knipgronden worden dus niet als zodanig afgezet, maar ontstaan door
omzettingen tijdens de afzetting van het slib, dus tijdens de bodemvorming. Hun
ontstaanswijze maakt, dat zij in natte toestand zeer taai en stugzijn en in drogetoestand keihard.Vanwegehungeaardheid zijnzijmoeilijk tebewerken.
Gewoonlijk vindt men knik- of knipgronden in oude, laag gelegen gebieden. Dat
zij in een bepaalde tijdsperiode zouden zijn gevormd, isniet aannemelijk. Zij zouden
ook nu nogkunnen ontstaan, wanneer hetzeewater hetland vrij kon overstromen.
Knik-ofknipgronden ontstaan niettengevolgevanveranderingen,diebijhetouder
worden van degrond plaats vinden. Dit verouderingsproces bestaat in ons land in
een uitlogen van de grond. Hierdoor neemt bij uit zeewater afgezette gronden in de
eersteplaatshetgehalteaankoolzurekalkendegehalten aanuitwisselbaremagnesia,
kali en natron af, terwijl het gehalte aan uitwisselbare kalk toeneemt. Wanneer de
koolzure kalk bijna verdwenen is,begint ook hetgehalte aan uitwisselbare kalk afte
nemen, het gehalte aan uitwisselbare magnesia neemt evenwel toe ten gevolge van
deaantastingvanindezegrondenaanwezigcalciummagnesjumcarbonaat (dolomiet).
Bij een bodemprofiel van een oude zeekleigrond bevat de bovenste laag tot zekere
dieptegeenkoolzurekalkmeerenneemthetgehalteaanditbestanddeelnaar beneden
aanvankelijk geleidelijk toe.Hetgehalteaanuitwisselbarekalk neemtvanboven naar
benedentotzekerediepteooktoe,dataanuitwisselbaremagnesiaaf, bijbeschouwing
van de onderlinge verhouding van de uitwisselbare basen der verschillende bodemlagen. Bij een bodemprofiel van een knik- of knipgrond daarentegen komt in het
gehele profiel geen of plaatselijk iets koolzure kalk voor. Het gehalte aan uitwisselbare kalk neemt van boven naar beneden af, dat aan uitwisselbare magnesia toe.
Eendergelijk bodemprofiel kanniettengevolgevaneenverouderingsproces ontstaan.
Tengevolgevanhet verouderingsproces kan bij uitzeewater afgezette grondenwel
eendichte,moeilijk tebewerken,voorwater mindergoed doorlatende grondlaagvan
meer of minder dikte ontstaan. Een dergelijke grondlaag zou ik in verband met haar
ontstaanswijze endewijze, waarop kalk en magnesia in het profiel voorkomen, geen
knik willen noemen.
Bij afzettingen van slib uit regelmatige overstromingen met een gering laagje zoet
rivierwater zaltijdens deopslibbingdeCaC0 3ook kunnen verdwijnen, maar behalve
door de oplossende werking van het regenwater „alleen" nog bevorderd door een
natuurlijke begroeiing. Vooral in vroeger tijden, toen er nog geen dijken waren, zal
dit openigeafstand van deoevershebben kunnen plaats vinden. Het verdwijnen van
de CaC0 3 kan ook hier een verhoging van het gehalte aan uitwisselbare magnesia
veroorzaakt hebben ten gevolge van de in het rivierslib aanwezige dolomiet (MgCa)
(C03)2. Er kunnen dus bij deze afzettingen uit zoet water ook bodemlagen zijn ontstaan zonder CaC0 3 en met een vrij hoog gehalte aan uitwisselbare magnesia. Zoet
water afzettingen geven van nature reeds een weinig volumineus bezinksel, dat veel
minder volumineus is dan bij brak water afzettingen. Aangezien bij bovengenoemde
afzettingen uitzoetwaterintegenstellingmetdieuitondiep,brak water uitvlokkende
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Stoffen ontbreken, zullen de slibdeeltjes bij deze afzettingen ten gevolge van het vrij
hoge gehalte aan uitwisselbare magnesia gemakkelijk peptiserentengevolgewaarvan
eennogcompactereafzetting ontstaat. Deomstandigheden waaronder bij afzettingen
uit ondiep,zoetwaterdichte,voorwatermeerofminder slecht doorlatendekleilagen
kunnenzijnontstaan,zijndusandersdanbijondiep,brakwaterafzettingen. Mogelijk
bezitten de dichte kleilagen uit zoet water ontstaan andere physische eigenschappen
dan dieontstaan uit ondiep,brak water enikzoudeeerstegeen knik willennoemen.
Voor de beoordeling of men met knik- of knipgrond te maken heeft, moet mijns
inziensdegenesevan het gebied medeinbeschouwing genomen worden.
Groningen, Augustus 1952
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