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WOORD VOORAF
Schrijver dezes heeft door zijn ambt lange jaren studie gemaakt vandeVeencultuur. Eerst van de zogenaamde hoge venen in het noorden, oosten en zuidoostendeslands,laterookvandecentraleofdezogenaamde laagvenen in Holland.
Dit laatste gebied werd voor een groot deel minutieus onderzocht. Wij hebben
daar honderden profielen opgenomen en enkele duizenden monsters onderzocht.
Voor zover wij weten iseen dergelijk onderzoek nognimmer verricht, zeker niet
bij dit gebied van eigenaardige veenvorming, waarvan Prof. C.A. WEBER, de
veenkenner bij uitnemendheid, destijds verklaarde, dat hem de vorming en de
structuur onduidelijk waren en te moeilijk schenen om er een detail onderzoek
aantewagen.
Het gevolg van ons werk is geweest, dat er een buitengewoon uitgebreid
materiaal aan profielen, tabellen en andere cijfers is verzameld, dat in de uitgebreidheid alleen waarde heeft voor de plaatselijke ontginner en voor de overheidslichamen, die een gebied als een geheel gezien moeten verbeteren. Eengedeelte van het werk is reeds beschreven in twee geschriften en wel in een proefschrift van Dr IrJ. J. DUYVERMAN, „De landbouwscheikundige basis van het
streekplan" (11) en van J. HUDIG en J. J. DUYVERMAN, „De cultuur der zogenaamde laagveengronden (25).
Geen van diepublicaties bevat nogdequintessens vandeveenvorming alsde
basis voor een woon- en productie-gebied en in het geheel niet de historische
belangrijkheid voor deveenvorming op dewijze, zoals dieverlopen isin het ondoorzochte gebied. Historisch dient verstaan te worden in de zin van gewezen
historie en in dezinvantoekomstverwachting. Immers menmoet niet vergeten,
dat watbij de ontginning noggeen „verleden" was,maar ogenblik, nu voorons
„historie" geworden is,enweleenhistorie metdeconsequenties waaraan wij vast
zitten. De „gewezen" historie heeft zeer veel geleerd, waarvan wij voor de toekomst metvrucht gebruik kunnen maken.
Daarom hebben wij het nodig geacht om in deze publicatie de fundamentele
processen, diebijdevormingvanditgebied hebben samengewerkt, te behandelen,
opdat ookhetlatereonderzoekvananderestreken daarvoor eenbasiskanvinden.
Wij hebben het namelijk als een groot gemis ondervonden, dat bij de aanvang
van onsonderzoek zo'nbasisniet aanwezigwas.Wijhebben herhaaldelijk gebruik
gemaakt van vele historische gegevens, diehelaas over de landbouw zelf en over
de ontginningstechniek uiterst spaarzaam zijn. Het iswonderlijk, dat deoudeen
nieuwe Nederlandse historici zo weinig gevoel hebben bezeten voor de wonderbaarlijke kundigheden van onze oude ontginnende voorvaderen. De ontginning
in het groot vanveenterremen gaf aan een publiekrechtelijke toestand het aanzien, die bewondering afdwingt en dieop de maatschappelijke structuur vande
Hollandse samenleving eengrote invloed heeft gehad.
Deontwateringswegen endeverkavelingwerden eeuwen geleden reedsmetzoveelinzicht ontworpen enuitgevoerd, datzijhedentendagenogfunctioneren - en
wat deverkaveling betreft, niemand behoefte gevoelt, daaraan veelte veranderen.
Slechts twee historici hebben op dit buitengewone verschijnsel gewezen
GOSSES(17)en HEERINGA (20), doch beiden hebben hoofdzakelijk over deeconomischegeschiedenisgeschreven,nietover delandbouwtechnische. Wij vermoeden
dat in de oude kloosterarchieven nog heel wat materiaal wacht, dat door de
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historici min of meer over het hoofd isgezien. Misschien zal nog heel wat over de
ontginningswerkzaamheden van de vele „Coopen" of „Coepen" te voorschijn
kunnen worden gebracht. Ookover detechnische behandeling van de vrijgekomen
vruchtbare grond en de zeer extensieve productie. Wij hopen, dat nog eens een
historicus met behoorlijke landbouwkundige kennis in deze richting een taak zal
kunnen vinden.
Verder hebben wij dankbaar gebruik kunnen maken van de vele profielboringen, die de Provinciale Waterstaat van Zuidholland in de bezettingsjaren
heeft verricht. Dezezijn met veel zorgen zeergoed gedocumenteerd in het gebied
van de Oude Rijn uitgevoerd.- Vooronsonderzoek hebbenzijgrotewaardegehad.
Wij zijn de Hoofdingenieur en zijn ambtenaren dan ook bizonder erkentelijk voor
hun royale hulp. Wij hopen, dat zij onze verhandeling met genoegen zullen lezen
en daarin aanleiding vinden hun mooi materiaal op één of andere wijze te publiceren. Ook de boringen voor de Rijkswegen hebben ons werk sterk ondersteund.
Hun gegevens zijn in de bestekken o.a. van de wegen 2 en 12te vinden, speciaal
hebben de Hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat E. NAP, endiverse ambtenaren
ons herhaaldelijk voorgelicht. Wij brengen die heren gaarne onze dank. Diverse particulieren, waaronder aannemers en aannemers firma, onder de
laatsten de firma BROEKHUYZEN en de firma DEN BREEJEN VAN DEN BONT, hebben ons belangrijke gegevens verstrekt.
Daardoor konden wij zeer belangrijke ervaringen en gegevens bijéén brengen,
die anders in de archieven - ongekend - blijven liggen of verloren gaan, zoals
zoveel is verloren gegaan.
Het is onze bedoeling om deze publicatie te laten volgen door een kortere
behandeling van de onderzochte gebieden, op landbouwkundige grondslag, zodat
zij als handleiding kan dienen voor verder detail onderzoek, terwijl wij de talrijke
profieltekeningen, tabellen met waardevolle gegevens als dossier in een openbare
bibliotheek zullen deponeren, zodat zevoor ieder beschikbaar blijven.
Nogrest onsde aangename plicht de Nederlandse-HeideMaatschappij dank te
zeggen voor alle ondersteuning en tegemoetkomingen bij het werk (o.a. alle
Waterpassingen over honderden proefielpunten!) die wij aan haar te danken
hebben. Alwat wij gevonden hebben isvoortgevloeid uit haar opdracht voor een
onderzoek.
Onder de medewerkers hebben wij speciaal dank te zeggen aan B.W. G.
WTTEWAALL, die het grote rapport mede heeft ondertekend en aan J. J. SIEPMAN,
dievoornamelijk hetzandonderzoek (hoofdstuk VI) heeft uitgevoerd en dit mede
heeft opgesteld.
Wageningen, Mei 1949

I. VEENVORMING
Onze landbouwliteratuur is buitengewoon arm aan voorlichting over de aard
der gronden. Zoishet bijvoorbeeld demeesten ontgaan, dat het centraal Hollands
gebied en zeervelegronden in Friesland van oorsprong inhet geheel geen „grond"
zijn in de gewone betekenis van verweerd gesteente, maar dat ze uitsluitend uit
veen bestaan, dus uit zuiver biogeen materiaal, dus materiaal, dat uit resten van
planten en zelfs van dieren is samengesteld.
De geologen hebben veen een „gesteente" genoemd; de landbouwkundige
noemt het een „grond". Beide benamingen zijn strikt genomen onjuist. Een gesteente isanorganisch, eenveen organisch, het past dusniet om aan een organisch
materiaal een anorganische naam te geven. Evenwel deze verwarrende termen
hebben ingang gevonden en daaraan isweinig te veranderen.
Hoe ontstaat nu zo'n veen en hoe komt het, dat een „veen" een gewenst
materiaal isvoor het produceren van gewassen?
Over het ontstaan van venen is een behoorlijke literatuur aanwezig. Het
Handbuch der Moorkunde van VON BÜLOW, waarvan deel I in 1927verscheen (5),
bevat een schat van gegevens. Het Veenproefstation in Bremen heeft uitnemende
leidersgehad, diedeveenvorming en het landbouwkundig gebruik der venen hebben bestudeerd.
Hetzelfde deed v. FEILITZEN in Zweden, en BAUMANN aan het Bayrische
Moorversuchsstation te München.
In Amerika werd DACHNOWSKI de veenonderzoeker; in Rusland is veel goed
werk gedaan, speciaal op het gebied der turfwinning. Het boek van STADNIKOFF
getuigt van de belangstelling in de turfchemie.
Een standaardwerk over de veenvorming is het boekje van Prof. Dr C.A.
WEBER, over het Augstumal-veen, in de mond van de Memel (47). WEBER is één
der grondleggers van het veenonderzoek. Hij werkte omstreeks 1900; hij was een
waardig opvolger van de Zweed HAMPUS VON POST, die omstreeks 1860zijn grote
werk over devenen schreef (36).
Talrijk zijn zijn volgelingen geweest in Scandinavië, Duitsland, Finland, Rusland, Amerika en ook in ons land.
Maar met dit al heeft deontginner nogeen onvolledig denkbeeld over het ontstaan der veengebieden, speciaal van de eutrofe en mesotrofe venen en de landbouw aanvaardt de ontgonnen veengrond als iets vanzelfsprekends. De huidige
Nederlander beseft niet meer, dat het grootste deel van het centrale Hollands gebied, West-Utrecht, Noordholland en Friesland, die nu bloeiende dorpen dragen
met een dichte bevolking, eens „Wildernissen" waren, waar een enkele visser of
jager zijn bestaan vond en waardoor alleen bevaarbare „wegen" liepen, die de
hogere gronden, waarop zich een bevolking had gevestigd, verbonden. Het was
een trafiek en jachtgebied.
De berichten uit de Romeinse tijd zijn de eerste, die ons een zwak denkbeeld
geven van het land. BIJVANCK (6) heeft alles, wat bekend is geworden, bij elkaar
gebracht (Nederland in de Romeinse tijd).
HETTEMA heeft inzijn boek „Nederlandse Wateren en Plaatsen inde Romeinse
tijd" (22),talrijke gezichtspunten besproken en duidelijk doen uitkomen, hoeweinigpositiefs wij eigenlijk weten. Maar onze historici zijn geen landbouwkundigen,

zodat zij weinig aandacht hebben besteed aan deze zijde van het vraagstuk. Vast
staat, dat de Romeinen uitnemende militairen, doch slechte geografen en terreinbeschrijvers waren.
PLINIUS, die aanspraak maakt een „natuurlijke historie"-schrijver te zijn,
bepaalt zichtot weinigduidelijke berichten en geeft zich gaarne over aan wonderverhalen. Hij was als officier met CORBULO omstreeks het jaar 47 in ons land en
maakte enige expedities mede naar het noorden en noord-oosten. Hij kende dus
onze venen uit eigen aanschouwing.
TACITUS was een historiograaf, die zich op anderen beroept en overwegend uit
PLINIUS' verloren gegane boeken put; hij was niet in ons land. De Romeinen, die
spreken over de bevolking en de namen van mensen, van plaatsen en gewesten,
verhaspelen die op onbegrijpelijke wijze. Wanneer zij Friezen noemen, komen ze
met Keltische namen voor de dag. Er isb.v. eenslagbij dehoevevan CRYPTORIX;
erzijn Friese Koningen, die naar Romereizen omvan keizer CLAUDIUS opheffing
te krijgen van het verbod omten noorden van de Rijn „kolonies" te vestigen. Die
„Koningen" heten MALORIX en VERRITUS.
Er is ook een „Baduhenna woud", dat kritieke momenten leverde voor de
Romeinse troepen, nadat de Friezen er de scharen aanvielen. Die Romeinse
troepen waren veelal Germaanse soldaten, onder Romeinse aanvoering.
Waren de Bataven en Kaninefaten (deze namen klinken enigszins inheems)
vijanden der Friezen? Waarom werden deze volksgroepen zo gemakkelijk geromaniseerd? En waarom bleven de Friezen zelfstandig en zeer agressief?
Het staat wel vast, dat de eminente bevelhebbers als DRUSUS, TIBERIUS,
GERMANICUS en CORBULO, de hydrografische gesteldheid sterk hebben verbeterd. Zij moeten van de Betuwe een droog graanland gemaakt hebben, waar,
op debegane grond hoeven werden gesticht. (Ziedeopgegraven hoevebij Maurik.
HOLWERDA, Nederlands vroegste geschiedenis (24).)
Dat was broodnodig, omdat de zware bezetting van de vele cohorten langs de
grensverbindingen, voedsel moest hebben. De handel met de Friezen en ook de
tijdelijke onderwerping van deze mensen in het eigenlijke noordelijke Friesland,
bewijzen van hoeveel gewicht devee- en de wolleveranties waren. Te Vechten bij
Utrecht zijndevloten uitgerust,waarmededegrotebevelhebbers Noord-Germanië
wilden veroveren. Daar zijn eveneens tochten naar Brittannië begonnen via
Walcheren.
Wat dit alles nu met deveenstreken te maken heeft en hun vorming is duidelijk. De Romeinen hebben vanuit het Utrechtse en het Oude Rijngebied, onze
veenwateren als de grote trafieken voor reusachtige militaire ondernemingen
gebruikt. Zij voeren vanuit dit gebied, dat de belangrijkste grensbezetting in
Neder-Germaniëbezat, frequent van castellum tot castellum via de Vecht (zonder
castella?) naar het noorden, en diewegen hebben zij ruim twee en een halve eeuw
lang gefrequenteerd.
Zij doorkruisten daar het gebied, dat eensgroot ontginningsgebied zou worden
en de oorzaak van Nederlands welvaart werd. De berichten er over zijn helaas
schaars,menspreekt van eenplassen-enmerengebied envertelto.a.van drijvende
eilanden, die een gevaar voor de scheepvaart zijn, omdat de bomen in de tuigage
verwarren; dit zijn de drijftillen! Wanneer PLINIUS vermeldt, dat de Rijn twee
monden heeft, namelijk één in het zuiden, wanneer hij in de Maas is gestort (dus
het Helinium of de oude Maasmond), en één in het noorden, na een groot gebied

van plassen en meren doorlopen te hebben, kan men niet anders daaruit begrijpen dan dat de Maas in de Rijn (Waal) viel (bij Rossum?) en dat de bevolking
diemondnietnaar deveelgrotere Rijn noemde,maar naar deregenrivier deMaas.
Ditduidtnietopeenalgemeengeografischbegrip. Denoordelijke mondkan niet
andersgeweest zijn dan deFlevo-mond,het Vlie!Daarover iseenstrijd ontbrand,
omdatallehistorici,mitsgadersdegeografen, gelovenaandeRijnmond bij Katwijk.
Het isniet na te gaan, hoe de opvatting in vroeger eeuwen is ontstaan, dat de
Oude Rijn met zijn meanderend karakter, stromend water zou ontvangen hebben
via de meanderende Kromme Rijn, die na vertakking in de meanderende Vecht
een gering wateroverschot moet hebben gehad om westwaarts te stuwen. Er is
geen enkel bericht over het in- of uitvaren van die zogenaamde Rijnmond.
CORBULO graaft vanaf Roomburg een gracht naar het... zuiden, waaraan Voorschoten en het uitgebreide Romeinse station Voorburg komen te liggen; uitdrukkelijk wordt gemeld, dat de overvaart naar Brittannië over die vaarweg loopt en
niet over de rivieren Rijn, of Waal.
Van die onbeteugelde rivieren heeft men zich vaak een verkeerde voorstelling
gevormd. Rijn enWaalvoerden uit het zwaar beboste Duitsland veel regelmatiger
water aan (met minder excessen) dan nu het geval is.Zij vormden brede vlakten,
die ondiep waren en talrijke banken vormden. Zij waren voor een levendig verkeer open af dusweinig bruikbaar. Deveenwatefen waren voor de kleine schepen
daarentegen uiterst geschikt.
Uit de Noormannentijd, wanneer de historische gegevens iets ruimer vloeien,
blijkt, dat geen enkele inval via die Oude Rijnmond is geschied. Wij hebben dus
geen enkel gegeven over die Katwijkse Rijnmond, daartegenover een massa
fantasieën daarover, diezosterk worden, dat men aan die mond gaat geloven. Wij
zullen aantonen, dat die mond inderdaad niet bestaan heeft en niet kon bestaan,
omdat dan het veengebied achter de duinen zich nooit had kunnen ontwikkelen, zoals het ontwikkeld is. Wij zullen aantonen, dat de Romeinse vaarweg via
Kromme en Oude Rijn en via de Vecht, een typische veenvaarweg is geweest, in
eennietstromend rivierwater, dat door zijn biogene vorming de merkwaardigheid
vertoont van het niet„verlanden", steeds even diep blijvend en alleen water blijft
doorvoeren bij degewoneseizoen-schommelingen. Veenwaters, die 's winters overlopen en dan plassen vormen. Wij zullen beschrijven, hoe de Oude Rijn, de Vecht
en de Amstel typische plasrelikten zijn, in tegenstelling met de echte stroomrivieren, zoalsdeGrote Rijn, deWaal, diede Romeinen ook Rijn noemden. Dat de
veenvaarweg tenslotte de naam van Oude Rijn ontving, vindt zijn oorzaak in het
feit, dat diealsmilitairewegenalshandelswegvanaf deGrote Rijn werd gebruikt.
Dat de Romeinen een gruwel hadden voor dit moerassen- en plassengebied is
begrijpelijk. De koude en de natte misère waren de echte Romein onaangenaam.
Zijmoesten dus wel in deze lage landen gebruik maken van de Germaanse hulptroepen en aan de inheemse bevolking in het „oppidum" of in de „vicus" de gelegenheid geven om ambachten en handel uit te oefenen. BIJVANCK beschrijft in
zijn boek duidelijk het ontstaan van die inheemse bewoningscentra.
Maar ons interesseert in hoge mate dat uitgebreide piassen-meren- en moerasgebied, waarover deenkele Romeinse auteur met zoveel afgrijzen schrijft.
Wat zou PLINIUSb.v.zeggen,wanneer hij onsland nuterugzagopeenzomerse
dag, en van die plassen weinig en van de moerassen niets meer terug vond? In
plaats daarvan, dorpen en zélfsgrote steden, en welvaart!

Prof. GOSSES geeft in zijn „Vorming van het Graafschap Holland" (17) een
duidelijk beeld van 's Graven Wildernissen en laat zien, dat bij het verdwijnen
der Deense dynastie zo goed als niets ontgonnen was. Hij is de eerste, die met
nadruk op de ontginningswoede van de tiende, elfde, twaalfde en dertiende eeuw
heeft gewezen, nadat FRUIN (16) vóór hem en enkele anderen daarvoor reeds
hoogst belangrijke opmerkingen hebben gemaakt. HEERINGA (21) heeft voor de
Utrechtseontginningenbelangrijkvoorbereidend werkverricht enveel verhelderd.

II. HET ONTSTAAN VAN VENEN
Aan de duidelijke voorstelling, die WEBER over de ontstaanswijze heeft gegeven en die hij in een paar uitnemende schematische kaarten heeft neergelegd,
is niet zoheel veel meer veranderd. Deze zijn fundamenteel juist.
Elke veenvorming begint opeenvochtigegrond, diegeen zuurstof meer bevat.
Deze draagt daarom een bijzondere flora, welke de luchtvoorziening der wortels
regelt door bijzondere weefselbouw. Het hangt van de voedselvoorraad af, die de
grond bevat en het aangevoerde water, hoe die plantengemeenschap er zal uitzien. Is de grond rijk aan basen, dan zal de plantengroei veelvormig kunnen zijn
en rijk. Isde grond zandig en arm aan basen, dan isde plantengroei eenvormiger
en krijgt een apart karakter, waarbij mossen overwegen. Tenzij het water, dat in
het vochtige gebied binnendringt rijk is aan voedingsstoffen, zal de plantengroei
veelvormiger zijn en het aandeel der mossen geringer worden.
Het vochtig worden van een terrein wordt veroorzaakt door storing in de
waterafvoer, waarvoor talrijke natuurlijke oorzaken zijn aan te wijzen;verhoogde
regenval, waterspiegelstijging van de omgeving, geologische wijziging in de
terreinvormen, enz. Voor het Hollandse veengebied zijn bepaalde oorzaken aanwijsbaar, waarover later.
Nuiseen „onderlopend" gebied nooit zo vlak van vorm, dat de grond gelijkmatig wordt bevochtigd. De geringste niveauverschillen zijn oorzaak, dat er een
plassengebied ontstaat, met of zonder onderlinge waterverbindingen en met
een samenstel van continenten of eilanden. De vegetatie-mogelijkheid in
plassen hangt af van de diepte daarvan. Zo houdt derietgroei in onsgebied op bij
degrensvan ± 1 m, d.w.z. dat dan andere waterplanten groeien zoals:waterlelie,
fonteinkruid, enz.
Men begrijpt, dat hierdoor een sterk gevarieerde terreinbegroeiing plaats
vindt, doorsneden met waterpartijen, die al of niet verbonden zijn. Wanneer een
plaszodiepbegroeidwordt, dat geen licht meer opdegrond doordringt, houdt de
bodembegroeiing op. Ook indien vlakke wateren door golfslagbeweging allerlei
fijne vaste stoffen gaan bevatten of gekleurde extracten van de plantenrijke omgeving, en geen licht meer doordringt, wordt de bodembegroeiing zwaar belemmerd. De hogere begroeiing laat elk jaar een grote hoeveelheid afval achter,
die door zuurstof-tekort niet kan vergaan.
De resten, waarin bijna altijd nog de planten zijn te herkennen aan hun verscheurde overblijfselen, geven aanleiding tot ophoping van een poreus half vergaan plantenmateriaal, dat veen wordt genoemd. Een veen in wording groeit
snel, dank zij de poreuze structuur (klein volume-gewicht!) en daardoor wordt
het verschil tussen hoog en laag sterker. Wanneer de waterstand constant blijft
en er geen bijzondere instromingen plaats hebben, groeien uiteindelijk de ondiepe
plassen en geulen dicht, terwijl de diepere van uit de randen gaan verlanden, wat
een veel langzamer proces is. Indien eenmaal alles is dichtgegroeid, is een landschap ontstaan van zeer gevarieerde natuur, bultig van bouw en door de weke
gesteldheid volstrekt onbegaanbaar. Op de hogere delen heeft zich hout ontwikkeld van berken, elzen en enige andere hoger groeiende planten. En zo vindt
men een oneindige variatie, met hier en daar ophopingen van bepaalde plantensoorten, welke zich van nature ontwikkelen, d.w.z. dat de planten „vanzelf" hun
plaats vinden, dank zij de zadenverspreiding door vogels en de wind, eventueel

door het aandrijven uit stroomgebieden, zoals delta's van grote rivieren. Bij deze
ontwikkeling speelt ook de fauna een grote rol. Het zijn insecten bij milliarden,
vogels bij honderdduizenden, vissen bij duizenden, en verder hoger ontwikkelde
organismen alsvisotters, dieallesterk indezegroeigemeenschap ingrijpen. Vooral
zijn het de vissen, die de wateren lang open houden. Zij toch leven van plankton,
insecten en soms van plantenmateriaal, terwijl zij zelf gejaagd worden door roofvissen, vogels, visotters, enz. De stofwisselingsproducten der broedende vogels
worden over de venen verspreid en geven het aanzijn aan diverse rottingsprocessen, gesteund door myriaden microörganismen. In de wateren, waar golfslag
plaats kan vinden, heeft oxydatie plaats van allerhande losse lagen materiaal en
van drijvende afgestorven plantenstoffen, hetgeen een biologische zuivering
betekent. De eindstoffen, die de resten zijn der asbestanddelen van de flora en
fauna, zijn deels oplosbaar en gaan dan in de levenscyclus terug, en zijn deels
onoplosbaar, zoals de combinatie van kiezelzuur, aluminiumhydroxyde, soms
fosfaten en carbonaten. Dit detritus wordt sterk met onvergaan organisch materiaal verontreinigd, afgezet als „modder" en wordt het best aangeduid met de
naam die POTONIÉ (34) in 1906eraan gaf, namelijk „Sapropeel". WEBER noemde
het „Mudde" en wees er op, dat in dit materiaal vaak bijzondere ophopingen
plaats vonden, die er een kleur aan geven, vooral wanneer het in dikke lagen
voorkomt.DeZweedseonderzoekershebben debenamingGyttja,eenZweedseterm,
aangehouden, die modder betekent. Wanneer de plassengebieden uitgebreid zijn
kunnen ook uitgebreide en zelfs buitengewoon dikke lagen van dit materiaal
gevormd worden; inhet bijzonder, wanneer dewaterspiegelstijging langzaam verloopt, kan men de Gy///a-vorming gelijke tred daarmede zien houden. Wordt bij
gelijkblijvende waterspiegel desapropeelvorming sterker, dan groeit deplas dicht,
omdat wanneer de dieptegrens van het water, waarin plantengroei mogelijk is
bereikt wordt, deze ook direct verschijnt, en dan wordt het sapropeel door veen
bedekt.
Groeit een veen nu al hoger en hoger en komt het via de boszone zo hoog, dat
het niet meer voedsel ontvangt uit het water, en dat gebeurt gemakkelijk, wanneer het veen afstroming heeft ofkrijgt, dan zijn de planten afhankelijk geworden
van het voedselarme regenwater en dan verandert de vegetatie geheel in een
mosvegetatie met struikheide en enkele typische kruiden.
De voedselrijkdom of armoede van het water, dat de venen vochtig houdt,
wordt al spoedig bepalend voor de plantenassociatie. Voedselrijk water geeft
aanleiding tot de as- en speciaal kalkrijke venen, waarin veel biogene kalkophopingen kunnen voorkomen (Moeraskalk).
Menspreekt dan van eutrophe venen. Ishet water armer aan voedsel,dan ontstaan de asarme dus ook kalkarme venen, die mesotrooph heten, en wanneer het
water zeer arm is en het gehalte van regenwater nadert, ontstaan de oligotrophe
of mosvenen. De sapropeelvorming is in de eutrophe venen het sterkst, in de
oligotrophe het zwakst en in demesotrophe gematigd.
Een oligotrooph veen kan het mesotrophe overgroeien, evenzo kan door
waterspiegelverhoging een oligotrooph veen overgroeid worden door een mesoof eutrophe veenvegetatie. Het zijn dus de veranderingen in dewaterstroming en
afstroming, dus veranderingen in de waterspiegel, die een veen een gevarieerd
karakter geven. Zeer geringe niveauverschillen zijn reeds voldoende. Omdat het
veen een sterke verdamping heeft in de zomer, speelt de zomerregenval en de

temperatuur ook een rol, d.w.z. het klimaat. Dit bepaalt natuurlijk ook de
plantensoorten, diezich aanpassen. Aldie factoren samen geven aan het veen een
zeer variabel karakter. Golfslag in de plassen, vorst, wind, enz. vervormen de
venen en ondersteunen bepaalde verschijnselen, die bepalend zijn voor de gehele
opbouwende landschapsvorm.
Golfslag verspreidt het fijne veen en levert „Molmlagen". Bovendien worden
de diepere plassen en geulen vergroot, zodat sapropeelvorming een grote rol gaat
spelen en dus veen en sapropeel mengt. Vorst geeft scheuring en maakt de oppervlakte-venen, die nog weinig stevig vastgegroeid zijn, in drijftillen mobiel. Dan
verplaatsen deze stukken zich om eldersvast te groeien ofwanneer zij in stroombanen geraken, een-voudig af te drijven. PLINIUS vermeldt deze drijftillen als
gevaarlijk voor de scheepvaart. Het schijnt dat zeer grote oppervlakten op drift
kunnen geraken. De wind speelt bij die verschijnselen een grote rol; vooral wanneer deveenstreken met hout zijn begroeid, kan het op drift geraken voorkomen,
terwijl de randen dan „Molm" leveren.
Wanneer men bedenkt, dat in ons klimaat de najaars- en winteroverstromingen door het losgelaten water uit hoger gebieden of in de deltavenen door rivierwater de waterspiegel aanzienlijk doen schommelen, kunnen de venen overvloeid
worden en plassen vormen, vooral langs de diepere afvoerwateren, die slechts
zeer langzaam aangroeien of in het geheel niet aangroeien. Daarom hebben de
afvoerwateren een vrij constant karakter. In het centrale veengebied zijn b.v. de
Oude Rijn, Leede, Does, Aar, en het Amstelsysteem met Drecht, Angstel, Gein,
Winkel,Waver, Holendrecht, Bullewijk, Mijdrecht, duidelijke afvoerwateren; in
het zuiden de Gouwe en Rotte. Secundaire en verlande veenwateren liggen verland in de ondergrond van de nu ontgonnen venen. Zoals gezegd kunnen geringe
niveauverschillen grote veranderingen in de opbouw der venen veroorzaken, zo
kan b.v. een verschil van 10cm al voldoende zijn om de veenvorming van mesotrophe in oligotrophe formaties te doen veranderen. Dezelfde verschillen in de
diepte der plassen kunnen over verlanding of niet-verlanding beslissen.
Deveenvorming heeft over degehele aarde dezelfde habitus. Daarom zijn alle
studies over venen voor ons geval van zeer groot belang. En die studies zijn vele
en uitvoerige. Daarin komen driefiguren voor den dag,dieeenbeslissende invloed
op de kennis der venen hebben gehad.
De eerste is HAMPUS VON POST, die omstreeks 1860 zijn studies wereldkundig
maakte (36); de tweede is WEBER, die omstreeks 1900 zijn onderzoekingen
publiceerde (47) en de derde POTONIÉ, (34) die in 1906 zijn belangrijkste bijdrage leverde.Delatereveenonderzoekers hebben allen op deze werken voortgebouwd.
In 1929 gaf VON BÜLOW het „Handbuch der Moorkunde" uit, dat uit tien
delen bestaat en waarin vrijwel alles te vinden is (5). THIENEMANN (43) gaf de
„Binnengewässer" inzestien Monografieën uit en brengt tot uitdrukking, dat bij
het veenonderzoek bepaaldelijk de limnologen moeten betrokken worden. De
grote limnoloog NAUMANN (Zweed) schreef deel I; HUBER-PESTALOZZI (Zwitser)
deel XVI; deel II werd door LuNDQursT een Zweed geschreven. LENNARD VON
POST, (Zweed)wijdde zichvoornamelijk aan de pollenanalyse (35). Van de veen.studie in Nederland geeft MULDER een samenvattend overzicht (31).
Menbeschikt dusovereen enormeliteratuur. Levendigschrijft VAN ZINDEREN
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BAKKER over het„Naardermeer" (48).Deze studie* isvanonberekenbare waarde
voor het begrijpen van het ontstaan onzer veengebieden, en wij mogen de Vereniging t o t behoud van natuurmonumenten dankbaar zijn, dat zij de initiatiefnemers (waarbij Dr THIJSSEN de hoofdfiguur was)zo zakelijk hebben gesteund
voor hetbehoud vanditreservaat. Bijna alle genoemde onderzoekers zijn biologen
(5)..
De landbouwkundigen, die veenstudies en onderzoekingen hebben verricht,
zijn eveneens vele.
MORITZ FLEISCHER (13) schreef over de veenontginningen; TACKE, na

FLEISCHER de directeur van het Veenproefstation te Bremen heeft uitvoerige
geschriften in de mededelingen vanhet veenproefstation nagelaten.
MINSSEN, de analyticus van het veenproefstation maakte talrijke analysen en
publiceerde dieeveneens indemededelingen vanhetveenproefstation te Bremen.
HANS SCHREIBER, gaf inzijn „Moorkunde" (41)eenuitvoerig geschrift in1927
over zijn 30-jarige ervaring, waarin vooral veel literatuur is opgenomen.
H j . v. FEILITZEN (12)gaf i 1910een studie over de Zweedse venen uit en
heeft talrijke landbouwkundige studies verricht. Wij hebben van deze gegevens
steeds dankbaar gebruik gemaakt, maar zullen er niet over uitweiden. Voor één
veenbestanddeel zullen wij een uitzondering moeten maken, namelijk voor het
„Sapropeel".
Daarover iseveneens nogalwatgeschreven, maar omdat geen der veenonderzoekers ditmateriaal inhetware licht heeft gezien, moeten wij ditwat uitvoeriger
bespreken, temeer omdat ditmateriaal inonze eutrophe enmesotrophe venen een
zeer belangrijke rol speelt en omdat de Nederlandse onderzoekers dit materiaal
geheel verkeerd verklaren.
De naam „sapropeel" betekent „rottende grond" (sapros = rottend, pelos =
grond). De term is bestreden o.a. door W E B E R , die de volksnaam „Mudde" invoerde en prefereerde, onsmodder, dusveenmodder. DeZweden hielden zichaan
de Zweedse naam „Gyttja" of Dy, door HAMPUS VONPOST (36)ingevoerd. Beide
betekenen „modder". Gyttja zouontstaan zijn in eutrophe en mesotrophe venen,
Dy in oligotrooph veen.
H. v. POST noemt de venen, diedoor aanvoer van water uit de omgeving nat
gehouden worden, soligene venen; onze oligotrophe venen, diedoor regenval nat
blijven, heten bij hemombrogene venen ende eutrophe venen, topogene.
Wij achten deze onderscheiding niet beter dan de algemeen gebruikte, enwel
omdat de topogene venen zich zowel eutrooph als mesotrooph als oligotrooph
kunnen ontwikkelen, jazelfs gemengd kunnen voorkomen. Voor desoligene venen
geldt hetzelfde.
Over dit sapropeel of Gyttja of Dy zijn zeer vele waarnemingen gedaan. Alle
schrijvers noemen het,omdat nu eenmaal dit materiaal bij devenen essentieel is.
Men is het er over eens, dat sapropeel in diepere veenwateren als sediment
aanwezig is.Wij zeggen: „het ontstaat daar", het wordt er dusgevormd enwel
door oxydatieve processen uit diverse materialen. Fijn losgeslagen materiaal, dat
uit planten endierenresten bestaat, wordt gedeeltelijk geoxydeerd enlaat dan een
anorganische rest achter, dieverontreinigd ismetorganische overblijfselen. Algen
en plankton kunnen vaak uiterst belangrijke bijdragen leveren, zodat men algen1

,,De West-Ned. Veenplassen" iseennieuw boek vanVanZinderen-Bakker. Ditin 1947 verschenen werk geeft belangrijke uitbreidingen.

ofplankton-gy#/a kent. Het asgehalte loopt van enige procenten tot bijna 100 %!
Men kan in de meeste Gyttjen herkenbare planten- en dierenresten vinden;
diatomeeën, spongiliën, schilden van insecten, komen herhaaldelijk voor. In kalkrijke wateren ishet sapropeelkalkrijk en kan veel CaCO3bevatten, zelfs overgaan
in moeraskalk. Dan hebben kalkwieren aan het proces deelgenomen. Kiezelwieren blijken ook vaak aan de vorming deelgenomen te hebben. De vorming
van Sapropeel is daarom biogeen en behoeft in geen enkel opzicht in verband te
staan met aanvoer van fijn, uit gesteente verweerd anorganisch materiaal van
stromende rivieren. Het is dus autogeen, wat ten overvloede moge blijken uit de
vorming in meren en plassen, diegeen instromend water ontvangen, doch enkel
phreatisch water.
Wanneer men zich bewust maakt, hoe groot en verscheiden de levende massa
in eutrophe en mesotrophe formaties kan zijn, behoeft men er zich niet over te
verwonderen, dat de„Sapropeliten" MuddeenGyttjazichinzeerdikkelagen kunnen afzetten. LUNDQUIST (6) meldt lagen van enige meters. Wij vonden ook vaak
zeer dikke lagen in het door ons onderzochte gebied. De Zweedse onderzoekers
noemen alle afzettingen, die dit sapropeelachtig materiaal bevatten, Gyttja;
zodat zij bij hun Gytt/a-onderzoekspecimina hebbenvan organische-stofgehalten
van 0 tot 100%. Wij hebben dat bij ons onderzoek niet gedaan en alleen op het
anorganische deel gelet, dat wij „moerasklei" noemen, zodat wij de naam Sapropeelvan POTONIÉreserveren voor het detritus ofhet sediment van delymnologen.
(Zie bij L.v. POST (36) en verder hoofdstuk V.)
Daar waar door seizoenoverstromingen het opgewoelde sapropeel over de venen wordt verspreid en men bij de groeiende venen vermenging krijgt, spreken
wij niet meer van sapropeel of Gyttja, maar van veenkleien of kleivenen, hetgeen
in hoofdstuk III ter sprake komt. Deuitgebreide literatuur kent deze onderscheiding niet. Over diverse Mudden, zoals Tonmudden, Diatomeen-mudden of eender
benaamde Gyttjenzullen wij niet spreken, behalve over het Papiergyttja, een
papier-dunne laag, die na een overstroming achter blijft en uit algenresten bestaat, welke laag na het drooglopen der veeneilanden zonder grote veranderingen
kan indrogen.
In dikkere lagen geeft deze vorming aanleiding tot water-afsluiting. In het
bijzonder kan op een laag van dit karakter een dunne waterlaag zo lang stand
houden, dat erzichsphagnum cuspidatum in vormt, dat in de zomer indroogt en
dan de laag verdikt, waardoor de ondoorlatenheid voor water toeneemt Zulke
algen-cuspidatum-lagenvindenwijherhaaldelijk inonzevenen (FLORSCHÜTZ)(14).
De sapropelen of sapropeliten zijn dus een product, dat uit gedeeltelijke
oxydatie van planten en dieren-materiaal in biologische actieve wateren isontstaan. In dekringloop gezien ishet deonoplosbare rest van de asbestanddelen der
planten endieren, vermengd met deorganischestof,welkebijjde partiële oxydatie
achterblijft. Het bestaat dus inhoofdzaak uit kiezelzuur met desesquioxyden van
ijzer en aluminium, benevensorganische resten.
Fossiele sapropelen zijn bekend onder de Devonische kolenafzettingen. De
zogenaamde kolensteen isvaak een fossiel sapropeel.
Opmerkelijk is, dat wij,een slijpplaatje makende van diesteen, daarinprecies
hetzelfde beeld vinden van onze zuivere moeraskleien uit dedoor ons onderzochte
gebieden. Dit beeld iszo verbluffend gelijk, dat een ervaren 'microscopist slechts
na veeloefening verschil kan vinden, endat ismerkwaardig. Menzou verwachten,
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dat defossiele moerasklei meer kooldelen zou bevatten door de ouderdom vanhet
verkolingsproces. Wijvinden echter indeverse zuivere moeraskleien vaak eveneenskooldelen, enweinigofgeen herkenbare resten (5).
Dr M. BRONGERSMA-SANDERS (4) heeft de aandacht gevestigd op explosieve
plankton-ontwikkeling in de zee.Zo vermeldt zij een zo grote organische-stofvorming, diealle zuurstof wegneemt inditmilieu, datmillioenen zee-organismen
van hogereordetegronde gaan. Devissensterfte bij deWalvisbaai inZ.W. Afrika
met eengebied van200 mijl lang! maakt inhetgroot eenvissenkerkhof. Deafzetting vandiemassa vormt eenzee-gyttja ofzee-sapropeel. Fossiele afzettingen
van dezeaard zijn bij deoliegeologen bekend. Groteplankton-velden,diebewoond
worden door diverse crustaceeën zijn eveneens bekend als de voedingsplaatsen
van dezee-fauna, o.a.vande walvissen.
Een onzer heeft inde Indische Oceaan uren door zulke velden gevaren. „Rode
Zeeën" zijn overal opdewereld bekend door hetrode plankton (dinoflaggelaten).
Wij vragen onsaf,ofook defosfaatlagen niet uitzulkevissen-kerkhoven zijn ontstaan. 1 Door bovengenoemd artikel wordt degyttja-vorming noginteressantei.
Hoewel wij in de volgende hoofdstukken, speciaal in Hoofdstuk V, over
sapropeelkleien zullen spreken, wensenwij noghet volgende optemerken.
In de buitenlandse literatuur wordt vaak onvoldoende op het autochtone
biogene karakter gewezen. Hoewel WEBER endeandereveenonderzoekers hetwel
hebben geweten, is het nooit zo duidelijk gezegd. In ons land heeft men deze
sapropelen voor rivierklei ofzelfs voor oude zeeklei gehouden enzijn ze door geen
enkele veenonderzoeker opdejuiste wijze erkend. Degeologische kaart duidt ze
alsallochtone kleien aan(I-7k en I-3k resp.rivier-enoudezeeklei).
VAN ZINDEREN BAKKER begaat in zijn Naardermeer dezelfde fout, wanneer
hij het kleiachtig materiaal uitinstromingvan deVecht verklaart. Overigens geeft
deze onderzoeker zeer mooie voorbeelden van de sapropeel-vorming, door te
wijzen ophetfeit, datereenpaar kommen inzijn gebied voorkomen, die weinig
vegetatie, maar veel „bagger" bevatten. Ditzijn desapropeel-kommen, die men
indemeeste venen aantreft (Zie(48)blz. 119). Daar heeft öfsoligene kwel plaats
öf door degolfslag oxydatie vandeorganische resten öfhebben opeenbeschutte
plaatsthermischestromingen plaats.Tussen derietvenen daarentegen isdemoddervorming inhoofdzaak organisch. Interessant is het,wanneer dezescherpzinnige
opmerkereropwijst, hoedesapropeel-modder door insecten wordt „omgewerkt".
Hier ontstaat het fijne, goed gemengde materiaal, dat wanneer het opgewaaid
wordt en zich verspreidt in dieper wateren de zuivere moerasklei gaat vormen.
Ook die verspreiding is daarbij intens, zodat het water door de vorming van
alcalibicarbonaten zwak alcalisch reageert, zelfs in de zuurste venen. In het
Naardermeer is dit overal gevonden evenals wij het in onsgebied hebben aangetroffen. Uiteindelijk zij een waarneming van SVEN HEDIN uit het Lob-Nor-

gebied in Centraal Azië vermeld omtrent eenwoestijngrond, waarover deTarim
zich uitstort. Ook daar worden zeer uitgebreide sapropeelvormingen waargenomen enisderietveengroei opeenhaar nadezelfde als bij ons.
Deze studie isdaarom zobelangrijk, omdat diteengebied betreft als bij onze
centrale veengebieden. Vermoedelijk heeft indeKewirinhetPerzische Woestijngebied ooksapropeelvorming oorspronkelijk eenrol gespeeld.
1
Blijkbaar is bijdeze gevallen deorganische stof reeds bijdeafzetting afgebroken
geweest.

11
III. DE CENTRALE VENEN VAN ZUIDHOLLAND
EN WEST-UTRECHT
In de eerste plaats moeten wij weten op welke ondergrond deze venen gevormd zijn. Voor zover wij weten bestaat deze in de door ons onderzochte gebieden uit zand, dat van glaciale oorsprong is. De gebieden, die wij op het oog
hebben, zijn begrensd door de Utrechtse hoge zandgronden in het oosten, naar
het zuiden tot aan de Lek, in het westen door het veengebied van de Alexanderpolder in N.N.W.-lijke richting naar Leiden en van daar in het noorden N.Owaarts over Uithoorn, Abcoude naar de Vecht. Een uitgewerkt en zeer intens
onderzoek betrof de Ronde Venen, zuidwaarts tot de Oude Rijn met enkele
overschrijdingen daarvan. Voorts langs en over deze waterweg tot aan de duinen
achter Leiden. Wij willen onze waarnemingen nog niet generaliseren over andere
venen, b.v. in Noordholland, Friesland en elders, hoewel wij daarvan interessante
plaatselijke oriënteringen bezitten, die op dezelfde vormingsgeschiedenis wijzen.
De dikte van deveenlagen in de Ronde Hoepspolder (noordelijk van Waterveen)
is ± 8m,evenzo inhet gebied ten zuiden van de RondeVenen enook inde polder
Zegveld. Globaal gesproken ziet het er naar uit, dat de ondergrond vlak is. Deze
indruk is allerminst juist. Wij vinden bij de Vecht een zandrug, die hier en daar
aan de oppervlakte komt. Westelijk van Abcoude ligt in de Waardasackerpolder
een heuvelgebied onder het veen. Van Utrecht via de Meern tot Harmeien, vandaar via De Haar, Vleuten naar de Maarserbroek ligt een uitgebreid zandplateau
met afgespoelde koppen. DeOudeWoerd bij deMeern,metdeRomeinseenoudere
resten, ligt op zo'n kop. Bij Woerden komt de zandrug hoog en strekt zich over
Geesdorp naar het oosten uit. Vermoedelijk ligt het oude Woerden ook op een
natuurlijke zandkop.
De zandruggen langs de Oude Rijn behoren tot een belangrijke en vrij ingewikkelde ruggenformatie, die sterk geaccidenteerd is. Op vele plaatsen is de rug
overgroeid, op vele andere plaatsen steekt hij boven de veengroei uit.
Bij Weipoort loopt een brede zandrug in zuid-oostelijke richting. Een deel
daarvan bij de enkele Wierikke is voor de aanleg van de kunstweg Den HaagUtrecht uitgegraven.
Bij Bodegraven ligt N. van de Oude Rijn een plateau; bij Zwammerdam een
brede rug zuid van de Rijn. Bij Koudekerk ligt in de Hoge Waard een groot
zandplateau, evenalsten westen daarvan. Bij Leiden, of beter bij het oude Roomburg steekt een zandkop boven de veenvorming uit. Wij zullen dit alles met profielen aantonen.
Hoewel er tamelijk grote zandvlakten in de ondergrond liggen, zijn deze
strikt genomen nergens zonder hoogteverschillen, ook al zijn die gering. Bij Zegveld zullen wij twee profielen bespreken, waar bij een verschil van 30cm in de
ondergrond, het hogere deel altijd een veeneiland heeft gedragen en het lagere
deel altijd een plas en soms een doorstromingsgebied is geweest (fig 1). Hier
beslisteeenverschilvan 30 cm over de ontwikkeling. Profiel A ligt in de „Lage
Broek". Bin de eertijds „Hoge Broek" te Zegveld. Bij Aligt de zandondergrond,
waarin wij heideresten vonden, juist 30 cm lager dan bij B. De veenontwikkeling
bij Bis van meet af aan boven het water gebleven, wat uit de houtresten blijkt.
Daarna volgt een periode, waarin het hout verdwijnt en riet de overhand krijgt,
waaruit een waterspiegelstijging kan worden geconcludeerd. Bij A begint een
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veenvorming, die thans structuurloos is en waaruit niet veel is op te maken.
Vermoedelijk isditveenvan molmstructuur. Daarna komt deperiodevan moerasklei-vorming, die wijst op een waterdoorvoer daar ter plaatse, omdat er zoetwaterschelpen worden gevonden. Ook hieruit kan een verhoogde waterspiegel
geconcludeerd worden. Na die periode gaat waterspiegeldaling optreden, en dan
groeit het houtveen weer op en begint het moerasklei-gebied te verlanden, hoewel
de anorganische resten blijven overwegen, hetgeen op schommelingen in de
seizoenwaterstanden wijst. Uiteindelijk komt er weer meer water en wordt de
houtveen-vorming weerminder, waarna tenslotte de massa overdekt wordt door
een afzetting van veenhoudende moerasklei of moeraskleihoudend veen. Daarna
begint de ontginning.
Deze profielen werden aangeboord door het Laboratorium voor Grondmechanica en voor de beoordeling werd onze medewerking gevraagd. Zij blijken
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zeldzaam gelukkig gekozen te zijn, omdat de omgeving van Bhet enige traject is
in de Zegvelderbroek in een plas, waar een tijdelijke doorstroming heeft plaats
gehad. Het ligt vlak bij het stoomgemaal aan de Grecht. Hoe die doorstroming
heeft plaats gehad in het begin der vorming van veengebied, zou alleen nauwkeurig onderzoek der omgeving kunnen uitmaken. Het is mogelijk, dank zij de
inzage, die wij mochten ontvangen van een serie van 62 profielen, door de ProvincialeWaterstaat van Zuidholland gemaakt, om onzegegevenste completeren.
Hoewel deonderscheiding der grondsoorten indetail gezien eenandere is,dan die
wij volgden, (omdat de Waterstaat een ander doel nastreeft dan wij) passen de
waarnemingen goed in elkaar. Kaart I en II geven de verspreiding der profielen
in dit gebied aan, en dan blijkt, dat deafzettingvan moeraskleilagen van betekenis,alleen bij8 profielen is gevonderfen wel in de buurt van de gegraven Grecht
enbijdeoorsprongder Oude Mije, (dus de plas van profiel A) en bij de Mije in de
Zuid-Westhoek van het terrein. Een vrij brede moeraskleiafzetting is door ons
langs de OudeMije gevonden tot de plaats,waar profiel Ais geboord.
Het verdere gebied iseen groot veeneiland, dat begrensd wordt door de Hazekade in het zuid-westen, de Rietveldse kade in het zuid-oosten, en de gegraven
Grecht in het oosten. Oorspronkelijk heeft de Oude Mije in het oosten nooit verbinding gehad met de Oude Rijn (o.a.8).
De natuurlijke afloop had plaats over een veenwater, dat ongeveer ontsprong
bij het tegenwoordige stoomgemaal, waar volgensonzeprofielen een plas bestond;
ziekaart IenVen de no6, 6a, 27,28,29,30,31,en 32 van kaart Ivan de Provinciale Waterstaat, juist in hetovergangsgebied vandezeplasliggen. Inkaart Vkan
men zien, hoe deze veenformaties alleop het zand liggen en hoe scherp het piasgebied van deveenformaties isgescheiden. Deprofielen van deProvinciale Waterstaat geven op deze zandgrond herhaaldelijk een omwoeling van het zand aan,
hetgeen er ons inziens op wijst, dat op vele plaatsen deveenvorming is begonnen
ineen uiterst ondiepe plas, dieafen toe droog stond.
Maar voor het nauwkeurige onderzoek, dat de veenvorming in detail weer
kan geven, iseen zorgvuldig gekozen profiel onmisbaar en hierbij moet het palynologisch onderzoek aansluiten bij het scheikundig onderzoek. Alleen dan zou een
geheel tot stand zijn gebracht, dat afdoende antwoord zou kunnen geven op de
vele detail-vragen van de veenvorming op deze plaats. Intussen zijn de hier
behandelde gegevens volstrekt voldoende om een algemeen overzicht te geven.
Dit isdan aldus te formuleren, dat Zegveld en Zegvelderbroek op een zandvlakte
zijn ontstaan, metzeergeringeniveau-verschillen, diezeldengroterzijndan enkele
tientallen centimeters. De veengroei, die voornamelijk door riet met vele begeleiders is ontstaan, zie (48), is mesotrooph verlopen (het veen is tamelijk kalkarm). Dit gebied heeft sterke seizoen-overstromingen gekend, hetgeen blijkt uit
de moeraskleihoudende inmenging, die door het gehele gebied voorkomt, en min
ofmeerplaatselijk is (zieprofiel Aen B, fig. 1).Tussentijdse piasformaties zijn af
en toe voorgekomen, en dat wijst, behalve op seizoenschommelingen, op geringe
wijziginginhetwaterniveau,waarvandeoorzakennietnagespeurd kunnen worden
zolangwijgeen detail-onderzoekingen bezitten,dieeentijdsbepaling aangeven. Op
vele plaatsen is het veen overdekt met een moerasklei-inmenging, die aanleiding
gaf tot de vorming van veenkleien op de lage plekken en kleivenen op de hoge.
Dat het veen slechts geringe hoogteverschillen heeft bezeten,wordt bovendien
bewezen door het feit, dat oligotrophe veenvorming nergenswordt waargenomen.
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De hoogte waarop oligotrooph veen zich ontwikkelt, isbuitengewoon goed waar
te nemen in het Naardermeer, zie (48). DUYVERMAN vermeldt daarvoor waarnemingen in Friesland (11).
Het ishier deplaats omopdematerialen tewijzen, dieditgebied vormenen
wel gezien vanuit eenlandbouwkundig standpunt. Daarover isgeschreven door
HUDIG en DUYVERMAN (25)en door DUYVERMAN (11)in zijn proefschrift. Wij
vonden namelijk in het gehele door onsonderzochte gebied een buitengewoon
sterke inmenging vandesapropeelklei, dusvaneenbiogene klei. In het gehele
West-Utrechtse gebied zijn inmengingen gevonden vanaf de Oude Rijn, dusvan
zuid naar noord. Inhetnoorden ontbreken die inmengingen inde bovenste lagen
van enige meters geheel.
Daar heeft dus een veen gelegen, dat op de waterspiegelrijzing is vooruit
gegroeid ennooitoverstroomd werd.
Hoemeermen naar hetnoorden gaat, hoesterker hetveen isvooruit gegroeid,
zodat daar oligotrophe vormen zijn gevonden, o.a.reeds indeLegmeer enverder
in hetgebied waar eerst POLAK (23)enlater VERMEER-LOUMAN hun studies hebbenverricht (46). Dezebeideonderzoekerszijnvanmening,datdeWest-Hollandse
venen overwegend oligotrooph zijn geweest, hoewel beide in diepere profielen
meso- eneutrophe vormen aantreffen. Deze generalisering isons inziens onjuist,
omdat wij inhetdoor onsonderzochte gebied, datzeer groot isen waarvanwij
ten zuiden vandeOude Rijn talrijke steekproeven hebben, uitsluitend een mesotrqphe veenvorming aantreffen. Ditmoet ook zogeweest zijn, omdat de gestage
waterspiegelstijging met haar talrijke schommelingen gelijke tred metde veenophoping hield enhaar afentoeinhaalde (Zieonzetalrijke profielen, beschreven
in de dissertatie van DUYVERMAN).

Wanneer wij thans in de Ronde Hoepspolder, in Demmerik en omgeving,
evenals inZegveld deveenlaag ± 8 m dik vinden, moeten wij niet vergeten,dat
dit veenpakket door debemaling sterk isgeklonken. Hetveen inde Romeinse
tijd lag boven de waterwegen, thans ligt heter2meter enmeer beneden! Dat wil
dus zeggen, datruimtelijk gesproken hetveen tijdens devorming een veel groter
volume innam. Infig. 1isdiekrimp schematisch voorgesteld, waarbij het profiel
van ± 1940 hetwaargenomene is,datyan ^ 1900 hetwaarschijnlijke, dat van
1600 schematisch berekend, evenals dat van 1100 bij de ontginning. Men zal
daarom bijdereconstructie onzer veenvormingen rekening moeten houdenmet
deze klink. Hier komt duidelijk uit,datde Hoge Broek nulager ligt ende Lage
Broek nuhoger ligt boven hetwaterpeil. Deze terreininversie iseentypisch verschijnsel indevenen, veroorzaakt door hetfeit, datdeveenmassa sterker klinkt
dan demoeraskleihoudende massa.
Opmerkelijk is,datbij hetveenvormingsproces, vaneen stroomrivier-invloed,
die alleen via de Oude Rijn plaats zou hebben kunnen vinden, geen spoor iste
bemerken. Derivierklei is eenverweringsklei, dusvan ander type. Het onderzoekgebied zouindeZweedse terminologie eenGyttja worden genoemd.
Demoerasklei mist degrove zandfracties boven 150mikron, bevat alleen zeer
fijn zand van50mikron enfijner, waarvan alleen defijnste fracties, diebij 10 /u
en lager liggen, methetplankton endedrijvende vegetatie worden meegevoerd.
Alleen bij de zandkoppen, waar tegenaan moerasklei is gevormd, kan grover
brandingszand ofwoelzand voorkomen.
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Wij zullen daarvan eenvoorbeeld geven uit depolder Zegvelderbroek enwel
van eendeel, dat vermoedelijk sedert het ontginningsjaar in deelfde of twaalfde
eeuw nooit isbemest of door de mens anders is behandeld dan door het af en
toe te maaien ente hooien.
TABEL1 Fractieverdelinginmikron;0-15cmdiep;org. stof.geh. 39.7%
50-10

<50

7,3%

0,7'

5-2

<2

4v*21°/ o' Ii Ru >5°°.'
/o

41,3%

10-5

Dit voorbeeld geeft hetbeeldvanalleechtemoeraskleien, diewij onderzochten
niet alleen in dit gebied, doch ook in Noordholland, Oost-Utrecht, Overijsel,
Friesland en Groningen.
De slijpplaatjes van dit materiaal, gemaakt van monsters in de natuurlijke
ligging (37en 38) geven een duidelijk te onderscheiden type, dat geheel vande
zandhoudende verweringskleien verschilt. Wijhopen deze slijpplaatjes nogelders
te beschrijven.
Wij zullen in hoofdstuk V de sapropelen enigszins uitvoeriger beschrijven,
zodat men kan inzien, waarom het nodig is, dat men dit materiaal van de verweringskleien leert onderscheiden. Voorlopig wijzen wijopde Finse onderzoekers
AARNIO (1)en KIVINEN (27), die soortgelijke ervaringen nebben alswij.- Een en
ander zalinhoofdstuk Vnader behandeld worden. Even willen wijnogingaanop
een ervaring van TORSTENSSON en ERIKSON (44), die eveneens met Gyttja's

experimenteerden. Alle deze noordelijke onderzoekers vinden de inmenging van
de sapropeelklei in organische resten. Wij hebben daarbij groepen aangetroffen,
die opmerkelijk regelmatig voorkomen. Dever geoxydeerde resten bevatten tot
11% org.stof, danvolgt eengroep van 17-22 %, dan éénvan 27-33 %,danéén
wat zeldzamer van 40% en dan de groep boven 50%. Wij hebben aan deze
groepen devolgende benamingen gegeven.
TABEL2

Indelingvan deveenkleien (HLJDIGDUYVERMAN).

-L-L

l1

' 1 0 o. - •

17-22% .
27-33% .
—40°.'
Boven 50%
Boven 85 °v

groep moerasklei
veenklei
veenklei
overgangsgroep
kleivenen
veen

Het spreekt vanzelf, dat deze indeling tamelijk grof is en dat men bij de
profielbemonstering niet altijd rekening kanhouden metkleinere laagverschillen,
omdat menzevaak niet ziet. Demonstername geschiedt opeenbepaald moment,
dus kanalleen rekening houden metwat zich opdat moment aanhetoogenaan
het gevoel voordoet. Menziet daarbij soms bestaande verschillen over het hoofd,
wat dan onvermijdelijk is. Nu is het opmerkelijk, dat wij uit het onderzoek van
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TORSTENSSON en ERIKSON (44) dezelfde groeperingen vinden, namelijk van de
98 monsters diezij onderzochten, zijn:
TABEL 3 Frequentie Gyttja groepen bij TORSTENSSON en ERIKSON

moerasklei
van 0-11 o org. stof 31 monsters
overgangsgroep
13-14%°/'
„ 14
,,
veenklei
., 17-22 0 '
,, „ 15
,,
0
veenklei
, 27-33 ' 0 ,, „ 14
,,
veenklei overgangsgroep . . . 40 °/ ,, „ 2
,,
kleiveen
meer dan 50 0•o " „ 24
"

In het Zweedse onderzoek komt veertien maal een tussengroep van 13en
14 % org. stof voor, die bij ons onderzoek zeldzaam is. Bij de 17-22 % groep
namen wij eenmaal een monster met24% op en bij de 27-33 % groep één monster met25% en éénmet26% org.stof. Vande40% groep waren slechts twee
monsters aanwezig, waaronder wij er één met47% opnamen. Deze groep isdus
even zeldzaam alsbij ons.
De overeenstemming is verbluffend en wijst op een regelmatigheid in de
vormingsgeschiedenis. Temeer is deze overeenkomst verbluffend, omdat ook
de Zweedse monsters over diverse centimeters diepte zijn genomen, dus minof
meer mengmonsters zijn, en de organische stof evenals bij onsdoor een ruwe bepaling van het gloeiverlies tot stand kwam. Wij verklaren deze regelmatigheid
uit de waterdiepteverschillen. De diepste wateren leveren de moeraskleien met
de minste hoeveelheid organische resten. Hier ligt een studiegebied voor de limnologen, dat nogonbewerkt is.Menzou dit o.a. in de Zweedse en Finse plassen
en meren kunnen bestuderen, die nog bezig zijn biogene kleien te vormen.
En verder in het Naardermeer, waar een gunstig waarnemingsgebied ligt,
zoals uit VAN ZINDEREN BARKER'S studie (48) blijkt. Zeer opmerkelijk is,dat
de meeste Gyttja's van TORSTENSSON en ERIKSON mesotrophe.vormingen zijn,
wat uit de pH bepalingen blijkt, want vrijwel al hun monsters zijn zuur enbevatten veel actief ijzer- en aluminium-hydroxyde, die fosfaat vastleggen. Door
deze overeenstemming krijgt deveenvorming, waarop de Nederlandse ontginners
reeds in detiende en elfde eeuw hun primitieve veenbedrijven stichtten, eenwat
duidelijker reliëf en kunnen wij onsook een beeld vormen, hoe dit gebied in de
Romeinse tijd was. Onnodig ishette zeggen, dat de Zweedse onderzochte formaties alle zoetwaterformaties zijn evenals bijonsonderzoek.
Inmiddels zijn wij van de zandondergrond afgedwaald, die in het zo juist
beschreven gebied metde zeer geringe hoogteverschillen reeds invloed had opde
structuur der venen. De wegprofielen, die voor de wegin een ander gebied, met
name in de Holendrechter en Waardasackerpolder door de Rijkswaterstaat zijn
geboord, geven een geheel ander beeld. Dit gebied ligt west van Abcoude. Kaart
H e n III geven deze profielen weer in de richting NNW-ZZO. Daar ziet men een
veenvorming indeHolendrechter-polder en een zeer geaccidenteerde zandrug inde
Waardasackerpolder. Kaart IV geeft de verbinding van dieweg naar Abcoude.
Daar ziet men, hoeopsommige plaatsen de zandhoogten totenkele meters beneden
het oppervlak stijgen en hoe van de hoge toppen bij het dichtgroeien zand is
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FIGUUR 2

Kleiveen in het maaiveld in de Ronde Venen.

afgespoeld en in deomgevingtussen het groeiende plantendek isterecht gekomen
(Zievooral deprofielen 2,3,22,26en42);zieoverzicht kaart V.
Omdat de materialen, waaruit dit veen is opgebouwd, dezelfde zijn als die,
welke in Zegvelderbroek aangetroffen worden, is de ontstaansgeschiedenis ook
hier die van een mesotrooph veen in zoet water. De omgevende waterwegen,
Angstel, Holendrecht en Winkel, zijn de oude afvoerende wateren en zoals wij
later zullen zien pias-relicten. Dat deze polders eens boven de waterwegen lagen,
spreekt vanzelf.Abcoude zelf ligt op een zandrug evenals het oude slot. De oude
bewoning van Abcoude is door die zandrug verklaard, immers het omliggende
land ligt nu lager door de klink. De oude kastelen langs de Vecht liggen alle op
zandruggen, zodat HEERINGA'S opvatting, dat de venen bewesten de Vecht
vanuit de Vechtstreek ontgonnen zijn, zeer aannemelijk is.
Indien wij over dezevoorbeelden niet beschikten, zouden wij uit enige diepere
profielen, diewij uit de polder Mijdrecht kennen door de bouw van de spoorbaan,
menen dat de zandondergrond in die noordelijk van ons gebied liggende venen
vlak was. In de polder Mijdrecht, die een afgegraven of een uitgebaggerd veen is,

hebben wij niettemin ongelijkheden, die min of meer op die van de Zegveldse
ondergrond gelijken.
Wij durven dit met enige zekerheid te zeggen, omdat deze uitgebaggerde en
drooggemaakte plas n u ± 4 m lager ligt dan de nog onvergraven omgeving. De
bodem, diethans bebouwd wordt, is dus een relikt uit de eerste vormingsperiode,
zodat hetzeker is,dat koppen zoalsbij Abcoude enzoalswij later bij deOude Rijn
zullen zien, hier niet voorkomen. Dat er niettemin een belangrijke ongelijkheid
indeondergrond is,bewijzen onzeopnamen. In eengroot deelvan depolder (ook
deWaverveense!) komt^en veensoort voor, die een merkwaardig kenmerk heeft
door het voorkomen van een dunne laag oligoirooph materiaal, namelijk van
Sphagnum cuspidatum (FLORSCHÜTZ (14)) met de resten van heide en andere
kenmerkende plante.i De klink is hier groter dan in het noord-westelijk en
westelijk deel,dat uit : oerasklei en moeraskleimengsels bestaat met de typische
indrogingsverschijnsekn. Uit de waterpassingen blijkt, dat daar verschillen tot
1m voorkomen.
In fig. 2 is de verspreiding van het kleiveen in het maaiveld geschetst, waaronder opzeerveelplaatsen moerasklei is aangetroffen ;het witte deel is het veengebied.
Kaart VI geeft een dwarsprofiel weer (een der talrijke raaien). Hier heeft
inversie op de ondergrond plaats gevonden, die aan de diepere ontwatering moet
worden toegeschreven. Inwezen isdeze inversie dezelfde alsinde Zegvelderbroek.
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FIGUUR 3 De weg die naar de kom van Mijdrecht loopt over de voormalige veenlopen (Uit: DUYVERMAN (11)).
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FIGUUR 4 Geologische schetskaart van de Ronde Venen.

In het westen heeft langer een piasgebied stand gehouden dan in het oosten, de
zandondergrond moet daardoor in het oosten iets hoger liggen. Zeer opmerkelijk
is, dat in het westelijk gebied talrijke veenwaters hebben gelopen, en waarschijnlijk ookgestroomd. Dezeworden nu noginhet oppervlakte-terrein weergevonden.
Fig. 3 geeft een beeld in de weg N-Z, vanaf de weg, die op de kom van het dorp
Mijdrecht aanloopt, welke kom nog op de nu zwaar geklonken oude hoogte ligt.
Men ziet hier deze veenlopen de weg kruisen;vanaf het genoemde kruispunt tot
Mijdrecht heeft dit gebied een golvend oppervlak, door de ongelijke klink ontstaan. Blijkbaar is over dit terrein veel oppervlakte-kwelwater verplaatst, hetgeen verklaarbaar is,omdat diekwel nog heden ten dage bestaat. 1 Belangrijk is,
dat men die veenlopen met de moerasklei-overstromingen, in de iets hoger liggende (niet zo diep uitgebaggerde) polders der eerste, tweede en derde bedijking
1

Men zie ook „Het Naardermeer" van Van Zinderen-Bakker, waar de kwel een
bijzondere rol speelt, en verder het uitvoerige verslag der Staatscommissie voor het
instellen van een onderzoek naar het vraagstuk der droogmaking van deplassen beoosten
de Vecht (1920).
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eveneens aanwezig vindt. Dathier stroming heeft bestaan bewijzen een tweetal
oeverwallen, diefijn zand bevatten. Dezandverplaatsing inhetgrote terrein is
uiterst gering en komt inde moerasklei van deondergrond niet voor.
In de geologische kaart isdeze biogene klei als oude zeeklei opgenomen,wat
in fig.4tot uitdrukking komt. Wij menen dittemoeten betwisten enhopenin
een aparte beschouwing over moeraskleien ditooktekunnen aantonen. Dat hier
hetgroeiende veen indeeerste periode derveen-waterlopen een korte oligotrophe
toestand heeft medegemaakt, bewijst het vrijwel overal voorkomen van de dunne
Spalterlaag, diezelden dikker isdan20cm.Een ruwe schets geeft fig.5. Dit
spalterveen iseen Sphagnumformatie met veel cuspidatum-resten, waardoorde
„spalterigheid" ofbladerstructuur ontstond. Dat deze laag voor een landbouwgebied hoogst ongewenste storingen inde waterbeweging brengt, heeft DUYVERMANinzijn proefschrift beschreven.
Veleveenlopen zijn weder verland, dus in een bepaalde periode buiten functie
geraakt, wat voor een veen met oligotrophe neigingen een bekend verschijnselis.
De watertoevoer istoen waarschijnlijk verminderd ofde afvoer verbeterd,wat
DE RONDE VENEN.
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FIGUUR 5 Spalterveen in de Ronde Venen.
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op een tijdelijk geringe daling wijst. Schommelingen van een tiental centimeters
zijn reeds voldoende om dit te veroorzaken.
De Ronde Venen zijn dooraderd met kronkelstroompjes, zoals DUYVERMAN
(11) heeft aangetoond. Zeer opmerkelijk is, dat deze stroompjes op een niveau
liggen, dat ongeveer 2 m boven de zandondergrond ligt en speciaal in dit gebied.
Wij vinden zenietof schaars in de zuidelijker gelegen venen, ook bijna niet in de
droogmakerijen van de Bovenkerkerpolder of de Legmeer. Daarentegen zijn ze
in de polder Zevenhoven weer aanwezig, maar dit is onvoldoende onderzocht.
HEDIN vermeldt in zijn onderzoek der Lob-moerassen eveneens een systeem
van kronkelende waterwegen en-wegjes, diealleen de ervaren Lob-vissers kennen
en die steeds veranderen door verlanding en door water inbraak, waarbij nieuwe
stroompjes worden gevormd. Deze waterloopjes komen later nog ter sprake.
Hetgeen wij in de ondergrond van de veenvorming in deze droogmakerijen
vonden, strookt geheel met de ervaringen in het Oude Rijngebied en de door ons
onderzochte centrale venen noordelijk daarvan. Mijdrecht is vóór de vervening,
die in de zeventiende eeuw begon, een der oudste nederzettingen geweest. Het
wordt in ± 1085 reeds genoemd. Dat wijst er op, dat Mijdrecht toen hoog lag,
dustamelijk ver boven water. En dit klopt weder met onzeopnamen van de Oude
Rijn af naar het noorden, in welke richting de moerasklei-inmenging uitwigt
zoals uit fig. 6blijkt. Dewaarnemingen inWilnis-Veldzijde op de intakt gebleven
zetveldstroken, (kraggen) wijzen op een bosveen en niet op een oligotrooph veen.
Ook in het nu geklonken gebied van Demmerik, dat eveneens heel vroeg wordt
genoemd, en in de Ronde Hoepspolder, met zijn typische inversie, is geen oligotrooph veen gevonden, maar wel mesotrooph houtveen.
Om de geschiedenis dezer formatie zuiver op te stellen, hebben wij zeer zorgvuldig genomen profielboringen nodig in de Ronde Hoepspolder, Demmerik,
Spengen, Kockengen, Teckop en Kamerik. De monsters der lagen zullen palynologischenlandbouwscheikundig onderzocht moetenworden,zodat een aanvullend
geheel ontstaat. Het kan niet anders, of men zal een enorm uitgestrekt Gyttjagebied vinden, met in het noordelijk centrale deel uitgesproken bosveen-eilanden,
en zo zal dan waarschijnlijk de sobere beschrijving van PLINIUS over dit onherbergzame veen-plassen-gebied enigreliëf krijgen.
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FIGUUR 6 Uitwigging van de veenkleien in West-Utrecht
( U i t : DUYVERMAN ( 1 1 ) ) .
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IV. HET GEBIED VAN DE OUDE RIJN
De Provinciale Waterstaat van Zuidholland heeft in de bezettingsjaren een
buitengewoon belangrijk werk verricht, door langs de Oude Rijn een zeer groot
aantal boringen te verrichten, met een voor de technische doeleinden zeer nauwkeurig gedifferentieerde materiaal-beoordeling. Door de vlotte medewerking van
de hoofdingenieur en zijn ambtenaren zijn wij in staat gesteld van die gegevens
gebruik te maken. Wij kunnen daarvoor niet dankbaar genoeg zijn, omdat deze
boringen onseigen werk opzeldzame wijze aanvullen.
Op enkele meters uit de Rijnoever werden boringen verricht en wel om de
halve km van de Provinciegrens oost van Woerden tot Leiden toe. In de rivier
werden vanaf Bodegraven naar Leiden om de 100 m profielen gestoken. Verder
werden dwars op de rivier om de km ondiepe steken verricht, die ongeveer 500m
noord en zuid van de rivier liggen. In het gebied van de Does en de Weipoortse
Vliet werden lange profielraaien van enige km's, en tenslotte zeer mooie dwarsprofielen genomenbijdemond van deGouweenbij km35en36oostvan Woerden.
Aldus beschikten wij over ± 700 profielboringen, die het gehele gebied doen kennen (tot 10m en dieper). De onderscheidingen van het grondmateriaal zijn iets
anders dan de onze. Het onderscheid in veenkleien en kleivenen is door de Provincie nietgemaakt in de geest, zoals wij dat landbouwkundig behoeven, doch er
is variatie in de materialen te herkennen, vooral ook, omdat de provinciale opnemers de termen veenhoudend of kleihoudend gebruiken. Er zijn talrijke plaatsen, waar wij de materialen kennen en dusvergelijkingen kunnen maken.Vergissingen zijn dan ook uitgesloten, zelfs bij de term „klei", die de opnemers in de
oude geest van rivierklei of verweringsklei hebben opgevat, is geen misverstand
mogelijk. Rivierkleien zijn door ons niet gevonden, ook niet waar beide partijen
over monstersvan dezelfde plaatsbeschikken. Wij geven inkaart VII deloop van
deOudeRijn weer eninkaart VIII de serie dwarsprofielen, die 2 m beneden het
maaiveld reiken.*Daaruit ziet men, dat de rivier langs of op een zandrug loopt.
Hij loopt overwegend ten noorden van de zandhoogte; deze is dus de zuidelijke
oever.Slechts optwee plaatsen isde zandrug de noordelijke grens en wel van ±
4 km tot ruim 6 km oost van Leiden en even voor Woerden op een smalle plek.
Van de32kleineprofielen (dievan km 14valt uit) bevindt de rivier zich 19maal
op de zandrug, er 9 maal ten noorden en4maal ten zuiden van. Dit laatste komt
over eenafstand van ^ 3 km voor, even voorbij de Does en even voor Koudekerk, dat opeenzandplateau ligtten noorden van de Rijn. Over een afstand van
33 km bevindt de Rijn zichöfopdezandrug, ofertegenaan aan denoordzijde, en
wel overwegend op. Wij zien op vele plaatsen brede geulen op de zandrug, misschien kan men zeggen, dat de rivier daar tussen twee zandhoogten inloopt, b.v.
bij km 3, 15, 16en22.
Wanneer er dieper geboord ware, of met kleinere onderlinge afstanden der
noord- en zuidprofielen, zouden vermoedelijk deze gevallen vermeerderd kunnen
worden. Nu komt bij dit gegeven een opmerking over de zogenaamde oeverwallen te pas. In kaart VII hebben wij de diepe ligging van de zandondergrond
door stippen aangegeven (ziede legger).
Daaruit blijkt, dat op vele plaatsen het water in plasvorm gestaan heeft, waar
1
Hier zijn geen waterpassingen verricht, zodat wij deze profielen slechts als
schema's moeten opvatten.

24

\ /
/

'

nudeOudeRijn loopt.Wijkomenopdit verschijnsel indit hoofdstuk terug, omdat
het de vormingsgeschiedenis zo duidelijk aangeeft. Oeverwallen zijn de zandrijke
ruggen, die een stroomrivier langs de bedding vormt, wanneer deze overloopt
door toename van stromend water, waardoor bij het afnemen der stroomsnelheid
na de zijwaartse afvloeiing de zwaardere meegevoerde zwevende stoffen het eerst
bezinken. Deze oeverwallen zijn bij de Oude Rijn niet te vinden. Wel heeft zich
soms langs het water eennu iets hoger liggende strook gevormd, maar deze bevat
soms alleen zand, dat van de koppen is afgeslagen (zelfde zandsoort als van de
koppen!) maar altijd moerasklei, dus een biogeen product. En op sommige plekken ontbreekt die zogenaamde oeverwal geheel over grote afstanden, zoals bij
Rietveld tot ver voorbij Nieuwerbrug en b.v. van Zwammerdam westwaarts.
Men zie o.a. ook de dwarsprofielen bij 1,4, 12, 13en vermoedelijk ook 14, waar
het veen nu geklonken beneden het rivierpeil ligt. Overigens zijn de zogenaamde
oeverwallen eveneens geklonken, wanneer ze op het veen liggen. Dat de Romeinen hun weglangs demilitairegrensopdezuideroever legden,spreekt vanzelf,
omdat daar overwegend dezandhoogte derivier begrenst. Denoordoever wasvoor
hen onbegaanbaar. Afslag van het zand van de zuidoever naar het noorden, dat
wij met VAN VEEN (45) brandingsverplaatsing noemen, vindt men volgens onze
bevindingen optalrijke plaatsen. Waar zeer fijn zand en moerasklei gemengd zijn,
zoals op het plateau van Kouderkerk, krijgt men een zogenaamde „vette klei",
die door de pannenbakkers wordt begeerd en in grote massa afgegraven. Deze
mengsels liggen alle dicht bij de Oude Rijn, bijna alle aan de noordzijde. Zeer
verhelderend zijn drie dwarsprofielen van de Provinciale Waterstaat, die wij in
kaart IX weergeven. Twee er van liggen vlak oost van Woerden in de eerste en
tweede bocht bij km 35 en 36. Deze strekken een paar km noord en zuid en zijn
een uitnemend schema van de Rijnloop en omgeving, omdat hier een waterpassing werd verricht. Men ziet daar de rivier op de zandrug lopen, met vormingen
van veenklei en kleiveen op het zand, dus met biogene materialen, terwijl het
veen gegroeid is tegen de zandrug aan. Aan het geleidelijke verloop van de klink
noord en zuid kan men de biogene vorming afleiden, vooral aan de zuid-zijde
van profiel 35, waardoor de steile zandwal de klink plotseling sterker verloopt.
Het derde profiel is bij de Gouwsluis genomen, waaruit eveneens blijkt, hoe de
rivier eigenlijk een plasrelict is. Dit schema van kaart IX geeft niet de onderscheidingen aan in het veen-materiaal, dat ter plaatse en over een grote afstand
met moerasklei is gemengd, waarover wij de gegevens bezitten. Dit veen is inderdaad een kleiveen, dus een oud overstromingsgebied. Deze profielen geven een
duidelijk inzicht in het veenwaterkarakter van de Oude Rijn en bevatten geen
spoor van een stroomrivier, die zelf riviermateriaal, dus verweringsresten aanbrengt.Ten onrechte heeft men de zandrug als de bedding-formatie van een stromende rivier aangezien. Deze mening is algemeen verbreid en onlangs door
Ir ZONNEVELD (2) voor de omgeving van Alfen nog verdedigd. In de eerste
plaats is in het zand geen rivierzand te zien, blijkens een uitgebreid onderzoek
van dezezanden, dat wij nogzullen beschrijven in hoofdstuk VL
Het is een volgens onze ervaring glaciaal zand, zonder rivier-schiftingen en
aanzienlijke lagen dik. Degrindbanken, diedieper gevonden worden, zijn glaciale
vormingen en wanneer men in de bovenlagen plaatselijk schiftingen vindt, zijn
die uit de overstroming der koppen verklaard door brandingsverschijnselen.
Maar er komt nog iets bij!
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Indien de Oude Rijn eenstroom waregeweest, zou men nimmer de vormingen
vinden in de zandondergrond, die de profielen met hun steil verloop tonen. Dan
zou het zand in bepaalde brede lagen als banken overal langs het verloop van de
stroom aangetroffen moeten worden. En wat ziet men? Aan de zuidzijde een
zandwal, met steile afval aan de noordzijde, bij Bodegraven een klein plateau en
bij Koudekerk een noordwaarts strekkend groot plateau. Die plateaux zou men
dan kunnen houden voor de rivierzandbanken, maar daar hebben ze niets van.
Dit vrij homogene fijne zand is zo kenmerkend voor een andere formatie, die
vóór de veenvorming is ontstaan,datwij daaraan een afzonderlijke beschouwing
zullen moeten wijden. Bovendien de verspreiding van zandruggen en plateaux
zou, indien men deze door de Rijn afgezet zou denken, tot de absurde conclusie
voeren, dat het grootste deel door die zelfde rivier weer zou opgeruimd zijn. Ten
aanzien van het grote zandplatau, vanaf Utrecht over de Meern naar Vleuten
en de Haar, komt men dan tot een nog gewrongener verklaring, indien men dit
aan een stroomvorming zou toeschrijven. Ook dit zand heeft fijne korrelverdeling
evenals dat van de Rijnruggen. De loop van de Oude Rijn vanaf Utrecht is niet
duidelijk meer te reconstrueren vanaf het huiste Voorn vóórdeMeern; destroom
is daar eigenlijk zoek, indien men in het terrein naspeuringen doet en wel tot en
met Vleuten. Na Vleuten is de meanderende Oude Rijn voor de afwatering vergraven en heeft de naam Bijleveld gekregen. Tot Harmeien kennen wij de stroom
weerterug.Wanneer deloopvan deMeern tot Vleuten noord van de Oude Woerd
bij het dorp de Meern heeft gelopen (men denke aan het Romeinse castellum ter
plaatse), zou deze loop door de stroom „verzand" zijn. Maar ook dit denkbeeld
isonmogelijk. Verzandingen van armen instromende rivieren zijn alleen mogelijk,
wanneer de stroom een uitlaat houdt of maakt, en die ontbreekt hier. Voor de
verzanding is zandverplaatsing nodig en die zou dan zo sterk geworden zijn, dat
de rivier na eerst een zeer homogeen groot zandplateau neergelegd te hebben,
zich zelf vermoordde. En dit zandplateau, dat tientallen meters dik is, ligt met
zijn oppervlak boven de omgeving (het Romeinse niveau wijst dit aan) zodat die
verzandingscatastrophe dan plaats gehad moet hebben, toen het veen al volgroeid was. En dit is volstrekt in tegenspraak met de dikte van de zandlagen en
de begrenzing van het plateau met steile randen. De buitengewone stroomkracht
moet dan het water hebben doen verlopen langs andere wegen in de richting
Harmeien, of daar afsluiting vindend, bij Utrecht naar de Vecht gestroomd
moeten zijn. En ookdaar isnietsvan zo'n geweld te vinden.
De stabiele meandering van het gehele Oude Rijn-systeem wijst juist op het
ontbreken van een felle stroomkracht en op het veenkarakter,- dat vol meanderende afvoerwegen en wegjes kan liggen. Maar er is nog meer: het grote plateau
van deMeern en Vleuten bevat moerasklei-inmenging, met hier en daar tussenstukken met echte Gy#/'a-formaties.
Wij moeten dus ook daarom het idee van zandverplaatsing door de Rijnstroom opgeven.
Het terrein van huis te Voorn naar Vleuten is door ons nog onvoldoende
onderzocht; wanneer dit alsnog geschied is, zullen wij met meer recht iets over
de loop van de Rijntak door dit gebied kunnen zeggen.
De gegraven Leidse Rijn van huis te Voorn tot Harmeien loopt door het
zandplateau in een recht stuk en is nodig geworden nadat de afwatering onvoldoende werd en de vaarweg onmogelijk was geworden. Dat geschiedde in het
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begin van de zestiende eeuw. 1 Bij Harmeien begint de veenstroom met een vrij
grote breedte en deze wordt na Zwammerdam nog duidelijker. Hier zou dus na
de afsluiting bij de Meern de Oude Rijn als een waterplas zijn gebleven, die niet
dichtgroeide. De waarnemingen van de omgevende grond doen zien, dat deze
piasrivier nog steeds moerasklei over het terrein aanbracht. Vroeger - om bij het
idee van eenoude stroomrivierte blijven -zou deze rivier alleen in het zuiden een
oeverwal gevormd hebben of wanneer men de rug als een bed opvat, van zijn
bed afgegleden zijn naareen veengebied, dat toen... hoog lag! En zou bij die gelegenheid zijn vermeende zand-oeverwallen in het noorden opgeruimd hebben,
waarvan evenwel geenspoor meerinhetterreintevindenis.Welkeenwildestroom
zou de Oude Rijn dan geweest zijn! Bovendien komt men nog tot de zeer gedwongen aanname, dat de zandopvulling van het bed oorspronkelijk gelijke tred
zou hebben gehouden met de veenvorming.
Overigens is de zandtoevoerende stroom in een groot veengebied een zeldzame bijzonderheid, en als hij voorkomt, heeft dat gebied dan een geheel andere
structuur. In geen geval werken die twee systemen van zandopvulling naast
elkaar zo evenwichtig samen als de profielen aangeven. Alle deze voorstellingen,
zijn dan ons inziens ook onaanvaardbaar.
Nu is er nog een argument, dat men voor een stroomrivier zou kunnen aanvoeren, namelijk de instroming van vloedwater door een mond bij Katwijk.
Immers vloedwater geeft stuwing en de eb versnelde stroomafvoer. Het was dus
noodzakelijk, dat wij dit gebied doorzochten.
Tegen het bestaan van die mond zijn reeds directe bedenkingen aan te voeren
en wel: le de meanderende bovenloop vanaf Dorestad. Een stroomrivier, die
een pakket zand aanvoert van tientallen meters dik (dit zijn de diepste profielen)
kan geen smalle meanderende rivier geweest zijn. Over de meander-systemen
van zeer brede stromen als die b.v. van de Colorado, de Mississippi, de Jenessei,
de Lena of deTarim bestaan duidelijke beschrijvingen, en deze zijn op het kleine
takje van de oude Rijn niet van toepassing. 2e de oude historie zegt niets van
een riviermond. De historici zoals BIJVANCK, HETTEMA, GOSSES, nemen die
mond in Romeinse tijd aan en laten hem later verzanden. BEEKMAN (2) heeft in
een vrij recent artikel die mond zelfs aangewezen en vangt zijn artikel aan met
de opmerking, dat het in de wetenschap niet toelaatbaar is zovele onduidelijkheden te laten bestaan, als juist bij dit onderwerp. Daarom zegt hij, dat hij de
mond nu eens duidelijk zal aanwijzen. Dit artikel is merkwaardig om de vele
veronderstellingen, waarvan de meeste nimmer aangevoerd zouden zijn, wanneer
deze uiterst bekwame geograaf, toegerust met een bewonderenswaardige kennis,
de gronden waarover hij spreekt, had gekend. Hij lokaliseert de mond i 1200m
noordelijk van Katwijk enwijst eendrietal weteringen, welkedewegvan KatwijkBinnen naar Noordwijk-Binnen kruisen, als Rijn-relicten aan. De Oude Rijn zou
dan meanderen door Leiden naar het zuiden met een brede boog westwaarts
over Valkenburg en Katwijk-Binnen noordwaarts tot die weteringen (thans
smalle slootjes) gelopen en westwaarts in een brede mond van ± 800 m breedte
de duinreeks doorbroken hebben, zodat de Brittenburg, juist op de zuidoever
liggende,alseen verdedigingsfort van diemond kon worden beschouwd. Hij voorspelt, dat onder dit terrein de oude mond zal terug gevonden worden.
1
Men maakte gebruikvan een dergegraven afwateringskanalen van deoudeontginning de „Heycoop".
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Voorts haalde hij het feit, dat een boerderij in die verzande mond de .,Rijnsoever" heet, en het gebied de „Klei" wordt genoemd, als bewijzen aan voor het
eensbestaan hebbenvandiemond.Gelukkigbeschikken wij overenige belangrijke
profielboringen van de Provinciale Waterstaat en over enige door de tegenwoordige bezitters van de Rijnsoever1 gedane boringen en over eigen waarnemingen.
Welnu, al deze gegevens tonen een uitgesproken zandformatie aan, met een
moeraskleilaag op ongeveer 2 m beneden N.A.P. van 8 cm en hier en daar veenlagen in dat oude „moeraskleigebied". Daar beneden is alles zand, tot op meer
dan 100m diepte: over dit zand schrijven wij later, (hoofdstuk VI).
Wat de bollenkwekers thans klei noemen, is een mengsel van overwegend
zand en biogene klei. Wanneer fijn zand met biogene klei wordt gemengd, verkrijgt men een materiaal, dat in vochtige toestand als een kleiachtig materiaal
aanvoelt en dat bij droogte keihard indroogt. Zeer geringe kleigehalten zijn voldoende om de grond deze habitus te verlenen. Daarom noemt de bevolking, die
aan los zand in de humeuse bovengrond is gewend, dit materiaal „klei". De
bollenkwekers kunnen voor hun doel zo'n grond niet gebruiken. Enige profielen
van de Leidse Drinkwaterleiding Maatschappij, ons welwillend ter beschikking
gesteld door de Directeur Dr Ir P. J. LINDENBERG, (kaart X) in het gebied ten
zuiden van de Rijn tonen aan, dat er geen spoor te vinden isvan een echte riviermond met de getijden-werkingen, die toch ver in het binnenland zouden moeten
ingedrongen zijn. Wij kunnen dat met zekerheid zeggen, omdat wij die ruïneuze
inloop van het zeewater kennen indeMaasmond tot ver inhet land achter Maassluis en Vlaardingen, verder in Noordholland, waar de zee in het merengebied
is ingedrongen en in de Zuiderzee. Hoewel wij geen waterstaatkundigen zijn en
ons zeker geen oordeel willen aanmatigen, op een gebied, dat buiten ons vak ligt,
menen wij toch als grondkenners van stroom- en inbraakgebieden, genoeg ervaring opgedaan te hebben om met alle gegevens, die onszowelwillend ter beschikking zijn gesteld, uit dit terrein geen spoor van rivier- en getijdenwerking opte
kunnen maken. De boringen, die Dr LINDENBERG voor zijn bedrijf uitvoerde,
zijn sprekend. Zij komen uit het duingebied ten zuiden van de Rijn, en geven dus
weer, hoe de ondergrond van de duinformatie in elkaar zit. Zij gaan tot Katwijk.
De profielen van de Provinciale Waterstaat ten noorden daarvan en die van de
Verenigde Bollenculturen bij de Rijnsoever, geven aan, dat dit terrein continu is.
En dan blijkt, dat de zogenaamde Rijnmond geheel dezelfde bouw heeft als
noord en zuid daarvan.
In kaart XI geven wij zes boringen weer uit het gebied van de Rijnmond,
afkomstig van de boringen van de Provinciale Waterstaat van Zuidholland ten
behoeve van de hoofdweg naar Haarlem en één van de boerderij „Rijnsoever"
midden in de mond (kaart X).
Wij zien in deze boringen geheel dezelfde grondslagen als wij ten zuiden van
Katwijk aantroffen. Wij hebben de profielen van de Provinciale Waterstaat in de
origineleopgaveweergegevennaastdebeoordeling van onze eigen ervaring met de
aangetroffen materialen. Daarbij komt uit, dat het grijze zand altijd plantenresten bevat, zodat dit materiaal een begroeid oppervlak is geweest, dat overstoven werd. Volgens de boringen ligt dit „grijze" zand nog in lagen tot op
1

„De Verenigde Bollenculturen" te Noordwijk-Binnen.

28

± 17 m-N.A.P. zowel vlak bij het in de achttiende eeuw gegraven Rijnkanaal
als in de door BEEKMAN vermoede Rijnmond, bij aftakking naar Rijnsburg als
bij de Zwarte weg die naar de Rijnsoever afbuigt. Het profiel (één van de vijf)
van de boerderij „Rijnsoever" gaat tot 5m beneden het maaiveld, dat ± 0070m
boven N.A.P.ligt. Daarvan bezitten wij goede monsters, die wij als vergelijkingsmateriaal uitnemend hebben kunnen gebruiken. En dan blijkt, dat in de aangetroffen kleilaagjes en lagen echte moerasklei zit. Daarover straks. In kaart X
spreekt dit profiel duidelijk; men ziet, dat dit materiaal op de eens begroeide
zandgrond ligt, d.w.z. dat men hier hetzelfde verschijnsel waarneemt als bij de
grote veenformaties, die ontstaan, omdat een waterspiegelstijging heeft plaats
gehad. Alleen door gecombineerd palynologisch en landbouwkundig onderzoek
zou men overeenkomende perioden kunnen bepalen. Rondom die vermeende
Rijnmond noch noord, noch zuid, noch oost is ook maar een spoor te vinden van
eb- en vloedwerking evenmin als in het Rijngebied zelf.
De drie weteringen, die BEEKMAN voor Rijnrelicten hield, zijn duinbeken;
onze veldboringen rondom die beken leveren evenmin als het in kaart X opgenomen profiel een beeld van een stroomrelict. Overigens is de opvatting, dat een
willekeurig waterloopje, dat nu van uit het westen water ontvangt, een rivieroverblijfsel zou zijn, wat al te eenvoudig. De naam van de streek als „de klei"
is hierboven reeds verklaard. De naam van „Rijnsoever" in de zogenaamde Rijnmond van BEEKMAN isniet te verklaren, wanneer men de locale geschiedenis niet
kent. Dat boerderijen enhuizen fantasienamen ontvingen, isoverbekend. Tot het
ontstaan van het idee van een Rijnmond heeft vermoedelijk de Divisiekroniek
uit de vijftiende eeuw de belangrijkste bijdrage gegeven.1 Maar dit is een vraagstuk voor historici; wij grondkenners menen aangetoond te hebben, dat die mond
er niet geweest is.Deafsluitende zogenaamde kleilaag op ± 2m-N.A.P., diezich
van de Wassenaarse Slag, tot voorbij Noordwijk-Binnen over een grote- zij het
ook onbekende - breedte uitstrekt, werd door Dr LINDENBERG in zijn proefschrift (28) als een Rijnklei opgevat. De monsters, die wij van dit voor water
ondoordringbare materiaal zagen, geven ons een heel andere indruk. Dit isnamelijk een mengsel van zeer fijn zand met een biogene klei, zodat wij moeten aannemen, dat wat hier gevonden iseen formatie in het groot is,diewij in het klein
bij de duinpiassen kennen, namelijk dat zij een laagje biogene klei achterlaten,
wanneer de plassen, die een rijke en bijzondere vegetatie dragen, later uitdrogen.
De overstoven kleilaagjes heeft één onzer herhaaldelijk gevonden o.a. in de kop
van Schouwen, bij de Eendenkooi en de duinpiassen zuid-oost daarvan, in de
glacialeprofielen inOost-Nederland, waar deze biogene vormingen hebben plaats
gehad op de bevroren ondergrond, en het allerfraaist kon men de biogene formaties van moerasklei en veen waarnemen in de leerrijke put van de tunnelwerken
bij Velzen, midden in dezandformaties. Er moet dus in een betrekkelijk vlak terrein een groot duinmeer hebben bestaan met sterke oxydatieve eigenschappen en
hier en daar een poging tot veenverlanding. Immers de veenrelicten ontbreken
daarbij nooit. Naar onzeopvatting isdezeformatie andersdan dievan de centrale
venen. Dat zij overstoven is door een dikke laag zand, blijkt uit de profielen.
Voordegeen, dietwijfelt aan demogelijkheid van biogene sedimenten in het arme
duinwater, brengen wij het reeds vermelde verschijnsel in herinnering van de
i Zie HETTEMA (22), blz. 148).
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enorme algen- en plantenwoekering in het duinkanaal van de Leidse Duinwaterleiding, waarmede LINDENBERG te kampen had. Interessant is ook, hoe bij Warmond, waar ook een zandplateau ligt, het veen tegen eenvrij steile rand aansluit,
zoals wij dit bij de Oude Rijn zien. Ook hieruit is af te leiden, dat de Oude Rijn
slechts als doorvoer heeft gefunctioneerd, die het seizoenwater opnam van het
oosten en tevens enig water, dat in detijden van hoge vloeden van de grote Rijn
via Dorestad instroomde. Dit overschot van water werd naar het noorden en
noord-oosten afgevoerd via de andere veenwateren zoals de Vecht, en na Zwammerdam, waar de Mije water aanbracht, via de Heemwetering (met Rijnsaterswoude aan de mond der brede plassen en meren) verder door Aar, Does en Lede.
Als vaarweg naar het noorden heeft blijkbaar alleen de Vecht gediend, gezien de
ligging van Vechten met zijn vloot-station en de handels- en schippersbevolking
in de vicus bij dat castellum.
De Oude Rijn is dan een plasrelict, dat bij de veengroei aanvankelijk heeft
gelegen aan de voet van de zandrug, en later op die hier en daar overgroeide
zandrug isopgedrongen (zieverder in dit hoofdstuk de schema's van fig. 9 en 10.
Dit verklaart de breedte vanaf Alfen. Die plas met zijn moerasklei en Gyttja-afzettingen vindt men in de dwarsprofielen duidelijk weer. Van daar uit heeft zich
de moerasklei haar het noorden uitgebreid, zoals onze fig. 6 duidelijk doetzien
en zoals blijkt uit de serie van dwarsprofielen, die de Provinciale Waterstaat
uitvoerde. Na de ontginningen is zoveel in de waterloop en van het gehele gebied veranderd door vergraving, dat men dit gebied zich volkomen heeft zien
wijzigen. De Bijleveld is gegraven en heeft via de Kromme Mijdrecht, die een
veenwater was en de feitelijke bovenloop isvan de Amstel, de verbinding naar
het noorden gemaakt, nadat deafwatering, dievia deOudeRijn en Heemwetering
naar de Wendeldijk en later naar Spaarndam liep, (twaalfde eeuw) onvoldoende
sneldeWest-Utrechtseontginningen ontwaterde. Daarna is de Grecht gegraven,
van Woerden naar de oude oorspronkelijke Mije, die zijn oorsprong had bij de
plas van ons profiel A (fig. 1) en zijn mond bij Zwammerdam in de Rijn. Daarmedezijn wij in historische tijden gekomen. Het laatst werd de Leidse Rijn ger
graven van deMeernnaar Harmeien dwars door het zandplateau. In de zestiende
eeuw kwam deze verbinding tot stand, gebruik makende van een wetering ten
noorden van de polder Bijleveld.
Wij zullen ons niet in de waterstaatkundige problemen verder verdiepen,
doch er alleen op wijzen, dat voor het onderhoud en behoud der venen enorme
arbeid is verricht en grote kapitalen zijn besteed moeten worden. Dat was de
erfenis der energieke ontginners van de elfde tot dertiende eeuw, die reeds vroeg
grote gemeenschappelijke werken wisten uit te voeren. Over het gebied bezuiden
de Rijn, waar wij enige belangrijke gegevens hebben verzameld, is nog weinig
gesproken. Alleen kunnen wij er op wijzen, dat dat gebied door de zandrug van
het Oude Rijn-systeem waarschijnlijk van het noorden wasafgesloten. De Gouwe
liep niet tot de Rijn door, maar kreeg er door een gegraven kanaal verbinding
mede, om de vaarweg van de Maas en IJsel met Amsterdam te verbinden, toen
allevenenreedslangontgonnenwaren. ] DebeideWierikenzijn gegraven enspelen
een rol in een ontwatering van het Groot Waterschap Woerden naar het zuiden.
1
Tijdens de correctie van dit artikel kwameenpublicatievan D.L. DE JONGover
deGouwe(vijfde verzameling Bijdragen vandeOudheidkundige kring „Die Goude") in
onze handen, waarin de schrijver dit zeer duidelijk aantoont.
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Dat gebied kan in zijn wording apart beschouwd en bestudeerd worden, maar
in wezen verschilt het nietmet de vorming der venen benoorden de Rijn. Over de
beide Wieriken en de Weipoortse Vliet geven wij straks nog enige opmerkingen,
evenals het gebied bezuiden deze pseudo-rivier. Nu zal men zich afvragen, of de
Oude Rijn dan geen loopveranderingen heeft gekend. Die vraag kan aan de hand
van de uitvoerige Rijnprofielen van de Provinciale Waterstaat beantwoord
worden. Destudie zal opnieuw reliëf geven aan deveenvormingsgeschiedenis, die
van zo onberekenbare waarde is geweest voor het ontstaan van de beide Hollanden, daar toch de ontginning van de moeras-wildernissen in zo vroege tijd een
uniek voorbeeld isvan menselijke energie en... vroege organisatie!
De Provinciale Waterstaat voerde langs de Rijn vanaf de Utrechtse grens
tot Leiden om de halve km een boring op de noord- of zuidoever uit, al naar er
gelegenheid was, i 2m uit de oever, een boring van 11,50m-N.A.P. en af en toe
dieper. Daar zijn ruim 80 profielen uit te voorschijn gekomen. Het is ondoenlijk
om deze alle weer te geven, maar wij zullen trachten de belangrijkste gegevens
voor ons onderwerp der veenvorming naar voren te brengen. Wij beginnen met
in tabel 3 de diepten aan te geven, waarop de vaste zandgrond is aangetroffen.
Daaruit zal men zien, dat er van een continu verloop geen sprake is. Soms ligt
die ondergrond hoog zoals bijvoorbeeld:
TABEL3 Overzichtvan dewisselendedieptevan devastezandgrond langs
de Rijn van de Utrechse grens tot aan Leiden.
Bij km 3,5 noord even voorbij de Weipoortse Vliet
4 noord even voorbij de Weipoortse Vliet
10,5noord westzijde van de Hoge Waard .
16 noord bij Gouwe en Aarkanaal . . . .
23,5zuid in Bodegraven
24. zuid in Bodegraven
24,5noord in Bodegraven oost
24,5 zuid in Bodegraven oost
28,5zuid in Baroutswaarder
29,5zuid in Baroutswaarder oost

op 2,05-N.A.P.
2,20-N.A.P.
2,20-N.A.P.
1,65-N.A.P.
2.10-N.A.P.
1,55-N.A.P.
1,25-N.A.P.
1,50-N.A.P.
1,80-N.A.P.
1,45-N.A.P.

En voorts in Woerden en even voorbij Woerden ten zuiden van het plateau te
Geesdorp en verder oostwaarts, waar de rug in het grote plateau van Harmeien
en de Meern overgaat. Duidelijk is hier te zien, dat de Gouwe isgegraven in een
zandhoogte evenalshet Aarkanaal. Een prachtige structuur van deze hoogte geeft
de dwarscoupure, die aantoont, hoebij dat punt de Rijn op het zand isgedrongen
en hoe hij daar als overvloeiende plas naar noord en zuid een moeraskleiafzetting
deponeerde en wel naar het zuiden uitwiggend tegen de stijgende rug en in het
noorden in een diepere laag langs de aflopende rug. In dit diepere deel werd de
ondergrond door brandingsverschijnselen omgewoeld (waarover later meer).
Verder noordwaarts dan kaart IX aangeeft km 15,975, gaat deze moerasklei
in een veenklei en kleiveen over (Niet op de kaart aangegeven). De breedte van
deze Rijnplas is minstens 500 m. Hoe sterk het ondergronds-profiel verandert,
bewijzen de boringen, die een halve km verder oostwaarts gaan. Daar ligt een dal
van ruim 10m diep. Deboringvan 17,5km noord geeft nogeen punt van 10,40m
aan, terwijl die van 17,5 km zuid op 4,80 m komt, zodat daar de Rijn tegen de
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steile zandrug aanloopt. Het diepe dal loopt intussen aan de noordzijde tot
Bodegraven door, bij km 21,5 oost van Zwammerdam, even onderbroken door
een zandhoogte van 2,65 m.
De Mije, die bij km 19 in de Rijn uitmondt, is blijkbaar in een plas terecht
gekomen. Die putten vindt men op diverse plaatsen, o.a. bij de Does en Weipoortse Vliet, en dat die put daar zeer plaatselijk is, bewijzen een serie boringen
langs de Does, die wij in kaart XII en XIII weergeven. Daarop ziet men, hoe de
Does eerst door een put met veel zandopwoelingen en enkele hoogten loopt, op
± 400 m daarna over een werkelijke hoogte gaat en bij 800 m in het veen terecht
komt. De Does heeft, indien hij als veenstroom oud is, waarschijnlijk tussen dit
400mstrekkende geaccideerd terrein kronkelend gelopen. Detailopnamen zouden
ditkunnenuitmaken,dochzijzijn niet nodigomhetveenkarakter van het systeem
nader te bewijzen.
De waarnemingen, die tussen de hoogten en diepe dalen liggen, wijzen op een
uiterst grillig verloop van de Rijnrug. Daar de profielcoupure natuurlijk telkens
op één punt genomen is, moeten aanvullende profielen het geheel helpen verklaren. Daartoe zijn de dwarsprofielen in staat, die reeds in kaart VIII zijn weergegeven. Jammer genoeg zijn die ondiepe profielen niet gewaterpast, maar gemeten beneden het maaiveld, dat zeer ongelijk ligt en dat lager ligt naarmate
menverdervanderivierafgaat. Interessant ishet te zien, hoe de Oude Rijn tussen
enopdezandruggen zijn loop.heeft gevonden, wat blijkt uit devolgende profielen,
weergegeven indetabel 4,waarin deliggingderzandoppervlakten is aangetekend.
Daarbij moet men bedenken, dat dedwarsprofielen slechts 2mdiepgaan beneden
het maaiveld, duswaarvan nietvaststaat, dat men met de vaste zandondergrond
te doen heeft. Het kunnen daar zandoverspoelingen geweest zijn, die dus nader
onderzoek behoeven. Echter wanneer wij de oeverprofielen, die wel tot de vaste
zandondergrond gaan en die welgewaterpast zijn op N.A.P.,er mede vergelijken,
kan men er het volstrekte moeraskarakter duidelijk in herkennen.
Zeer opmerkelijk zijn de diepe putten bij de Hoge Waard bij de km's 8en 9,
die opgevuld zijn met een moerasformatie. Bij 10 vindt men zandverspoelingen
van naburige koppen. Bij de Heemwetering (km 11) is de opvulling weer geheel
van moerasmateriaal. Bij Alfen is overwegend moerasmateriaal met zandvermenging. Bij Bodegraven-West, km 22, wordt een zandverspoeling gevonden van
5,10 m tussen moerasformaties.
Wij concluderen uit deze profielen, dat enkele plassen zeer oud zijn en dat de
stroming, indien zij reeds vroeg het aanzijn heeft gegeven aan een „loop", grillig
isgeweest door delaagten heen,zoongeveer alsbij het Does-profiel van kaart X11
en XIII uitkomt. Dezandinmenging en overspoeling heeft zeer incidenteel plaats
gehad en is geheel uit de zandkoppen te verklaren. Deze zandverplaatsingen zijn
strikt locaal öf uit branding te verklaren of uit verschuivingen door een ijsbedeKking. In geen geval door een „stroom". Wij zijn zelfs geneigd om de Oude
Rijn vooreentamelijk recent verschijnsel te houden, dat paslaat tot ontwikkeling
isgekomen,toen hetmerendeel derplassenwasverland en nadat de waterspiegelstijging, afgezien van de seizoenschommelingen tot stilstand was gekomen. Wij
denken daarbij, hoe bij de Amstel, zuid van Uithoorn, een veenspriel uit het
niveau van ± 2 m boven de zandondergrond uit de Eerste Bedijking der Ronde
Venen, onder de rivier doorloopt. In die periode was er dus geen Amstel. Als
plasrelict van een bepaalde diepte was verlanding alleen maar mogelijk van de
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TABEL 4 De cijfers zijn aangegeven in minus-waarden in meters.
km 2 bij Leiderdorp:
Noord 150 m - 1,20 m
Noord 50 m - 1,50 m
Rijn
0 m - 5,90 m
Zuid 100 m - 0,75 m
Zuid 200 m - 0,50 m
Zuid 300 m - 0,20 m

De put van 5,90 m is aldus opgevuld:
5,90 - 5,30 moerasklei
= 0,60 m
5,30 - 3,40 moerasklei + zand . . = 1,90 m
3,40 - 2,60 rommel
(Met rommel is bedoeld een met puin en grond
opgebrachte oeverversterking, dus aangebracht
materiaal. Helaas weten wij niet of hier onder
Romeins materiaal is te vinden.)

km 7 bij Koudekerk:
Noord 700 m Noord 200 m Noord 50 m Rijn
0m Zuid 250 m -

De put van 7,45 m is aldus opgevuld:
7,45 - 7,05 moerasklei + zand . . =
7,05 - 6,75 zand
6,75 - 4,15 moerasklei
4,15 - 3,20 moerasklei + zand . . =
3,20 - 2,65 veen
2,65 - 1,65 rommel

0,30 m
0,85 m
0,50 m
7,45 m
0,15 m

km 8 bij de Hogewaard:
Noord 500 m
1 m
Noord 200 m
0,70 m
Noord 50 m
0,50 m
Rijn
0m
4,65 m
Zuid 50 m
0,50 m
Zuid 150 m
0,30 m

0,40 m
= 0,30 m
= 2,60 m
0,95 m
= 0,55 m

De put van 4,65 m was aldus opgevuld:
4,65 - 3,35 moerasklei
= 1,30 m
3,35 - 3,15 veen
= 0,20 m
3 , 1 5 - 2,65 kleiveen
= 0,50 m
2,65 .- 1,45 rommel

De loop van de Oude Rijn tussen en op de zandruggen, aangegeven in profielen.
km 9 bij de Hogewaard:
Noord 400 m - 0,45 m
Noord 250 m - 1 m
Noord 50 m - 0,30 m
Rijn
0 m -11,50 m
Zuid 50 m - 0,35 m
Zuid 150 m - 1,50 m

De put van 11,50 m was aldus opgevuld:
11,50-10,10 veen
=1,40 m
10,10- 8,70 kleiveen
= 1,40 m
8,70 - 2,30 moerasklei
= 6,40 m
2,30 - 2,10 rommel

km 10 bij de Hogewaard:
Noord 100 m - 0,15 m
Noord 50 m - 0,30 m
Rijn
0 m - 9,10 m
Zuid 100 m - 0,60 m
Zuid 200 m - 0,40 m
Zuid 700 m - 0,20 m

De put van 9,10 m was aldus opgevuld:
9,10 - 9,00 moerasklei-materiaal . = 0,10 m
9 , 0 0 - 7,60 zand
= 1,40 m
7,60 - 6,10 moerasklei
= 1,50 m
6,10 - 5,30 zand
= 0,80 m
5,30 - 3,30 zand (grover)
= 2,00 m
3,30 - 2,90 moerasklei-mat. + zand = 0,40 m
2,90 - 1,60 rommel

km 11 bij de Heemswetering:
Noord 400 m - 2,00 m
Noord 150 m
0,80 m
Noord 50 m
0,50 m
Rijn
0m
6,15 m
Zuid 100 m
0,50 m
Zuid 200 m
0,80 m
Zuid 1100 m
0,30 m

De put van 6,15 m was aldus opgevuld:
6,15 - 3,25 moerasklei-materiaal . = 2,90 m
3,25 - 2,55 moerasklei-mat. + rommel
2,55 - 1,55 rommel
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km 15 bij Alfen:
Noord 100 m Noord 50 m Rijn
0mZuid 100 m Zuid 200 m Zuid 300 m -

1,00 m
2,00 m
6,45 m
0,30 m
0,50 m
0,30 m

km 22 bij Bodegraven West:
Noord 200 m - 0,45 m
Noord 50 m - 1,00 m
Rijn
0 m -10,05 m
Zuid 100 m - 2,00 m
Zuid 200 m - 1,00 m

De put van 6,45 m was aldus opgevuld:
6,45 - 5,85 moerasklei-materiaal . = 0,60 m
5,85 - 2,65 moerasklei-mat. + zand = 3,20 m
2,65 - 2,45 moerasklei-materiaal . = 0,20 m
2,45 - 1,85 rommel

De put van 10,05 m was aldus opgevuld:
10,05- 8,95 veen
= 1,10 m
8,95 - 3,85 zand
= 5,10 m
3,85 - 3,65 moerasklei-materiaal . = 0,20 m
3,65 - 2,35 rommel

Na km 22 bij Bodegraven-West worden geen diepe putten aangetroffen, alleen
ondiepe gleuven, die in tabel 5 genoemd zijn.
TABEL 5 Het voorkomen van ondiepe putten in het zand bij Bodegraven-West.
Ondiepe gleuven:
km 23 bij Bodegraven
2,45 m
,, 24 ,, Bodegraven Oost
1,55 m
,, 25 ,, Wieriker schans
4,15 m
,, 27 ,, Weipoort
3,50 m
,, 28 ,, Nieuwerbrug
2,15 m
„ 29 ,, De Bree- Barwoutswaarder . . . . 2,60 m
„ 30 „ Rietveld
3,00 m
„ 31 „ Rietveld
2,25 m
„ 32 „ Qrechtmond
3,75 m

Liggende tussen een
paar meters hoge zandoppervlakten tennoord
en zuid.

randen uit, die blijkens de dwarsprofielen bij km 19,95 en 35 en 36, enige honderden meters uit de Rijnlijn hebben gelegen. Een bezwaar tegen de vergelijking met de 2 meter-dwarsprofielen, die niet gewaterpast zijn, kan niet gemaakt
worden. De achter elkaar op één lijn liggende boringen zijn het bewijs voor betrouwbaarheid der vaste zandgrondoppervlakken. Zandoverspoelingen over
enkele 100 meters komen nergens voor, deze zijn zeer grillig, zelfs tot enkele
meters (zie later). De verst gelegen dwarsprofielen kunnen ten aanzien van N.A.P.
1 meter of iets meer lager liggen dan de Rijn, wat aan de cijfers van tabel 5 in
beginsel niets verandert.
Hoe bij de zandkoppen zandwoelingen plaats gehad hebben, is eveneens uit
de profielen op te maken, maar ook kan men zien, dat een enkele maal de loop
verland is, omdat men veenvormingen aantreft, die soms door zand overspoeld
zijn. Het is zeer gelukkig, dat de Provinciale boringen alle diep gaan, omdat juist
daardoor die overspoelingen kunnen worden gesignaleerd. Wij zullen daarvoor
enkele typische voorbeelden geven.
Bij de zandkoppen direct bij Leiden vindt men aan de noordzijde bij km 0,5
de zandondergrond op 9,95 m, dus diep; daarop ligt 3,60 m moeraskleiformatie
of veenklei tot 5,85 en daarop een laag veen 2, 55 m, waarop zand of kleihoudend
zand is gespoeld.
Bij 1 km noord ligt de zandondergrond 3 m hoger, bij 6,45 N.A.P.; daarop
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dat de beide Wierikken, die gegraven zijn, verbrede oude veenwaterbeddingen
waren, die beide door zand zijn verstopt. De Enkele Wierikke-mond heeft bij
km 25,5 een zandlaag van 5,30 m op veen en de Dubbele Wierikke bij Weipoort,
(km 32,5) één van ± 1 m. Dit zand is volkomen verantwoord door de naaste
omgeving, waar het zand zeer hoog zit. Maar deze opvatting kan alleen gestaafd
worden door meer gedetailleerd onderzoek. Uit de mooie Does-profielraai blijkt
inderdaad, dat in de monden veranderingen kunnen optreden.
Een serie van 20 profielen langs de Weipoortse Vliet, dus zuidwaarts naar
Zoeterwoude, leverde een begin, dat zeer op dat aan de er tegenoverliggende
Doesmond gelijkt. Bij km 3ligt een punt met ongelijke zandhoogten, diewisselen
van 7 tot 8m-N.A.P. tot 12m. Reeds na 50m van de Rijn af begint op 12m
diepte een veenvorming, dieoverdekt is met zand, dat blijkbaar afgewoeld isvan
de hoger liggende koppen, en daarop vormt zich dan een laag van moeraskleimateriaal. Diezandwoelingen houden opbij ± 1750mvan de Rijn naar het zuiden
en gaan dan over in het veen, dat herhaaldelijk met moeraskleivorming is overdekt. Ietsverdervindtmen verlandingsveen opeenmoerasklei-afzetting. Misschien
heeft hier het moerasgebied noord van de Rijn toch in verbinding gestaan met
het zuidelijke gebied. Maar ook hier is evenals bij de beide Wierikken detailonderzoek nodig om meer zekerheid te verkrijgen. Nu heeft deprovinciale Waterstaat nog vanaf Leiden tot Bodegraven-West, dus over22km inde Rijn langsde
oeversomde 100mboringen verricht, diezeerverhelderend zijn.Tot km 8,5vindt
men daar dezelfde ondergrondsdiepten of ongeveer dezelfde als bij de oeverprofielen en onregelmatige afzetting, overwegend van moerasklei-materiaal of
veenklei, hier en daar met uitgesproken zandwoelingen, zoals reeds besproken
werd.Bijkm8,5,dusindeput bij de HogeWaard, beginnen verlandingsvenen op
te tredeninafwisseling met moeraskleiformaties enzandverplaatsingen, dezegaan
tot km 10door,waar weer zand hoog komt. Dan ziet men om de honderd meter
dezelfde verscheidenheid met zandinmengingen van km 11,3tot en met 13,3 bij
de oude Heemwetering en de put van Oudshoorn en Alfen.
Van km 14 naar km 15 vinden wij in de ondergrond grover zand voor de
eerste maal.Wij zouden monsters moeten bezitten omte weten, wat dit betekent.
Ons inziensisdit eenstroomschifting of brandingsschifting van het orginele zand,
in de bocht bij Alfen, waarvan wij bij Harmeien een analogon hebben, waarvan
wijwelover monsters beschikken. Vooral bij deAlfense bocht geldt het gemis van
goede monsters. Wellicht vinden wij bij een nieuwe boring in deze streek de gegevens, diewij nodighebben.1 Zeer mooi komen de afgewisselde veenvormingen
bij het 16,5km-profiel naar voren, die zich tot 17km voortzetten. Dit profiel is
reeds besproken. Wij zullen dit dus niet herhalen.
Van km 18,4 in de put van de Mije-mond, komen weer over een lengte van
± 500 m iets grovere zanden voor, daarna weer zeer fraai de afwisselende veenvormingen, die diep beginnen. Deze zetten zich in de gehele Mije-mond tot aan
Bodegraven-West voort. Bij km 21,5 ligt de zandkop, zoals reeds werd gezegd.
Deze 220 profielen bevestigen de 80 oeverprofielen geheel en zegeven de indruk,
dat er in de ondergrond sterke zandverspoelingen opgetreden zijn. Wanneer men
nu weet, dat wij de zandverspoelingen alleen vinden bij de zandruggen, dus vlak
bij het plateau oost van Harmeien, langs de Rijnruggen en bij het plateau van
1
Deze monsters kwamen in onze handen, Inderdaad komt het glaciale zand hier
dicht bij de oppervlakte.
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Koudekerk, doch nooit in de venen, en wanneer men verder bedenkt, dat alle
oeverprofielen en die inde rivier een bonte wisseling zijn van biogene vormingen,
zoals wij in hoofdstuk II beschreven, is het duidelijk, dat de Oude Rijn altijd een
veenwater is geweest met alle kenmerken van een piasformatie, die de functie
had van afwatering, zodat dan bezwaarlijk het idee van een echte stroomrivier
is vol te houden. Gezien onze ervaringen in de zogenaamde mond en met de
rustige biogene vorming in het achterland tegen die zandruggen en zandvlakten
met vaak steil verloop, is ook duidelijk, dat het zo moet zijn als wij aangeven.
Het zaldelezeropgevallen zijn, dat wij deveenvorming streng gescheiden hebben
gehouden van de ondergrondsformatie om de eenvoudige reden, dat wij als landbouwkundigen en grondkenners, met deveenformatie indeeersteplaatshebben te
maken. Evenwel is gebleken, dat wij de zandformatie als ouderopvatten en dat
de zandbodem er al was voor de veenvorming begon. In de tunnelput te Velzen,
waar men dit zandlandschap heeft kunnen waarnemen, bedekt door recentere
afzettingen, vinden wij de bevestiging van onze vertolking.
Het is jammer, dat wij dit bijzondere materiaal van de Provinciale Waterstaat in Zuidholland niet uitvoeriger kunnen weergeven en bespreken. Het bevat
nog belangrijke gegevens voor het beter begrijpen van de wisselvalligheden bij de
vorming van een veengebied. Helaas zijn de monsters tijdens de oorlog verloren
gegaan; voor een detailonderzoek zijn de monsters onontbeerlijk.
Van het gebied bezuiden de Oude Rijn bezitten wij een serie profielen aan de
Rijksweg 12 die buitengewoon verhelderend werken. Dezezijn weergegeven inde
kaarten XV a, b-en c. Kaart XV a geeft de profielen weer vanaf de bocht
bij Bodegraven-Zwammerdam tot de spoorweg Gouda-Woerden. Kaart XV b
vandaar tot de Meerndijk en kaart XV c tot de Vaartse Rijn. De onderscheiding der grondsoorten past zeer goed in ons schema, al bezitten ze
niet de details, die wij zelf hebben leren aanbrengen. Wij zien dan naast de
eigenlijke veenformatie twee kenmerken, dietypisch zijn voor het gehele centrale
veengebied, namelijk deslappe moeraskleiformatie diewij in de profielen met het
nummer 1 hebben aangegeven enhet fijne slibhoudend zand, dat met het nummer
2 is aangegeven. Nu treft in al deze profielen, dat de harde zandondergrond zeer
ongelijk ligt, en wel golvend. Verder dat op het wat grovere zand het „zeer fijn
slibhoudend zand" ligt, eveneens golvend en zeer ongelijk van dikte. Daarop is
bijna overal veen ofveenklei ofkleiveen afgezet. Alleseen bewijs voor de typische
moerasformatie, zoals wij die ten noorden van de Oude Rijn meer gedetailleerd
kennen. Dezandondergrond isgeaccidenteerder dan in Zegveld.
Er komen ook twee zandruggen voor en wel één, die aangeboord is 600m
bewesten de Kleine of Enkele Wierikke en één bij de Linschoten, waarvan het
hoogste punt 500 m west van de Linschoten ligt. Typisch is, dat wij bij deze
koppenzand-overspoelingenvinden,precieszoalsbijdezandkoppen langsde Oude
Rijn, evenals bij het wegdeel bij Abcoude van Rijksweg 2.
Van de zandkop bij de Enkele Wierikke kunnen wij meer zeggen. Deze strekt
zich langs de weg 12een goede 500m uit. Langs de Oude Rijn ligt een brede rug
bij de mond van de Enkele Wierikke, die een steil talud heeft naar het noorden,
waar een diep veen ligt. Blijkbaar gaat de Rijnrug, die blijkens de dwarsprofielen
niet erg breed is,juist bij de Wierikke een eind zuidwaarts of er ligt langs weg 12
een aparte rug. Aparte peilingen hebben wij niet verricht. Oost van deze afwatering ligt vlak onder de oppervlakte het grote zanddepôt, waarvan de Rijksweg 12
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FIGUUR 7

Kris-kras lagen in de put bij de Enkele Wierikke.

over het hier besproken traject profiteerde en waarvan volgens onze eigen waarnemingen nog verder oostwaarts een uitloper ongeveer 300 m achter de boerderij
Weipoort 38 ligt en naar het zuidoosten afhelt. Bij weg 12wordt die zandhelling
niet teruggevonden. Dat dit een uitloper is, bewijst het feit, dat tijdens de zandwinning van die put het water onttrokken werd aan een boomgaard, die ± 1 km
zuid-oostwaarts achter de genoemde boerderij ligt op het daar opduikende zand.
De waterstand in die boomgaard kwam niet eerder in orde dan toen de put weer
vol liep. Blijkbaar ligt hier west en oost van de Enkele Wierikke een min of meer
uitgestrekt golvend plateau, met enige ruggen. Uit de bestekken 83,38en 82 van
de Rijkswaterstaat voor de aanleg van weg 12, hebben wij inkaart XV a, b, cde
profielen overgenomen. Zeshonderd meter oost van de Enkele Wierikke langs
weg 12 vinden wij bij profiel 12 een kleine zandoverspoeling, die waarschijnlijk
uit het noorden komt van dit vermoede zandplateau. Vandaar af is alles moerasveen, tot aan de zandkop bij de Lmschoten, die een merkwaardige overeenkomst
heeft met die bij de Enkele Wierikke. Ook hier weer zandoverspoelingen. Vijfhonderd meter oost van deze kop ligt een diepere moerasgeul. Bij de Kattenbroekse dijk 600m verder oost komt nog een zandinspoeling voor, en daarna
begint het veengebied met een grote gelijkmatigheid. Wij hebben nog geen gelegenheid gehad om de materialen te onderzoeken, behalve dan de veenkleien,
kleien en venen, die meer aan de oppervlakte liggen. De typische zanden hebben
wij nog niet vergeleken; ons interesseert in het bijzonder de aard van „zeer fijn
slibhoudend zand". Wij kennen dit materiaal uit diverse plaatsen, o.a. bij Koudekerk, waar men het met moerasklei gemengd „vette pottebakkersklei" noemt.
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FIGUUR 8

Horizontale lagen in de put bij de Enkele Wierikke.

Voorts uit de streek W. van Leiden en op andere plaatsen in onze venen. Soms
bevat dit materiaal kwartsmeel,waarvan meerdan 50 % kleiner isdan 20mikron.
Het komt op diverse niveau's voor, en schijnt een essentieel bestanddeel te zijn
van het terrein.
Wij willen uitdrukkelijk er op wijzen, dat men geen al te grote waarde mag
hechten aan de hoogteligging der lagen, zoals de profielkaarten aangeven. Ten
eerste is een scherpe scheiding nooit met zekerheid aan te geven en ten tweede
heeft de klink in dit gebied reeds een dusdanige verandering in de hoogteligging
gemaakt, dat de oorspronkelijke situatie slechts schematisch te gissen is.
Wij hebben bij de bespreking van de veenvorming er duidelijk op gewezen,
hoe sterk dishomogeen zo'n gebied is opgebouwd. Dit blijkt ook hier. De Rijkswaterstaat heeft bij de aanleg van de weg een gleuf gegraven en deze volgestort
met zand en welzolangtot het weglichaam gezet was.Aldadelijk bleek, dat men
zeer verschillende hoeveelheden zand aan moest brengen op de diverse plaatsen
voor de storting tot rust kwam, omdat de weerstanden plaatselijk zeer verschillend waren. Het viel in het oog, dat op korte afstanden de doorpersing zeer verschillend kan zijn en dat het verticale zettingsprofiel van het weglichaam de
zonderlingste vormen kan aannemen, vooral ook zijwaarts. Men beschikt over de
doorpersingsprofielen over de gehele afstand, op afstanden van 50m, terwijl
conus-weerstanden gemeten zijn op nog veel korter afstanden. Het studiemateriaal, dat in deze gegevens ligt, is voor de onderzoeker een uniek bewijs van
de geschetste dishomogeniteit en zij maken het wellicht mogelijk om daaruit veel
sneller de vormingsphasen af te leiden dan een boring doen kan. Maar ook hier
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herhalen wij, dat alleen gecombineerd onderzoek van de profielboringen op
bepaalde plaatsen met vaststelling van de aard van het materiaal, in staat is de
vormingsgeschiedenis nauwkeurig af te leiden.
Van deondergrondszanden beschikken wij over afbeeldingen door Dr T. VINK
van defirma BROEKHUIZEN indeputbij de EnkeleWierikkegemaakt. Deze tonen
een kris-kras lagen-structuur aan, zoals wij die in de tunnelput in Velzen waarnemen en bij recente stuifterreinen. Defig. 7en 8geven zowel de horizontale als
de kris-kras ligging aan.
Over het algemeen vinden wij, dat de zandondergrond vlak bij weg 12 hoger
ligt dan benoorden de Oude Rijn. Zuid van Bodegraven naar Gouda toe ligt de
zandondergrond gemiddeld lager. Daar ligt een zeer dik veenpakket, waarover wij
mogelijk later nogzullen berichten. Oostwaarts ligt degolvende zandgrond hoger,
zodat indit traject het uitkomt, dat dezandondergrond van oost naar west daalt,
hetgeen benoorden de Oude Rijn vermoedelijk niet in diesterke mate het gevalis.
Een zeer fraaie reeksprofielen ontvingen wijvan de Rijkswaterstaat enwelvan de
Rijksweg no 2. Die in de Holendrechter en Waardasackerpolder hebben wij in de
kaarten III, IV en V weergegeven en besproken. In kaart XVI geven wij het
stuk weer vanaf de Winkel tot de Leidse Rijn. Daarbij zien wij in beginsel hetzelfde beeld als bij weg 12. Veen en piasvorming op een zandondergrond, die
golvend ligt en enkele koppen vertoont. Eerst voorbij de Aa en bij de stadswetering, die het Ruwielse ingaat, vindt men zandoverspoelingen. Er ligt aan de
Vecht een zandhoogte en vermoedelijk een kop bij ter Aa, dat een zeer oude
nederzetting is. Bij de Kerkvaart vlak west van Breukelen ligt een zandkop, die
natuurlijk aansluiting heeft met het zandplateautje van Breukelen en Nijenrode;
wij zijn hier op zeer oud terrein, waarop HEERINGA wijst. Deze auteur meent,
dat men van hier uit de westelijke venen heeft ontgonnen. OTTERSPOOR is al zeer
vroeg genoemd als een uitwatering op de Vecht, waarbij een dam lag, die het
opwaaiende water uit de Vecht tegenhield.
Na de spoorbaan naar Harmeien komt op 2 km nog een zandopwoeling
voor, die op een kop wijst in de buurt. De Haarrijn, die de Themaatse ontginning afwatert, ligt in een veengebied met iets stijgende zandondergrond,
die tenslotte voorbij Maarsen langzaam hoger klimt en dan overgaat naar het
plateau van de Meern aan welks zuidzijde de Leidse Rijn is uitgegraven, en
daarmede zijn wij weer op bekend terrein gekomen. Van het stuk Holendrecht
noordwaarts via de Nieuw-Holendrechtse polder en de Duivendrechtse polder
naar de Amstel bezitten wij geen boorprofielen, wel wegsonderingen, die om de
100 m zijn uitgevoerd van de Amstel tot de Oudekerkerlaan en daarna om de
125 m (ongeveer).
Wij hebben een profiel verloop van de Rijkswaterstaat weergegeven in'kaart
XVIII met een profiellijn door ons aangegeven, waar de conus-weerstand de
waarde 10bereikt en waar het vaste zand is aangestoken.
Daaruit blijkt, dat bij de Amstel het vaste zand zeer diep ligt ongeveer 12m
minus N.A.P. en dat deze diepte onder de Duivendrechtse polder zich op dat
niveau handhaaft. Daarna, dus bij de Oudekerkerlaan stijgt de zandondergrond
iets en onder de Polder Nieuwe Bullewijk zet diestijging door om bij de scheiding
aan dezuidzijde met deBullewijkseen Holendrechter polderop6,70minusN.A.P.
te komen, om daarna wederom een daling te ondergaan tot op ongeveer 8m. Uit
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de kaarten III en IV weten wij, dat dit niveau zich handhaaft tot op het ondergrondse heuvelgeb'ed in de Waardasackerpolder.
Het karakter van deze wegsonderingen geeft het zelfde beeld, dat wij overal
in het centrale gebied aantreffen. Omdat weg 2 nog niet gereed is en men de
veenmassa tot op het zand heeft uitgebaggerd en de sleuf niet zand gevuld, zal
men hier nimmer in de eventuele doorpersingsprofielen de zo sprekende dishomogeniteit van het veengebied aangetoond zien, zoals dit bij Rijksweg 12 het
geval is. In kaart XVIII a, b, c, d, e hebben wij een drietal sonderingswaarnemingen ingevuld, die in die dishomogeniteit een goed inzicht geven. Bij die in
het noordelijk deel van de Duivendrechtse polder vindt men een voorbeeld van
een zeer harde laag midden in het veen.
Een nader onderzoek bracht aan het licht, dat deze laag uit zeer fijn zand
bestaat met moerasklei gemengd. Wij behandelen dit in hoofdstuk VI.
Die harde laag ontbreekt in het zuiden en is in de zuidelijke polder langs deze
raainiette vinden.Dat bewijzen debeideandereingetekendedrukwaarnemingen en
deopgrond dersonderingen ingetekendezonesvan drukverschillen (ziedelegger).
Vaak neemt men zandinmenging waarvlak boven devaste zandondergrond. Ook
dit ishier bijna overal het geval.Doch erzijn belangrijke uitzonderingen, waar het
slappe veen of de slappe moerasklei met lage weerstanden van 1,5 kgen minder,
directop het vastezand zijn afgezet. Daarop hopenwij laterterugte komen.
Zeer mooi komt in de kaarten tot uiting, dat de Duivendrechtse polder, die
niet uitgeveend is ± 2mbeneden N.A.P.ligtevenalshet gebied, dat wij vroeger
bespraken. Hierblijkt dus,dat denormaleklinksindsdeontginning indevroegste
middeleeuwen minstens 2m heeft bedragen. Depolder Nieuwe Bullewijk, evenals
de Bullewijker en Holendrechter zijn uitgeveend of liever gedeeltelijk uitgeveende plassen. De Veenderij de Toekomst is eveneens uitgeveend.
Wat nu de loop van de Oude Rijn op of door de zandheuvels betreft, kan men
zichafvragen, hoehet mogelijk is dat men een rivier zij het ook een pseudorivier,
op eenzandrug dringt. Men zal van mening zijn, dat eenstroom steeds het laagste
punt zal opzoeken en daar al schurend „blijven". En omdat een veen groeit, zou
men dan detoestand moeten verkrijgen van een dieper liggende rivier, omzoomd
met hoger gegroeide venen met uitgesproken moerasgrenzen, eutroof gevormd,
dus kalkrijk, met hier en daar in het veen uitgeslepen groeven en meanderende
lopen, die door riviermateriaal zijn opgevuld. Dit allesvindt men nuniet; hetgeen
ons inziens voldoende moet zijn om aan de oude Rijn zijn toegedachte grote
rivierkarakter te ontnemen. Maar wij willen nog (in Fig. 9 en 10)weergeven hoe
zo'n pseudo-rivier ontstaat. - Stadium I geeft het begin weer op het toendrastuiflandschap, dat wij uit de honderden profielen van het Oude Rijngebied, de
Rijkswegen 2en 12en develeandere hebben leren kennen. In de dalen komt door
waterstuwingen eensoligeensysteem van deveenvorming tot ontwikkeling, zoals
WEBER dat reeds na VON POST beschreef. Stadium 11 geeft de waterafvoer langs
deranden weer. Stadium 111 desapropeelvorming tegen dezandkoppen. Stadium
IV geeft de overspoeling van een zandkop weer met insluiting van de veenplas,
door de wederzijds van die kop groeiende veenmassa. Bij alle deze is de waterspiegelrijzing, zij hetookschommelend met seizoen-afwijkingen, positief gebleven.
In stadium V is de veengroei sterker geweest dan de waterspiegelstijging en dan
heeft de afspoeling van de zandkoppen, die al in IVbegon en in Vdoorzette, een
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nieuwe phase ondergaan, doordat het wateroppervlak in het veengebied afnam en
de plas duidelijk de taak van afstromingswater aannam. In dit stadium ontstaan
hier en daar oligotrophe venen. Stadium VI iskarakteristiek voor deontginningsperiode, als de klink is begonnen, en dat stadium is het recente stadium, waarin
wijde vormen hebben leren onderzoeken. In (Fig. 10)hebbenwijstadium III iets
meer gedetailleerd weergegeven door kleiveen en veenklei in te tekenen. Deze
voorstelling berust geheel op feiten. Wij hebben bij onze detailstudies al die
stadia kunnen aantonen. Niet alleen bij de Oude Rijn, maar ook bij de Vecht en
zijn talrijke nevenwateren als Aa en Angstel, enz. De Amstel in het noorden,
deGouween Rotte in het zuiden zijn veenafwateringen geweest en zo kan men
deze functie waarnemen bij de nevenwateren van het Amstelsysteem b.v. bij
de Mijdrecht, Winkel, Holendrecht, enz.
De figuren 9 en 10 zijn schematisch. Detailstudies bij de Mije, de Winkel,
Waver en Holendrecht doen zien, dat deze wateren echte veenwateren zijn en
dat de grote en brede pseudo-rivieren als Oude Rijn, Vecht en Amstel echte
plasrelicten moeten zijn, waarin af en toe „bovenwater" overvloeide. Meer dan
een schema stellen de kaarten niet voor.
De profielbeschrijvingen uit oudere tijd in andere gebieden zijn ook van grote
waarde voor onze studie. HARTING (29) is de eerste, die de bodem onder Amsterdam leert kennen, de grote stad, die geheel op veen gebouwd is, en waar geheidmoetworden doordiverse biogene formaties tot op het zand (ziehoofdst. VI).
De parken in Amsterdam getuigen van de grote vruchtbaarheid van het op
juiste wijze drooggelegde kleiveen en de veenklei, diewij opdiverse plaatsen hebben aangetroffen, beide dus mesotroof. Men ziet in het Vondelpark en speciaal
in het Willemspark, dat één onzer nog heeft zien aanleggen op het oude weiland,
buitengewoon mooie houtgroei, vooral van populieren.
Daarna is een groot onderzoek door de genie uitgevoerd en beschreven door
Kolonel DRABBE en Kapitein-ingenieur BADON GHYBEN, (30). Dit is in 1888
gepubliceerd. Deze onderzoekers onderzochten belangrijke raaien van af Haarlem
in westelijke en zuidelijke richting. Zij bestreken het gehelegebied van de stelling
Amsterdam om drinkwater opte sporen. Zij boorden ± 17m diep en op een paar
plaatsen ongeveer 50 m-A.P. Hun boorraaien zijn rechtlijnig doorgetrokken. De
langste raai loopt van Haarlem, over Halfweg in oostelijke richting, dan zuidoost
over Rosdorp, Nieuwerkerkerbroek, Sloten, Schiphol, Schinkelsluis, fort Waver,
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Vinkeveen, Nieuwersluis. Tot hier is de raai zwak s-vormig gebogen. Vandaar
gaat deraai oost naar fort Tienhoven en dan noord-oostwaarts naar Loosdrecht1.
Door deze grillige loop snijdt de raai de lagen in diverse tamelijk willekeurige
richtingen. Een tweede raai maakte gebruik van Harting's boringen in Amsterdam en gaat dan oost-zuid-oost naar Diemen. Even daar voorbij loopt de raai
overdiversepunten palzuid naar Nigtevecht. Een derderaai gaat van het Spaarne
over het fort Vijfhuizen naar Sloten oostwaarts; van daar zuid-oost naar Nigtevecht. Een zij-raai gaat van het Spaarne over het fort Vijfhuizen naar Slotenoostwaarts; van daar zuid-oost naar Amstelveen, dan oostwaarts naar Oudekerk en
dannoord-oost naar Diemen.Een vierde gaat van Hoofddorp naar Schinkelsluis.
Een zesde, die zeer grillig verloopt, begint even bezuiden Aalsmeer, gaat dan
oost-zuid-oost over Kudelstaart naar Vrouwenakker, verder oost naar Uithoorn,
dan noord-oost naar fort Waver a/d Amstel, weer oost via de noordpunt van de
eerste Bedijking naar Botshol, dan noord-oost naar Stokkelaarsbrug en dan oost
door deWaardasackerpolder evenzuid van Abcoudeen dan met eenbocht noordoost naar de Velterslaan, oost naar Hinderdam en vandaar noord-oost naar
Uitermeer. Hinderdam en Uitermeer liggen aan de Vecht. Al deze raaien worden
stratigrafisch opgrond van de bevindingen in de diverse boorpunten in één rechte
lijn weergegeven, zonder rekening te houden met de hoogteverschillen in de
droogmakerijen, die herhaaldelijk gekruist worden, en zonder rekening te houden
met de herhaalde richting-wijzigingen, waardoor het terrein telkens op verschillende wijze gesneden wordt. Degrondmaterialen zijn behoorlijk weergegeven
in de termen veen, bruine en blauwe klei en zand.
Dit laatste met vermelding van zeer fijn zand, fijn zand, grof zand, grof zand
en grind. Omdat wij op diverse plaatsen uit eigen onderzoek de materialen kennen, kunnen wij deze ook in onze nomenclatuur thuisbrengen. Het terrein, dat de
beide onderzoekers hebben doorzocht, had vooral hun belangstelling vanwege
de zandondergrond. Het bestrijkt het geheleveengebied van de Haarlemmermeer
oostwaarts tot de Vecht. Hun uitkomsten zijn ookvoor ons onderwerp belangrijk
en wel in de eerste plaats, omdat zij de veenformatie veelal aantreffen op een
moeraskleiformatie en deze op het zeer fijne zand, dat wij uit ons eigen gebied
goed kennen. Alleen op sommige plaatsen rust het veen direct op de zandgrond.
De grovere zanden met rolsteentjes liggen altijd onder het fijne zand. Onder
Amsterdam, waar HARTING diep geboord heeft, is de toestand anders; daar
bevindt zichonder het fijne zand, dat deveenformatie draagt, een dikkelaag van
i 27m tot ± 57m-A.P. kleihoudend zand met marine schelpen. Dat op deze
grond van oude zeeklei gesproken zou kunnen worden, ligt voor de hand, ware
het niet, dat ook deze klei een biogene vorming kan zijn in brak- of zoutwater.
Daar wij het materiaal niet kennen, kunnen wij daarover geen uitspraak doen.
Wij kunnen hoogstens zeggen, dat biogene zoutwaterformaties bekend zijn zowel
uit de recente tijd als fossiel. Opmerkelijk is, dat HARTING in deze put een laag
ven „diatomeënklei" vond, die typisch is voor biogene afzettingen (zie de limnologische literatuur en hoofdstuk VI).
Hoe belangrijk de ,,put" van Amsterdam ook is en hoe belangrijk het ook is
1

Deze raai is door Mevrouw VERMEER-LOUMAN, in haar proefschrift (46) overgenomen. Zij vermeldt alleen BADON QHYBEN als de auteur, wat niet juist is. Jammer
genoeg geeft zij de boorpunten niet in een kaart aan (zie onze opmerkingen over de
stratigrafische voorstelling der beide heren in detekst).
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te weten, dat dezezichslechtsenkelekilometersomAmsterdam, naar noord, zuid,
west en oost uitstrekt, hoofdzaak voor ons is te weten, dat DRABBE en BADON
GHYBEN de fijne zandlaag overal elders op de grovere zanden vinden liggen en
daarop de moerasklei-veenvormingen. Helaas zijn de in één rechte doorsnede
getekende kaarten als stratigrafische eenheid opgevat, en daardoor misleidend.
Wij weten uit onze eigen onderzoekingen, hoe ongelijk de venen zijn gevormd en
hoe zij op korte afstand zeer grote verschillen te zien geven. De zandbasis, hier
vlak aangegeven, is niet vlak en kan het ook niet geweestzijn (zieook HARTING).
De hoogte-verschillen, die de beide militairen vinden, komen niet uit in de
tekeningen, behalve die tussen Hinderdam en Uitermeer aan de Vecht, waar zij
twee zandruggen snijden, die behoren tot enkele ruggen, die beoosten de Vecht
liggen en die bij het onderzoek naar de drooglegging van de plassen beoosten de
Vecht te voorschijn kwamen. Maar de onregelmatige zandverdeling in het terrein
heeft deonderzoekers getroffen, want zij geven als vermoedelijke waterwinplaats
niet aan de streek zuid-oost van Amsterdam in de richting van de ruggen in het
Gooi,maar ten zuid-westen derstad inderichtmgvan Sloten en de Haarlemmermeer, omdat daar het zand hoog zit!
Jammer is het, dat hun raai over Schinkelsluis iets te noordelijk ligt: hadden
zij dwars door de Legmeer en de Bovenkerkerpolder de boringen gehad, dan zouden zij de ondergrondse zandhelling bij de Amstel gevonden hebben, waar de
wadzand-overdekking eindigt. Evenmin ontdekten zij de ondergrondse heuvelruggen op de scheiding van de Holendrechter en Waardasackerpolder. In die
ondergrond is geen spoor van zeeorganismen te vinden, wat klopt met de waarneming der beide genie-officieren, die bij de diepboring te Vinkeveen tot 50m
hetzelfde uitdrukkelijk vermelden. Zij vinden marine schelpen alleen in de wadzanden west van de Amstel en in devaste kleivan de diepe put van Amsterdam.
Verder vinden zij in de biogene formatie boven het fijne zand nimmer schelpen.
Wij dienen nog een paar cijfers te noemen. De veenlaag west van de Amstel
geven de onderzoekers aan op rt 4m dikte, daaronder komt dan de „blauwe
klei", onze moeraskleiformatie, van 1à 2m. De verdieping van ± 2 m oost van
de Amstel, die o.i. de voornaamste scheidingsgrens van de westelijke wadzandformatie is, wordt aangeduid, wanneer zij verder oostwaarts overgaan naar de
Ronde Venen en omgeving, waar wij een zware moeraskleihoudende laag aantreffen, evenals in de Ronde Hoepspolder. Zij vinden daar evenals wij en anderen
de zandondergrond op ± 8m-N.A.P. Overigens kunnen wij aan de cijfers alleen
waarde hechten voor zover het de boringen betreft. Destratigrafische verbinding
is, zoals wij reeds zeiden, misleidend en daarom ongeoorloofd.
In de Vechtstreek vinden zij een moerasklei-overdekking, die wij ook noord
van Breukelen aantroffen.
In dit uitgebreide materiaal van 1888 vinden wij de gegevens terug, die met
een betere kennis der materialen nu een beter reliëf krijgen. In onze constructie
vinden wij ook hier zuiver biogene formaties van ongelijke structuur, zoals het
in een groeiend veen betaamt, hetgeen wij in hoofdstuk 11deden uitkomen.
In die tijd hebben HARTING en STARING energiek mede gewerkt aan degeologische verklaring. Daarna volgt LORIÉ, die assistent bij HARTING was en wiens
studies over de Nederlandse bodem zo belangrijk werden.
Van LORIÉ isdeterm „veen opgrote diepte" afkomstig, waarmede hij bedoelt
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is en een veenplas-relict, precies als bij de Oude Rijn. Voor de Holendrechter en
Waardasackerpolder, oostelijk grenzend aan de Ronde Hoep, hebben wij een
prachtig voorbeeld van een ongelijke ondergrond. In de kaarten IV en V gaven
wij het wegprofiel reeds aan, en dan blijkt, dat de Holendrechterpolder een goed
geslotenveenisgeweest en de Waardasackerpolder meer een piasgebied met vele
veeneilanden. Opmerkelijk is, hoe tegen de zandkoppen, die op enige plaatsen
± 1m beneden het maaiveld komen, moeraskleiformaties liggen. Zuidelijk naar
de Winkel beginnen weer de veeneilanden te ontstaan.
Bij Abcoude gaat de zandrug over in een zandplateau. De oostzijdse polder

11900

1947
BOEZEMWINTERPEIL
BOEZEMZOMERPEIL

1
FIGUUR 11

2 KM

Doorsneden van de Hoepspolder sinds ± 800.

bevat fijnzandige kleien en kleiige zanden. (De Romolenpolder heeft een soortgelijke structuur.) Het is te begrijpen, dat hier boomgaarden voorkomen. Het
centrumvandeOostzijdsepolderisweervenig,terwij1deGarsterpoldereenbovenlaag heeft van zandige kleien liggend op een echt mesotroof veen. De ongelijkheid
in deze polders is nog niet in details bekend en heeft voorlopig alleen een landbouwkundigbelang.Aandeoverzijdevan deVecht ligthetgroteveen-en piassengebied tot aan de Utrechtse Heuvelrug.
Over dit gebied kunnen wij iets zeggen uit de bijlagen van het verslag der
Staatscommissie tot het instellen van een onderzoek omtrent het vraagstuk der
droogmaking van de plassen beoosten de Vecht, welk verslag in 1920 is verschenen. In de eerste plaats de Horstermeer, waar van de Vecht over de Prutpolder, pal oost, de zandondergrond zowat midden in depolder een zandrug heeft
°P ± 3,50 m-N.A.P., terwijl de ondergrond daarnaast op ± 4,50 m-N.A.P. ligt.
Tegen deze rug heeft de Vecht-plas zijn sapropeel of moerasklei-materiaal
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afgezet tot ongeveer 3km van de huidige rivier af. Deze moeraskleiformatie is
overdekt met veen, dus de plas is dichtgegroeid! De toestand is geheel dezelfde
alsbij deOude Rijn, waarvan wijenigeprofielen hebben gereproduceerd. Deboorprofielen zijn vermeld in bijlage C 4 en de kaart is weergegeven in bijlage C 9
(bij het rapport behorende). Bijlage C10bevat een profiel Z.W.-N.O. en daaruit
ziet men, dat het Z.W. Fort ,,Kijk-uit" op een met veen overgroeide zandrug
ligt, en dat in het N.W., eveneens een zandrug ligt, die aan de dag komt, dus die
hoger is. Daaruit kan worden afgeleid, dat hier twee zandruggen lopen, die ongeveer N.W.-Z.O.verlopen, dusminofmeer evenwijdig aan de Utrechtse heuvelrug.
De oostelijke rug is dan de hoogste.
Inde Bethune-polder, zuidelijk van het plassengebied, is in de zuid-westhoek
eveneens een zandrug aanwezig van dezelfde richting N.W.-Z.O., hetgeen blijkt
uit de profielraai W-O en Z.W.-N.O. (zie de bijlagen C 5, C12 en C13). Ook
hier ishet veen aanwezig enisde moerasklei vanuit de Vecht op deeerste zandrug
uitgewigd en later overgroeid door veen. Dit gehelegebied geeft dus het beeld van
een gegroeid mesotroof veen met geheel dezelfde verschijnselen, die wij bij de
Oude Rijn in detail bestudeerden. Van dit gebied heeft in opdracht van de
Commissie, HISSINK (15) diverse grondmonsters onderzocht. Hij bepaalde zich
tot de baggermonsters, die later de bouwbare oppervlakte moeten leveren. Zijn
bevindingen kloppen met die, welke wij in het Vechtgebied zelf onderzochten,
al spreekt deze onderzoeker niet van kleivenen en veenkleien met de moeraskleiinmenging, zoals wij dit deden.
Kenmerkend is voor de droogmakerijen in dit gebied de kwel, die groot is in
de Ronde Venen, de Horstermeer en in de polder Bethune. De Commissie heeft
de kwel voor het droog te maken gebied zeer nauwkeurig becijferd en komt tot
hoge waarden. Natuurlijk spelen de zandopduikingen hierbij een belangrijke rol.
Trouwens de soligene kwel heeft bij de vorming der venen een overheersende rol
gespeeld. Ware dit niet het geval, en ware erwerkelijk een uitstroming van rivierwater geweest, dan zouden eutrofe, kalkrijke venen zijn ontstaan en geen mesotrofe.
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V. MOERASKLEI
In hoofdstuk 11hebben wij enige algemene opmerkingen over moerasklei en
haar ontstaan gemaakt envermeld, datmeninZweden dit materiaal met Gyttja
of Dybenoemt. WEBER noemde het Mudde. Deontstaanswijze isbiogeen, zodat
eenremineralisatie-product geleverd wordt, duseenproduct vandelangs biogene
weg vernietigde (afgebroken) organische massa.
De resten, diemenoverhoudt bij de biologische reiniging van afvalwater en
die in tankslijk gevonden worden zijn eigenlijk eveneens eensoort van Gyttja of
Mudde. Menzoudeze biogene vormen „sapropeel" kunnen noemen in navolging
van POTONIÉ, dieer debiogene resten onder verstaat van alle inwater ontstaan
organisch verval. Deze resten bestaan dan uit de mineralisatierest met nog niet
geheel verteerde organische stoffen. - Bijdetankslijken zijn ditoverwegend plasmalichamen en slijmen van micro-organismen, bestaan dus uit getransformeerd
materiaal. De mineralisatierest is in hoofdzaak een aggregaat van kiezelzuur en
aluminium hydroxyde, waaraan basen zijn geadsorbeerd, duseensoort klei.- In
de moerassen zijn de grondstoffen voor het mineralisatieproduct geheel andere
dan die van afvalwateren der stedelijke centra. De gemineraliseerde rest, die
kleieigenschappen heeft noemen wij „moerasklei".
Menkaneenonderscheid maken indemineralisatieresten, dieopverschillende
wijze zijn ontstaan.
In het grote moerassengebied zijn de grondstoffen overwegend van plantkundige aard, met betrekkelijk geringe faunistische inslag. Deoxydatieve aantasting geschiedt in water, dat of door een levendige vegetatie zuurstofrijk is,
dus inondiep water ofindoor golfslag bewogen water, zoals inmeren en plassen.
Wat neerslaat,degemineraliseerde rest plusgedeeltelijk verganeofgedeeltelijk
getransformeerde organische stof, is „sapropeel", en daar isdusvolgensonzeopvatting moeraskleiinaanwezig. Demoerasklei inhet door onsonderzochte gebied
bevat steeds organische stof. Zuivere „klei" hebben wij nogniet gevonden; ook
niet in deliteratuur vermeld gevonden.
Detankslijken uitdeinstallaties voor biologische zuivering zijn eveneens nimmer vrij vanorganische resten. DeAmerikaanse onderzoekers RUDOLFS en GEHM
(19) geven van eengeactiveerd slik, ontstaan uit de zwevende stoffen na de bezinkingstanks 1, een gehalte aanvan 62-75 %, organische stof, waarvan dande
helft eiwitis!HetSi02-gehalteisgemiddeld 8,5%enhet Al203-gehalte gemiddeld
7,2 %allesopbij 105°gedroogde stof berekend. Het kiezelzuur aluminium complex bevat dusongeveer 25 % Si02en22% A1203.
Verder worden er carbonaten, enige fosfaten en natuurlijk ookijzer inaangetroffen.
Over het adsorbtievermogen spreken deze onderzoekers niet. Tankslijk en
sapropeel hebben beide de eigenschap bizonder waterrijk te zijn. Watergehalten
tot 90% zijn allerminst zeldzaam. Door filtreren en afzuigen verliezen zehun
water niet gemakkelijk ofzelfs inhetgeheel niet.
Aan delucht drogen beidetamelijk gemakkelijk inonder krimpverschijnselen,
en bij algehele uitdroging worden deschollen ofkluiten keihard. Hetuiterst fijne
1

Hetzwaremateriaal, waarbij zand enandere bestanddelen, isin de bezinkingstijd achtergebleven.
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materiaal heeft een verkittende werking, zodat men mengsels met zand maken
kan, die op beton gelijken wanneer ze droog zijn.
^
• Deverweringsklei is in de geschetste eigenschappen veel gematigder. Dat kan
men bij de zwel- en krimpproeven aantonen. Wanneer men de te onderzoeken
kleien tot het collapspunt brengt, dus tot de vloeigrens, en de pap voorzichtig in
een metalen ring, die op een glasplaat is gezet, invult, kan men de klei, langzaam
laten indrogen. Moeraskleien krimpen sterk soms tot 40 % van het vloeigrensvolume. Dergelijke lage krimpcijfers vertonen echte verweringskleien nimmer.
Zelfs bij zware kleien van autochtone verwering afkomstig vindt men zelden
krimpen lager dan 70 % van het collapsvolume.
Wanneer men de ingedroogde schijven op een vochtig zandfilter plaatst en ze
water laat opzuigen, zwellen ze weer. Verweringskleien doen dit sterker dan de
echtemoeraskleien.-Het verschil: de hoeveelheid van het na indroging opgenomenwater, met de hoeveelheid in de collapstoestand, kan bij moeraskleien zeer
groot zijn; bij verweringskleien isditveel minder.
Op krimp en zwel heeft het zandgehalte een zeer grote invloed, maar het
organische-stofgehalte in de regel nog veel meer. Daarover straks een paar sprekende voorbeelden.
Opmerkelijk is dat de sapropeelkleien en moeraskleigronden steeds uiterst
fijn zand bevatten. Daarvan eenpaar voorbeelden uit ons overvloedig materiaal.
TABEL8 Enkele voorbeelden van samenstelling van Sapropeel klei.
No

Afkomstig van

1436 Waverveense polder
1440 Waverveense polder
1458 Mijdrecht

Ligging
C26 0-12 cm
C41d 80 cm
35-50 cm

Org.
stof
11,1
11,6
12,7

Deeltjes-grootte in mikron
> 50 | 50-10
3,9
0,4
1

37,1
15,6
20,4

10-5

5-2

<2

7,6
9,8
10

7,8
8,7
9,7

31,8
56,8
47,5

Delen, diegroter zijn dan 50mikron bestaan uit aggregaten, meestal van ijzer.
Alle deze kleien in het onderzochte gebied zijn zuur- op een paar na- die wij
in oude veenloopjes hebben aangetroffen, waar blijkbaar watertransport plaats
vond. Dezure kleien vertonen vaak deeigenschap om bij gedeeltelijk indrogen en
daarna bevochtigen zuurder teworden,omdat zezwavelijzer bevatten, dat aan de
lucht gemakkelijk oxydeert en zwavelzuur levert. Pas boven gebracht, hebben ze
eenpH,van 5tot 5,5en naenigetijd half ingedroogd en daarna bevochtigd te zijn,
neemt men suspensie-pH's van 3en soms lager waar.
Een fraai bewijs voor de oxydatieve kracht der begroeide sloten isde vorming
van bicarbonaten, waardoor het slootwater alcalisch wordt met pH-waarden van
7 ofiets hoger. Zelfste midden der zure gronden vindt men nooit zuur slootwater.
Een voorbeeld levert een onderzoek van bagger en slootwater uit de Waverveense polder (Raai D punt 16).Decijfers zijn colorometrisch bepaald en die van
de bagger na extractie met Na-acetaat van pH 3,8. Zij geven mgr per L (bij
bagger extractie vloeistof). De pH van de bagger is met de glaselectrode in
waterige suspensie bepaald.

y
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TABEL9 Desamenstelling van bagger en slootwater in de Waverveense polder.
No
1432
1431

Wav. polder D 16
Water bij 1432

No
1432
1431

Wav. polder D 16
Water bij 1432

K

Mg

Ca

Mn

Fe

pH

108
3

480
54

2860
180

' 0,6
sp.

3
0

7,04
7,84

PO,

N0 3

NH4

S0 4

Cl

pH

sp.
0

4
33

22
1

weinig
1500

7,04
7,84

2250
10

Daaruit ziet men, dat de bagger veel basen geadsorbeerd heeft, zeer weinig
mangaan, weinig actief ijzer. Hij bevat sporen P0 4 , zeer weinig N0 3 en veel NH4,
veel gips en enig chloor.
Het water is oxydatief, bevat dus N0 3 en weinig of geen NH4. Het waterbevat debicarbonaten van Mgen Caen is ijzervrij.
Vergelijkt mendezeanalysemet dievan gronden indepoldermet pH-waarden
van 4,8, ijzercijfers van 100 en meer, dan is het te begrijpen, dat de bagger een
begeerd materiaal isvoor grondverbetering. x
Onderzoekt men demoeraskleien en deverweringskleien, dan kan men met de
gebruikelijke chemische analysen weinig verschil vinden. Bij de conventionaliteit
dezer methoden is dit niet zo verwonderlijk, omdat bij de moleculaire aggregatie
van de Si02- en Al203-afscheidingen dezelfde wetten bij het ontstaan van beide
kleien zullen heersen. Debiogene mineralisatie isuiteindelijk ookeen hydrolytisch
proces. In zijn „Study on thenature of Clay" (50) heeft ROBORGH nagegaan wat er
gebeurt, wanneer klei door zoutzuur van verschillende sterkte wordt aangetast.
Hij koos als uitgangspunt 12 monsters van verschillende depots uit ons land.
Daar zijn ertwee bij,diewij nu achteraf alsmoeraskleigronden zouden definiëren,
watwijtoen niet wisten.
Juist dietweegeven eenbizonderheid te zien.Wanneer men een kleimet zoutzuur behandelt, (7,3%, \ uur bij 55°), en men maakt een gewone slibanalyse
daarna, blijken de fijne delen > 2fi door de afscheiding van kiezelzuur aggregaatjes te vormen, zodat men deze dan overwegend bij de fractie 50-10ji terug
vindt. Alleen bij de beide moeraskleien gebeurt dit niet. Wij nemen tabel 15 uit
ROBORGH'S studie over, en wijzen op de nos 7en 12.

1
Met bagger bedoelen wij deverse uit desloten genomen bagger enniet monsters
uit willekeurige verwerkte zogenaamde „baggerstalen", die vaak zure ondergrond
bevatten.
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TABEL 10

Comparative table of the fractions before and after the HCl-Extraction, in
percent weight of the respective Substances. (Table 15.)
(Overgenomenuit „A Study on the Nature ofClay" van Dr R. H.J. Roborgh.
Fraction 50-10 fi

Soil nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fraction 10-5 (A,

Fraction 2/z

Fractio n 5-2[i

before
extraction

after
extraction

before
extraction

after
extraction

before
extraction

after
extraction

before
extraction

after
extraction

30,1
29,8
32,3
46,6
40,3
34,8
19,7
46,0
17,6
42,8
31,7
15,0

44,5
44,4
39,1
54,3
49,5
42,9
18,2
47,7
17,9

11,4
7,4
3,3
5,5
5,4
8,6
9,5
4,9
3,6
5,9
6,2
7,2

13,7
11,4
5,8
3,2
13,0
12,5
9,3
5,8
3,1

7,8
5,9
3,5
2,3
6,5
9,2
13,0
4,7
3,2
5,1
5,6
10,5

13,7
16,2

39,3
48,2
22,8
18,8
33,8
36,7
39,1
16,6
16,2
23,2
23,2
36,2

21,4
20,8

—

33,7
16,9

-

7,2
7,8

-

5,7
9,4
13,6
10,1
8,2
7,3

-

7,6
9,1

-

9,9
13,8
19,5
43,0
9,4
10,3

-

17,1
36,3

Men krijgt daarbij de indruk dat de HCl-aantasting bij deze moeraskleienanders verloopt dan bij de andere kleigronden. In de adsorbtiecapaciteit wordt
geen verschil van betekenis aangetroffen.
Het ijzer is in de moeraskleien mobieler dan in de verweringskleien, evenwel
hier kan de organische stof een rol spelen, zodat wij niet kunnen zeggen, dat dit
feit adherent is aan de klei op zichzelf. Opmerkelijk is, dat deze beweging alleen
het ijzer betreft. De ophopingen, die men soms langs de sloten aantreft kunnen
tot 80% Fe(OH)3 bevatten.
Dat ijzer ook in de verweringskleien mobiel is, is een bekend feit. Zeer opmerkelijk is, dat de beide moeraskleien uit zijn collectie namelijk no 7 en 12een
hoog cijfer hebben voor gemakkelijk oplosbaar ijzer, ^-pf- (Op oplosbaar Si02
Fe

berekend) in m. mol. uitgedrukt volgens

ROBORGH

2°3

(50,Table II).

TABEL 11

4,6
2,85
4,35
5,4
4,1
3

7
8
9
10
11
12

1,66
3,2
2,42
1,75
3,3
1,24

Grond 10 uit Susteren is volgens onze opvatting van nu, een grond, die moerasklei
bevat. J a m m e r genoeg ontbreekt van die
grond de fractie-verdeling voor en na de
behandeling met HCl, zodat wij op dit vermoeden geen controle hebben.

In hoofdstuk 111 ishet één en ander over het Finse enZweedse onderzoek van
Gyttja-gronden gezegd. In Finland hebben vooral AARNIO (1) en KIVINEN (27)
zich daarmede bezig gehouden, in Zweden TORSTENSSON en ERIKSSON (44). Jammer genoeg spreken zij niet over de herkomst van het kleimateriaal in duidelijke
bewoordingen, 1 maar er zijn toch belangrijke karakteristieke eigenschappen
1
Aarnio vermeldt de Oyttja-indeling van VON POST en ERIK-ORANLUND, waaruit de
biogene vorming sterk naar voren komt. Hij beschrijft in hoofdzaak sapropelen van het
10 tot 14 % - org. stoftype, waaruit blijkt, dat het N-gehalte van de org. stof zeer hoog is.

N'
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onderzocht, welke enige conclusies toelaten. Van het biogene karakter maken de
Zweden gebruik om de Gyttja's te kenmerken; zij maken een extract met aceton
en bepalen dan de fluorescentie, veroorzaakt door een organische rest van het
chlorophyl der planten, die tot de sapropeelvorming aanleiding geven.
KIVINEN heeft in een latere publicatie (40) de Finse Gyttja uitvoerig onderzocht, maar spreekt niet voldoende over de oorsprong van het materiaal. De
plantenresten, diehij aantreft zijn dezelfde alswij,duseen echte moerasvegetatie.
Evenals wij meet hij sterke krimp x en constateert, dat naarmate het gehalte
aan org. stof hoger wordt, de zwel minder blijft en eindelijk uitblijft, dus irreversibele indroging plaats vindt. De basen-verhouding in het adsorbtie-complex
is als bij ons. Alleen is opmerkelijk, dat KIVINEN een hoog gehalte aan Al vindt,
wanneer de grond met een zoutoplossing wordt uitgeschud. Dit feit iszeer bizonder, omdat wij geen gronden kennen, die Al in uitwisselbare vorm bevatten. Het
zou dus een kenmerk van de Finse Gyttja's kunnen zijn. Van onze moeraskleihoudende gronden hebben wij dit niet onderzocht; wel hebben wij gevonden bij
later te beschrijven langdurige sedimentatie proeven in nauwe buizen, dat
Al(OH).,in bepaalde moeraskleien vrij voorkomt evenals Si02, n aq en Fe(OH)3.
Ook dat in sommige fracties bij de langzaam gesedimenteerde fijn disperse „klei"
deverhouding van Si02 : A1203uiterst laag kan zijn, zoals dit in de Amerikaanse
tankslijken isgevonden. Dekiezelwier sapropelen zijn weer veel rijker aan Si02.
TORSTENSSON en ERIKSSON vinden in de aangehaalde literatuur (26) hoge
waarden voor phosphaat vastlegging, hetgeen wij ook vinden.
Zeer belangrijk is,dat KIVINEN wijst op het zuurworden van Gyttja, wanneer
de monsters lang aan de lucht hebben gelegen en afwisselend bevochtigd en gedroogd werden. Hij vindt dezelfde cijfers alswij b.v.van 76monsters gemiddeld;
pH vers 6,39 en na afwisselend drogen en vochtig maken pH 4,71.
Hij wijdt daaraan veelaandacht. Hetspreektvanzelf, dat dekalk-gyttja's met
overmaat CaC03, dit verschijnsel niet vertonen; of zij dan veel CaC03 verliezen
is niet vermeld.
Evenals AARNIO wijst hij op de lage C/N-verhouding van de organische stof in de
Gyttja's van het 10-14 % org.stof-type. Dit wijst opeen goed verlopen vertering
en op hoog gehalte aan eiwitachtig materiaal, dus biologisch getransformeerde
org. stof.
Alleen een nauwkeurig vergelijkend onderzoek zou kunnen uitmaken of men
voor de Gyttja-vormingen vaststaande kenmerken kan vinden. Daarbij zouden
dan de mariene sapropelen betrokken moeten worden en vooral de overwegend
faunistische, die gekenmerkt zijn door hogere fosfaat gehalten.
Tenslotte vermelden wij, dat alledooronsgenoemde onderzoekers in de zandfractie overwegend fijn materiaal vinden, zoalswij;zodat wij kunnen zeggen, dat
dit zeer fijne zand, bij afwezigheid van grover zand een kenmerk is. In het volgende hoofdstuk zullen wij de zanden in algemene zin bespreken.
Hier moeten wij even de buitengewoon belangrijke onderzoekingen van HARTINGnoemen, die hij, juist 100 jaar geleden onder handen had en in 1852 publiceerde (19).
Hij onderzocht de ondergrondformatie van Amsterdam uit 7 bij elkaar
1

Ook AARNIO heeft daarop gewezen.
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liggende diepe boringen. De analysen, hoewel met de middelen en inzichten dier
dagen onderzocht, zijn voor ons nogvan groot belang. Zij wijzen uitgesproken op
sapropelen.
Het belangrijkste is de laag IX, een diatomeeën-sapropeel van het 20 % org.
stof type, met weinig uiterst fijn zand en een gehalte van 48,76% Si02 en 3,75 %
A1203 -j- Fe 2 0 3 , zodat in dit kiezelwiersapropeel het Si02 overweegt. Deze op
40mliggende ± 2 m dikke laag,met 19,95 % org.stof isnu degasleverende laag!
In een andere laag (IV) eveneens een marien diatomeeën-sapropeel, vermeldt
HARTING een vochtgehalte van de luchtdroge grond van 20,42 %! Een typisch
sapropeel kenmerk.
In hoofdstuk VI over de zanden zullen wij op HARTING'S onderzoek terugkomen.
Wat nu zwel en krimp aangaat geven wij in fig. 12de indroging van een zeer
fijnzandig sapropeel weer, liggende op ± 6m, beneden N.A.P., in de Duivendrechtse polder. Het bevat 11% org. stof en ongeveer 70% fijn zand (beneden
75mikron).
De indrogingscurven stellen de lijnen voor van de ringmonsters, die resp.
één, twee, drie, vier en vijf dagen gedroogd werden bij 37 ° (zie DUYVERMAN,
blz. 166e.v. (11)). Na elke droging werden de schijven op het vochtige zandfilter
geplaatst.
Daaruit blijkt, dat na één dag drogen, waarbij 20 % van het water verloren
ging, het monster geen vocht meer kan opnemen. Na twee dagen werd ruim 51 %
van het vocht afgestaan en op het zandfilter 15% teruggenomen, zodat totaal
51-15 = 36 % ingeboet werd. Na drie dagen zijn de cijfers 66 % van het oorspronkelijke vocht, afgestaan enweer 16% teruggewonnen, zodat 50 % definitief
verloren is.Na vier dagen 83% afgestaan 33% teruggewonnen, dus50 % definitief verloren. Na vijf dagen 100% verloren en 47 % teruggewonnen, zodat 53 %
definitief verloren is. Het blijkt dus, dat langer drogen dan drie dagen de grond
in dezelfde conditie brengt, waardoor weer 50 % van het collapsvocht kan
worden opgezogen.
Wanneer men dit nagaat bij verweringskleien met hetzelfde zandgehalte,
dan vindt men ten eerste geen zo grote vochtopname bij het collapspunt en ook
nimmerinboetingvandevochtcapaciteitopzo'n belangrijke schaal. Dit sapropeelzand had in zijn natuurlijke ligging bijna devloeigrens bereikt en bevatte toen op
de drogestof berekend, bijna 80 % vocht!
Een verweringsklei heeft met dit zandgehalte de vloeigrens bij 30 % vocht
reeds bereikt.
Vergelijkt men nu de curve van devolumekrimp tegen detijd uitgezet met die
van de gewichtsafname bij drogen, dan blijkt uit fig. 13, dat de eerste krimp
sterker is dan verantwoord wordt uit het vochtverlies. Later lopen de curven
ongeveer parallel, zodat dan de krimp slechts door het capillaire vochtverlies
wordt veroorzaakt. Devolume-bepaling van de inkrimpende en daarna zwellende
schijven is door een meting geschied van de middellijn en de hoogte en slechts
op \ mm nauwkeurig, zodat de cijfers met voorzichtigheid moeten gehanteerd
worden. Doch het blijkt dat dit sapropeelzand een blijvende krimp heeft van
36cctot 24ccoftot 66 % van het oorspronkelijke volume en dat het vocht maar
voor 50 % terugkomt. Wanneer men bedenkt, dat bijna 20 % het moerasklei-
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FIGUUR 12 Indroging en vochtopname van sapropeelzand in Ouderkerk.
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gehalte is, en dat het zand zelf in de nauwe ligging ongeveer 7 cc water kan
opzuigen, dan heeft de moerasklei in dit systeem de capaciteit met ongeveer 5cc
verhoogd, hetgeen landbouwkundig niet slecht is, gezien de compacte structuur,
die landbouwkundig natuurlijk onvoldoende is. In fig. 14 geven wij de indroging van een vers marien sapropeel weer met
11% org.stof en 8% CaC03, maar met minder en fijner zand. Hieruit blijkt, dat
het verse sapropeel na indrogen en weer bevochtigen slechts 28 % van het vloeigrensvocht opneemt. Waar bij het sapropeelzand de vloeigrens bij 75 % vocht
was bereikt ligt dit bij het verse sapropeel bij 185 %.
Deze 28 % betekenen bijna 50 % van het droge gewicht.
Infig. 15 zijn decurven weergegeven van eentrappendrogingsproef metzeggeveen gelegen ± 7 m beneden N.A.P. in de Duivendrechtse polder.
Hierervaartmen hoena elke drogingstrap, het veen practisch geenwater meer
opneemt, dus irreversibel wordt.
Hoe verschillend deze drie vormen van „Gyttja" zijn kan men uit de drie
figuren lezen. Het sapropeelzand bergt bij de vloeigrens 75 % vocht, berekend
op het droge materiaal, het verse mariene sapropeel 165% en het veen 414 %.
Omdat sapropeel uit deze componenten isopgebouwd, kan men dus alle overgangen verwachten, die zich verder voortzetten via de veenkleien en kleivenen.
Hoe sterk de invloed van het zand kan zijn ondervindt men bij de herbemonstering van het sapropeelzand, dat dishomogeen is afgezet. Zo vonden wij in
dezelfde afzetting van het Duivendrechts sapropeelzand bij dezelfde monstername
een laag met 100% vocht bij devloeigrens, diedan ook iets minder zand bevatte.
Is het echte veen practisch irreversibel, de moerasklei is het niet. Deze neemt
toch weerwater op,soms tot 50 % van het eigen gewicht.
Daar het zeer moeilijk is om de moerasklei zuiver te isoleren, zijn de onderzoekingen nog gaande.
Interessant is het te vermelden, dat bij de omzetting van de drie materialen,
der fig. 12en 15 in Calcium complexen (met Ca.acetaat), geenverandering wordt
gebrachtin de krimp en zwelverschijnselen. De curven blijven practisch onveranderd.
Dit brengen wijteberde, omdat men wel eens gemeend heeft, dat een calciumcomplex niet de eigenschappen zou hebben van sterke krimp en zwel en niet van
het irreversibele indrogen. Deze opvatting wordt door de proef tegengesproken.
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VI. DE ZANDEN
Aan de zanden, die in klei en zavelgronden voorkomen en af en toe ook in de
veengronden aanwezig zijn, heeft men in het algemeen weinig aandacht besteed.
De gewoonte is het zand te isoleren en er een fractionaire analyse van te
maken. Daarbij ismenvoor defracties groter dan 50mikron aangewezenopzeven.
Beneden de 50 mikron past men een slibanalyse toe, waarvoor wij de pipetmethode gebruiken. Beide methodieken hebben nadelen. De eerste, omdat de
zandkorrels ongelijk zijn van vorm, of langer dan breed öf hoekig of rond, zodat
noch vierkante noch ronde zeefmazen of gaten een betrouwbaar inzicht kunnen
geven in de zandhabitus.
De tweede methode maakt het verzamelen van de fracties onmogelijk, zodat
men ze niet afzonderlijk in handen krijgt. Beide hebben het bezwaar, dat men de
aggregaten van aan elkaar gekit fijner materiaal als groter deeltjes meet en wanneer het kitmateriaal als ijzer, kiezelzuur of koolzure kalk overweegt, men dit als
„zand" in de fracties telt.
Het laatste punt kan vooral bij gronden uit moerasstreken een ernstig bezwaar zijn, dat men eventueel kan opheffen, door de grond vóór de analyse met
zoutzuur te behandelen. Echter vernietigt men daarmede de structuur der
samenstellende delen, hetgeen voor ons landbouwkundig onderzoek bezwaarlijk
was. Het feit, dat men vóór de zeefanalyse de organische stof heeft geoxydeerd,
heeft voor ons zandonderzoek geen bezwaar. Wij destrueren de organische stof
met waterstofperoxyde en slibben na afloop de grond met natrium-oxalaat op,
om daarna door de 50//,-zeef nat te filtreren. Wat op de zeef achterblijft, wordt
gedroogd en als „zand" gezeefd. Voor wij de zandanalysen behandelen, dienen
wij ietsover het voorkomen in het terrein te zeggen. Zoals uit de hoofdstukken 11
en 111 blijkt bestaat degeheleondergrond van het door ons doorzochte gebied uit
zand, evenals vrijwel de gehele Nederlandse ondergrond uit zand bestaat. Op de
profielkaarten wordt onderscheid gemaakt in fijn en grof zand; wanneer grint
ofkiezelwordt aangetroffen, isdit steeds indegrof-zand-zône. Het grovezand ligt
bijna altijd diep. Onder grof zand verstaan wij zand met een belangrijke fractie
boven 600mikron; boven 1000 mikron kan men van grintzand spreken. De zanden, die wij in onze eigen ondiepe profielen aantroffen zijn practisch alle fijne
zanden, tot zeer fijne zanden. Slechts op één plaats vonden wij grover materiaal
namelijk op 0,40 m beneden maaiveld op het kleine zandplateau noord-oost van
Bodegraven, vlakbij deboorpunten 21, 21 1 , 21 2 , 21 3 km van de Prov. Waterstaat
van Zuidholland, waar de grintkop hoger komt (op ongeveer 4m-N.A.P.). Dit
enigepunt bij onze monsternummers 187en 188ligt 500 moost van deOude Rijn
bij Buitenkerk. Verder westwaarts liggen de grove zanden en grinthoudende
zanden lager. Zandschiftingen komen voor langs de ruggen en plateaux. Wij
vonden zeo.a. bij Harmeien en langsdeOude Rijn-ruggen. Dezegrove schiftingen
onderscheiden zich van de werkelijk grove zanden door het ontbreken van de
werkelijk grove fracties, boven 500 mikron. Zeer fraai kan men dit waarnemen,
wanneer men een ,,brandingszone"-profiel onderzoekt. Als voorbeeld halen wij
aan een profiel te Koudekerk aan de noordelijke Rijnoever, vlak bij het oude
Poelgeest. Dit profiel geven wij in de foto van fig. 16weer, waarop men de brandingslagen duidelijk kan onderscheiden. De cijfers van de zeefanalyse zijn in
tabel 13 opgenomen. Deligging der monsterpunten isbeneden maaiveld gemeten;

62

. Ï - , A •;•••• . .

FIGUUR

•

*»+'s&

• «

16 Brandingszone in een profiel te Koudekerk.

de fractie-klassen zijn in „mikron" genoteerd. Denos265en 269liggen in dezelfde
profielput op ongeveer 2m afstand van 261 en 264. De cijfers wijzen op een omwoeling op korte afstand.
De fractieanalyse van het profiel 187/188van het grove zand van Bodegraven
is, zoals bovenstaande cijfers aantonen, van geheel andere aard. Deze cijfers,
afkomstig van de noordzijde van het Bodegravense plateau zijn, zoals boven
reeds werd gezegd, uniek en een volstrekte uitzondering.
De zanden, die in de diepe profielen voorkomen in de „putten" langs de oude
Rijn; op 8m-N.A.P. langs de Amstel, b.v. in de Duivendrechtse polder, dus de
echte fijne zanden, hebben soms de hoofdfractie liggen beneden.50 mikron.
Als voorbeeld nemen wij fijn zand uit de oude veenderij de Eendracht bij
Halfweg op ± 5 m-N.A.P.
TABEL 12

Granulaire samenstelling van fijn zand uit de oude veenderij te Eendracht.

no 1zgn. vette klei 0-20 cm . . . .
„ 5 „
„ 20-40 „ . . . .
„2 „
„ 40-60 „ . . . .
„ 4 „
„ 60-80 „ . . . .
„3 „
„80
„ . . . .

>50
mikron

50-10
mikron

10-5
mikron

5-2
mikron

<2
mikron

2
3,2
4,1
3,7
84,2

21
27,5
21,3
26,5
5,8

13,4
18,6
12,5
8,5
3,5

11,1
7,2
5,3
14,2

49,2
49,3
52,7
47,6
6,4

~
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Zanden, die grover zijn dan 250 mikron, komen practisch in het Oude Rijn
gebied niet voor, evenmin in het noord en zuid daarvan liggende door ons onderzochte gebied; behalve dan aan de randen van ruggen en plateau's, waar de
brandingsschifting heeft plaats gehad. De zanden hebben nog een bizonderheid,
waarmede wij ze kunnen onderscheiden, indien men de fracties in drie groepen
verdeelt, namelijk groter dan 175 mikron, van 175-125 mikron en van 125 tot
50 mikron. Omdat men practisch geen grover^ korrels vindt*\dan 250fi of even
daarboven, zijn deklassen tamelijk regelmatig verdeeld. Het blijkt nu, dat in zeer
vele zanden de tussen-frgctie veel minder schommelt dan de grovere en de fijne
fractie. Het voordeel van deze indeling is, dat men de zanden in een driehoeksgrafiek kan voorstellen (zie de grafieken, fig 17en 18).
Wij hebben in ons veengebied meer dan ongeveer 3Q0monsters uit de zandopduikingen verzameld en vele honderden veenkleien en zandige kleien. Het is
ondoenlijk geweest alledeze zandmonsters in alle fracties te onderzoeken, zodat
wij een 70-tal typische monsters hebben geïsoleerd, dievolledig zijn bekeken. Om
vergelijkingen te kunnen maken, onderzochten wij ook de zandfracties van enige
gronden uit de Betuwe, enige uit het plateau van Montfoort en enkele zanden uit
de droogmakerij Eendracht bij Halfweg, uit de noorder Legmeer en Thamero
•
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binnenpolder, uit hetdiepeAmstelprofiel (Rijksweg2van Amsteltot Oudekerkerlaan), uit Drente, Limburg en Zwitsers zand.
Wij zullen thans enige grepen doen uit ons materiaal en eerst de fractieverdeling (zietabel 12) bespreken.
Denos74en75zijn afkomstig uit de boomgaard, diewest van de Groenendijk
ligt, vlak bij het huis te Voorn, dus op het oostelijk deel van het plateau van de
Meern. Deze boomgaard ligt op een zandkop, die met zeer fijn materiaal is overdekt. De beide lagen 0-30 en 40-60 hebben ongeveer dezelfde samenstelling: een
middengroep resp.21,8 en 21,6 %, een belangrijke fractie van even over de250JX
en haast evenveel van 125-50JX. Het zijn gelijkmatige zanden. Daar van het monster 43,7 % groter was dan 50/* is het fijne aandeel van dit monster 56 %, waarvan zeer veel fijn zand van 50-2/u. Beide zanden zijn typisch voor deze streek.
Geheel inhet westen op de westhelling van de Woerd even noord van de kerk te
Meern,heeft menmetuiterst fijne zanden te maken, nos77,78en 79van 0-20 cm,
70-80 cm en 80-100 cm, waarin de fijne fractie overweegt. Van de monsters is
maar 40% groter dan 50LI d.w.z. ruim 60 % kleiner dan 50/j, en daarvan ligt het
meestetussen 50 en 2fi. Deze deklaag is over 1m onderzocht en tamelijk gelijkmatig bevonden. Aan de westvoet ligt zand van de habitus van de oostzijde bij
„de Voorn" no 81.Midden op het plateau ten noorden van de Groenendijk ligt
150.105
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een afgegraven perceel,waar dezandgrond weerzeer fijn is,hier isongeveer 35 %
van het monster kleiner dan 50fx en het meeste hiervan ligt tussen 50en2/*.
De ligging van deze zanden in de driehoeks-grafiek demonstreert duidelijk,
dat alledezezanden dezelfde componenten hebben, maar door bepaalde oorzaken
zijn geschift. Daarvoor kan het microscopisch onderzoek enigeopheldering geven,
hetgeen wij zullen behandelen, nadat de diverse zanden op basis van de fractieanalyse zijn besproken. No 80, genomen op de kop van de Woerd, waar zeer veel
cultuurresten van een inheemse bewoning zijn gevonden (die boven een Romeins
cultuurvlak liggen), heeft zand van het type van de westvoet van de Woerd. De
microscopische analyse zal hier interessante bizonderheden aan toevoegen.
Het plateau van Harmeien hebben wij afgezocht om groverezanden te zoeken,
die wij hoofdzakelijk aan de zuidwestelijke grens vonden.
Bij de vijvers van de buitenplaats het Vijverbos aan de Breudijk, ligt op 1 m,
beneden maaiveld no 135, waarvan het grove deel van 65 % boven 250/* ligt
en 13% boven 600.
Dit zand ligt aan de rand van een uitgraving en schijnt iets gestoord. Vlak
daarbij is de veenkleideklaag bemonsterd (136), die slechts 11,6% grover dan
50/ubevat, maar welks zand geheel op de bekende zanden gelijkt met zeer veel
fijn materiaal. Aan de noordzijde van het plateau bij de boerderij het Spijk
(richting de Haar) ligt van 60-100 cm beneden het maaiveld een der „egaalste"
zanden (145), waarvan de grofste fractie tussen 175 en 250/uligt. De zanden in
Harmeien, vlak bij de oude Rijnloop en ± 200m van de zuidgrens, no 151,152,
153, zijn dezelfde zanden, waarin grof en fijn vertegenwoordigd is om een constante middenfractie. De grove fractie ligt bij 250fi. Ook hier geschifte en gemengde zanden.
Uit het zandplateau van Geesdorp bij Woerden, dat dezelfde fijne zanden
heeft, hebben wij geen voorbeelden. Wel van het interessante plateau oost van
Bodegraven in de Noordzijdse polder nos 189 en 190- beide fijne zanden in de
echte veenklei. (De monsters grond bevatten slechts 12,8resp. 8,1 % groter dan
50/*.)
Dit is dan ook de deklaag vlak lang de Oude Rijn, die wel eens waar geklonken is,maar nu hoger ligt dan de polder verder noordwaarts. De zandondergrond ligt lager, zodat wij hier op de helling van het plateau zijn.
Bij 179iets verder westwaarts isop 1 m diepte de afzetting zandiger, weer verder westwaarts bij 180 is men bij 60cm beneden maaiveld reeds op het fijnere
zand gekomen, terwijl daaronder op 120-140 cm beneden maaiveld de laag komt
met de grofste fractie bij 250/u, die iets dieper en ook iets grover is, maar nog
steeds geen fracties grover dan 600/u bevat. Het echte grintachtige zand met
fracties boven 600 en 1000/i ligt op de noordwestelijke top van dit overdekte
plateau, en komt dan bijna aan de oppervlakte. Daarover is hierboven reeds gesproken (nos 187 en 188).
Op desug bij Zwammerdam hebben wij enkele monsters genomen. No44 ligt
langs de Hooge Rijndijk (de hoofdweg dus) vlak bij de kerk op 70cm. Het iseen
fijn zand met de grofste fractie tussen 175 en 250/«, een grote tussenfractie en
veel fijn materiaal. Het levert dus geen nieuwe gezichtspunten op. Iets verder
bijhet GoudseRijpad, waar dezandrug hetzuidelijk waterafsluit, ligtindebouwvoor no 45 een veel fijner zand. Aan de zuidzijde van de rug van Zwammerdam,
600m oost van „Molenzicht", ligt profiel 197. Bij 120cm beneden maaiveld ligt
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Bij vele zanden ontdekt men, dat de „korrels" een zeer verschillende vorm
kunnen hebben, en dat het passeren van vierkante mazen vaak een kwestie is
van toeval; zodat men duidelijk voor ogen heeft, dat de onderscheiding in de zeefmazen geen maatstaf is voor de korrelvorm en nog minder voor een doorsnede,
waarop een bol-straal kan worden aangenomen.
Typisch is de mate van afronding, die de „korrels" hebben ondergaan, nadat
ze door de mechanische verwering zijn ontstaan. De door gletschers verbrijzelde
gesteenten hebben de vorm van splinters en schilfers, die scherp en hoekig zijn.
Gemalen kwarts is geheel splinterig en schilferig. Door transport in water krijgt
het zand een ander karakter, waarbij het inbepaalde fracties eenafronding ondergaat. Stuifzanden hebben weer een andere habitus. Deze worden over de bodem
voortgerold en afgeslepen, waardoor ook de fijnere fracties afgerond worden.
Een beschrijving van de graden van afronding der zandkorrels te geven is
moeilijk, omdat alle overgangen van volkomen rond tot zwakke afronding van
scherpe kanten en hoeken voorkomen.
Vaak ziet men korrels, die aan één zijde afronding hebben en aan de andere
scherp zijn. Zij zien eruit alsof de ronde of afgeronde korrel door druk gebroken
werd. De ervaring leert 'behoorlijk te onderscheiden, zelfs in gevallen, waar afgeronde en hoekige korrels zijn gemengd. Het bestuderen van de afronding en
vorm van zandkorrels heeft vanaf detijd, dat meneenbeginmaakte met eenmeer
gedetailleerd onderzoek van sedimenten, de belangstelling gehad van vele onderzoekers. DAUBREE (1879) was waarschijnlijk een der eersten, die zich met de
afronding der zanden heeft beziggehouden. Na hem volgen vele anderen o.a.
THOULET (1909), GALLOWAY (1919) en de „Geschiebe"-onderzoekers als SCHOKLITSCH (1914).Aldezeonderzoekers gebruikten eenmeersubjectieve beoordelingswijze, waarbij de aard der korrelvorm niet duidelijk werd aangegeven. WENTWORTH ondernam de eerste poging een meer objectieve methode van beoordeling
uit te werken. Na hem hebben nogvele onderzoekers zich met dit probleem beziggehouden o.a. Cox, MAC CARTHY, TESTER, SZADECKY-KARDOSS, WAVELL. Zijverrichtten korreltellingen enbepaalden devorm enmatevan afronding door meting.
Andere onderzoekers maken ook gebruik van tellingen, maar nemen bepaalde
•vormklassen aan, volgens welke ze de korrels, alléén door microscopische waarneming, indelen, o.a. THERESIA GUGGENMOOS, CAILLOUX, R. DANA RÜSSEL,
R A L P H E. T A Y L O R .

Vooral de laatsten hebben zich beziggehouden met de bestudering van deomstandigheden, welkevan invloed zijn op dekorrelvorm der zanden. De belangrijkste resultaten, die uit de verschillende onderzoekingen naar voren zijn gekomen,
kunnen alsvolgt kort worden samengevat. Er bestaat een toenemende schifting
en afronding der korrels in de volgorde: door ijs verplaatste zanden, door water
getransporteerde zanden en aeolische zanden. De door ijs verplaatste zanden
bevatten zeer veel schilferig en splinterig materiaal en de graad van afronding is
zelfs tot in de grovere delen gering. R. DANA RÜSSEL en R. TAYLOR merken in
hun onderzoek van de Mississippi-zanden op, dat beneden 147// geen afronding
optreedt, zelfs niet in de langzaam stromende benedenrivier. Tussen 147/t en
208// vindt een geringe afronding plaats, terwijl boven deze afmeting juist weer
hoekiger delen optreden. Grint daarentegen wordt wel afgerond. Deze afmetingen
variëren uiteraard met de beschouwde rivier. Bij snel stromende rivieren zal de
brekende werking toenemen en worden de grenzen natuurlijk verlegd. CAILLOUX
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bestudeerde de korrelvormen van stuifzanden, maar observeerde slechts delen
> 400fi. Hij wijst op de grote invloed van winderosie in de periglaciale gebieden
op de korrelvorm. MAC CARTHY (30 en 31) vergelijkt een aantal aeolische zanden
met andere zanden. Het verschil komt volgens hem het duidelijkst tot uiting
in de uiterste fractiematen, speciaal in de kleinste; in de tussenliggende grootten
zijn de afwijkingen minder groot. Tot in de fracties kleiner dan 74/j, vindt hij een
belangrijk aantal afgeronde korrels in de aeolische zanden en hij beschouwt dit
dan ook als een karakteristiek kenmerk voor deze afzettingen.
Van belang is een collectie standaard preparaten aan te leggen, die dan
benaamd worden, zodat bij het onderzoek van nieuwe zandfracties men telkens
vergelijken kan en een systeem van benaming kan invoeren. Omdat het van
belang is stereoscopisch te onderscheiden, kunnen wij helaas geen afbeeldingen
geven van enkele van onze preparaten.
Wij willen hier nog even verwijzen naar het uitnemende onderzoek, dat
honderd jaar geleden HARTING uitvoerde aan de grondsoorten der zeven putboringen onder Amsterdam (19).
HARTING bekeek alle monsters microscopisch, weliswaar nog zonder de
gronden te fractioneren, maar toch bijna steedsvoor en na behandeling met zuren.
Daarbij heeft hij heel wat van dezanden gezien en opgemerkt. Zijn beschrijvingen
komen duidelijk met onze bevindingen overeen. Hij onderscheidt hoekige en afgeronde korrels, de eigenaardige schilfers en splinters, die steeds scherpkantig
zijn vallen direct in het oog en dan de micaplaatjes, waarvan hij in bepaalde
gevallen ophopingen aantreft, evenalswij.Deconcretiesenaggregaten zijn onderwerp van nauwkeurige beschouwing. Wij kunnen aan de hand van HARTING'S
beschrijvingen en met de ervaring bij ons onderzoek ons een uitnemende voorstelling maken van de vorming van de grond onder Amsterdam. Wij komen
daarop aan het einde van dit hoofdstuk terug.
De zanden, die wij onderzochten bevatten overwegend kwarts en weinig
andere mineralen, enkele gekleurde (gele, groene en zeer weinig zwarte) verder
sinters en een zeer enkele maal een stukje vulkanisch glas. Wanneer de zanden
in kleimengsels voorkomen, worden secundaire bijmengsels gevonden, in aggregaatvorm, vooral ijzerhydroxyde verkittingen, die bijna altijd zeer fijn zand
uitsluiten. Dezekunnen indezeeffractie deoverhand hebben,zodat de zeefanalyse
dan voor de ,,zand"-beoordeling misleidend wordt. Wij hebben het aandeel van
zulke aggregaten door telling geschat. Ook komen aggregaten van koolzure kalk
voor, die steeds fijn zand insluiten. Verkiezelingen zijn vaak aangetroffen, die
dan na de zuurbehandeling glatineus worden. De aggregaten zijn bijna altijd
gekleurd, deverijzerde brokjes zijn geel,bruin,\of zwart-bruin; de kalkaggregaten
zijn soms zuiver wit, calcietachtig.
Schelpresten, chitinal- en conchine-resten, parelmoerschilfers, worden in de
zanden, die met klei gemengd zijn veel aangetroffen benevens eigenaardige
spiraalvormige draden, waaraan zandkorrels kleven. In de moerasklei vinden wij
altijd zeerfijne zanden enveelaggregaten. Van eenmonster uit de Thamerbinnenpolder, vonden wij in de veenklei zand, dat bijna geheel uit ijzeraggregaten bestond, waarin fijn zand en ander materiaal is ingesloten.
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Zeer belangrijk kan het aandeel van glimmerplaatjes zijn, die een enkele maal
sterk vertegenwoordigd zijn, soms in bepaalde fracties. Deze glimmers hebben
natuurlijk niets van een korrel; bij de vloeistofschifting kunnen zij zich onder
bepaalde omstandigheden ophopen, hetgeen een onzer in de bocht van een kleine
rivier op Sumatra zeer duidelijk waarnam. Wij vinden de glimmerophoping bij
ons onderzoek veelal tegen de zandruggen aan, aan de rand van de plateaux.
Soms zijn de glimmerplaatjes afgerond.
Korrelvorm, afronding, schilfer- en splintergehalte, glimmer- en aggregaatgehalte waren voor ons beoordelingskenmerken der onderzochte gronden.
Het is interessant om de bespreking der resultaten van het microscopisch
onderzoek te beginnen met een beschouwing van het profiel te Koudekerk bij
het Oude Poelgeest (nos 261, 264, 265, 269). Dit is daarom van belang, omdat
alle materialen, die wij in de onderzochte zanden aantroffen hier onder verschillende schiftingsomstandigheden zijn afgezet.
In het zand no 261 komen in de fijne fracties reeds verscheidene afgeronde
korrels voor. De afronding zet echter in de grovere fracties niet door, zodat deze
nog overwegend hoekig blijven. De fijne fracties bevatten een behoorlijk aantal
glimmers en schilfers. Boven 150fi wordt het zand er zelfs zeer rijk aan, terwijl de
fractie 250-600/u naast enkele ijzeraggregaten, koolsinters en schelpjes bijna
geheel door glimmers en schilfers wordt gevormd. Het zand is in alle fracties rijk
aan koolzure kalk.
264 issterk afgerond. Reeds in de fractie 75-105p zijn de hoekige delen in de
minderheid. Het zand bevat een klein aantal glimmers en schilfers. Het isrijk aan
koolzure kalk, waarvan het gehalte in de fracties groter dan 150/t afneemt.
Het zand 265 heeft meer het karakter van 261. Terwijl reeds in de fijne
fracties een aantal afgeronde korrels voorkomt, blijven de grovere fracties toch
overwegend hoekig. Ook hier treffen we een belangrijk aantal splinterige delen
aan in de fijnere fracties naast een hoeveelheid schilfers en glimmers, welke
laatsten bij 150fi sterk toenemen, zodanig dat de fracties 175-250// en 250-600(i
er overwegend door worden gevormd. Het zand isrijk aan koolzure kalk en bevat
inbepaalde fracties ookschelpresten.Tevenskomenverscheidenekoolsinters voor.
269. In de fijnere fracties is dit zand ongeveer even sterk afgerond als 264.
Bij 105-125//blijken afgeronde en hoekige delen ;n aantal tegen elkaar op te wegen. Bij 50-75// verandert het materiaal volkomen. We treffen dan veel minder
afgeronde korrels aan, maar wel veel splinterige delen, glimmers en schilfers. De
fractie 175-200// blijkt voor 75 % uit glimmers en schilfers te bestaan; de rest
wordt practisch geheel gevormd door schelpjes, koolzure kalk en andere delen.
Beschouwen we nu dit profiel in zijn geheel dan blijkt duidelijk, dat hier het
materiaal geschift is. Alle componenten zijn aanwezig, maar afgezet in verschillende combinaties. Het zand no264geeft sterk de indruk in hoge mate aan windinvloed te hebben blootgestaan. 261 en 265 doen denken aan een zand dat in
rustig kabbelend water is gedeponeerd. No 269 blijkt een zandfractie te bezitten,
die tussen beide „typen" 264 en 261/265 in ligt. De schifting komt in dit geval
ook duidelijk uit in de fractieverdeling.
Vergelijken wenu debeidemonsters261en 265 met de zandfracties van 278 Ouderkerk, 250 en 251-Amstelprofiel, dan blijkt hier duidelijke overeenkomst.
Ook de fractieverdeling geeft dit aan. Al deze zanden zijn bijna geheel samengesteld uit materiaal kleiner dan 105 p. Ze bezitten in de fijne fracties in meer of
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mindere mate afgeronde delen en zijn rijk aan glimmers en schilfers evenals aan
splinterige delen. Verder zijn ze rijk aan koolzure kalk en biogeen materiaal.
Tevens bevatten ze alle een hoeveelheid groen materiaal. De fracties groter dan
105^ zijn rijk aan glimmers en schilfers; we merken enerzijds fracties op, waarin
dekorrels afgerond zijn, anderzijds fracties, waarin het materiaal nog overwegend
hoekig is. Overigens is het aandeel van deze fracties van zeer geringe betekenis,
waarom we op dit laatste niet verder ingaan.
Het zand no 11 uit de Noorder Legmeerpolder past wat de fractieverdeling
betreft goed in deze serie. Het materiaal isnu echter sterkafgerond inalle fracties;
ook in de fijnste fracties zijn de hoekige delen reeds in deminderheid. Dit zand is
eveneens rijk aan glimmers en schilfers, evenals aan biogeen materiaal en koolzure kalk.
Het monster uit de Noorder Legmeerpolder vormt als het ware een overgang
naar de monsters St 6, St 7, St 8uit de oude Veenderij de „Eendracht" bij Halfweg. Het zijn eveneens fijne zanden, waarvan bijna al het materiaal kleiner dan
105fi is. Boven 105blijken nagenoeg geen delen aanwezig; meest zijn dit schelprestjes. Glimmers en schilfers komen in deze fracties ook wel voor, maar niet in
zo'n mate als in de vorige zanden, welk laatste feit deze Eendrachtszanden juist
onderscheidt van het Noorder Legmeerzand. Terwijl ook bij deze Eendrachtszanden de fijne fracties sterk afgerond zijn, blijken ze armer aan glimmers en
schilfers dan no 11 ;St 6, St 7 en St 8bevatten vele schelprestjes, maar zijn arm
aankoolzurekalk. Defijne fracties geven dan ookbehandeld met zoutzuur slechts
weinig C02-ontwikkeling.
St 9 eveneens uit de „Eendracht" komt in de fijne fracties microscopisch
overeen met St 6, St 7, St 8. Ook hier een aantal glimmers en schilfers. Boven
125,a zijn de glimmers volkomen verdwenen en bestaan de fracties geheel uit
sterk afgeronde heldere kwartskorrels met daarnaast enige schelprestjes. De
fractie 1000fi wordt alleen door schelpjes gevormd. Het zand isarm aan koolzure
kalkdelen. Devergelijking van dit zand met no264uit dezandrug bij Koudekerk
aan de Oude Rijn is leerrijk.
Beschouwen we nu St 9en no47 uit Katwijk-Binnen in dezogenaamde Oude
Rijnmond, dan lijkt het alsof we weer met een overgang te doen hebben. In 47
zijn thans alleglimmers enschilfers zogoed alsverdwenen. Het zand isreeds in de
50fj, fractie overwegend afgerond. Het wordt bijna geheel gevormd door heldere
sterk afgeronde kwartskorrels met in de donkere bestanddelen veel groen materiaal. Het zand bezit eenbehoorlijk aantal calcietkorrels enookenkele schelprestjes.
Het is belangwekkend om hierna een vergelijking te trekken met twee zanden
uitvolkomen anderestreken. Het eersteisno280,afkomstig van eenleemformatie
uitWitteveen (Dr.).Dit iseen extreem geval van een afgerond zand. Allebekeken
fracties bestaan uit sterk afgeronde heldere kwartskorrels. Schilfers of glimmers
komen er niet in voor, evenmin als koolzure kalk. Het tweede zand is eveneens
extreem afgerond en is het zogenaamde zilverzand onder de bruinkoollagen bij
Heerlen (L.)gevonden. Ditzandblijkt echter welkoolzurekalkte bevatten en lijkt
merkwaardig genoeg op het leemzand uit Drenthe.
Keren wethans weer terug tot de Oude Rijnzanden. We zullen bij de bespreking van het microscopisch beeld de volgorde aanhouden, waarin deze zanden in
het voorgaande deel behandeld werden.
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Dezanden 74en75 uit de Meern (U.) (oostelijk deel van het plateau) gelijken
in belangrijke mate op elkaar. Beide zanden hebben reeds in de 50-75 /t-fractie
eenbelangrijk aantal afgeronde delen,welkaantal toeneemt met de fractiegrootte.
Bij 125-150y, overweegt het aantal afgeronde korrels. In de fijnere fracties komt
een belangrijk aantal splinterige delen voor, daarnaast ook enkele schilfers en
glimmers. Bij 125fi is het splinterig en schilferig materiaal sterk afgenomen.
Beide zanden bestaan overwegend uit heldere kwartsen, bevatten practisch geen
Fe-aggregaten en zeer weinig koolzure kalk, waarbij 74 nog minder bezit dan 75.
Deserie77,78,79 De Meern (U.) (westelijk plateau) geeft het volgende beeld.
Terwijl 77nagenoeggelijk isaan 74,vertonen dezanden 78en 79in deze volgorde
een toenemende hoekigheid in de overeenkomstige fracties. Bij 79 is er eerst een
overwegend aantal afgeronde korrels boven 175//. Ook het aantal splinterige
delen, glimmers en schilfers neemt toe in genoemde volgorde, waarbij opgemerkt
wordt, dat 75zelfs rijk isaan glimmers. Terwijl 77 bijna geen koolzure kalk bezit,
zien we een toenemend gehalte hieraan bij 78 en 79, terwijl 79 in de grovere
fracties ook schelprestjes blijkt te bevatten.
Dezanden 135en 136 Breudijk (U.) „Vijverbos", geven wat de afronding betreft ongeveer hetzelfde beeld als 79. Het zand 136 is in de fijne fracties iets
meer afgerond. Het aantal glimmers en schilfers is in 135 niet erg groot, terwijl
136in defijne fracties weleen behoorlijk aantal glimmers enschilfers te zien geeft,
135vertoont een redelijk gehalte aan koolzure kalk, 136bezit beneden 125/*geen
koolzure kalk; boven 125/t zien we slechts een oppervlakkige opbruising met
zoutzuur. De grove fracties van 136 zijn rijk aan Fe-aggregaten, die een aardachtige habitus bezitten en meest oranje gekleurd zijn.
145Breudijk (U.)is een in alle fracties sterk afgerond zand. In de 105-125//fractie blijkt het hoekige materiaal reeds in de minderheid. Het zand bevat een
geringe hoeveelheid schilfers en glimmers, maar is rijk aan koolzure kalk.
Dezanden 151en 152Harmelen (U.) geven nagenoeg hetzelfde microscopische
beeld als 145. No 153 Harmelen (U.) is echter minder afgerond dan beide vorige
zanden. Het is rijk aan glimmers en schilfers. Boven de fractie 125-150/t is er
echter geen verschil meer te zien met 151 en 152. Alle drie zanden zijn rijk aan
koolzure kalk. Ook het zand no 189uit de Noordzijdse polder (onder Bodegraven)
bevat reeds in de fractie 50-75fi een aantal afgeronde korrels.Toch heeft dit zand
een veel minder afgerond karakter dan 74 De Meern (U.). Het bezit verder een
belangrijk aantal splinterige delen, schilfers en glimmers. Naast veel biogeen
materiaal treffen we nu ook een aantal Fe-aggregaten aan, die vaak een mooi
bolronde vorm hebben.
ISO Noordzijdse polder geeft ongeveer hetzelfde beeld als 189, alleen is het
belangrijk rijker aan glimmers en schilfers. Ook hier een aantal Fe-aggregaten,
vooral inde grove fracties,waarvan slechts een enkele een bolronde vorm vertoont.
Dit zand iseveneens rijk aan koolzure kalk.
No 178 uit Bodegraven is ongeveer van hetzelfde type als 74 etc. De fijne
fracties bevatten iets meer glimmers en schilfers. Boven 125/« nemen deze in
belangrijke mate af en gaan de afgeronde delen sterk overwegen. Het zand bezit
een behoorlijke hoeveelheid koolzure kalk.
De zanden 180 en 179 uit Bodegraven (zelfde plaats als 178) zijn veel minder
afgerond. No 180 is in de fijne fracties meer afgerond dan 179 en bevat ook belangrijk minder glimmers en schilfers. Vanaf 105/i neemt het aantal glimmers en
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schilfers in 180 echter sterk toe. In beide zanden gaan bij 150,t*de afgeronde
delen overwegen. De fractie 175-250/i van no 180 geeft ten opzichte van de
fractie 150-175ji weer een lichte afname in afronding te zien. Beide zanden zijn
rijk aan koolzurekalk en bevatten ook schelprestjes.
No 181 zelfde plaats als 180 komt in de fijne fractie goed overeen met 179.
In de fractie 175-250// treedt echter een belangrijk verschil op. Hier blijkt het
zand veel sterker afgerond. Er komen nog wel een aantal splinters voor, maar
nagenoeg geen glimmers. Ook de hoeveelheid koolzure kalk issterk teruggelopen.
De zanden 182, 187 en 188alle afkomstig uit Bodegraven bezitten zo weinig
materiaal in de fijne fracties, dat het nauwelijks van belang is, hier een nadere
beschouwing aan te wijden. Wel kunnen weopmerken, dat deze fracties nagenoeg
debeschrijving van 181volgen. De fracties groter dan 150/J, geven weinig verschil
te zien met andere onderzochte fracties groter dan 250fi. Een detailbeschrijving
van deze fracties valt buiten het bestek van dit onderzoek. De vormen der grove
fracties zijn door GUGGENMOOS (18) en CAILLOUX (7) bestudeerd. Duidelijke
resultaten hebben deze onderzoekingen voor ons doel niet opgeleverd.
De zanden 44 en 45 uit Zwammerdam (Z.H.) hebben microscopisch hetzelfde
karakter als 74 etc. uit de Meern-Oost. Ook hier een sterke afronding in alle
fracties, betrekkelijk weinig glimmers en schilfers en arm aan koolzure kalk,
No 197 Zwammerdam (Z.H.), liggend aan de zuidzijde van de brede rug, is
weer veel hoekiger dan beide vorige zanden. Het is in alle fracties rijk aan glimmers, schilfers en splinterige delen. De fractie 175-250// wordt er zelfs overwegend door gevormd. Het zand is rijk aan koolzure kalk, en in de grove fracties
treffen we ook schelpresten aan. Kennelijk een zand uit de brandingszône.
No206 Alphen (Z.H.) isweer sterker afgerond dan 197.Boven 125/«blijkt het
overwegend afgerond. Het bevat in de fijne fracties een matige hoeveelheid
splinterige delen, glimmers en schilfers, die naar de grovere fracties snel in aantal
afnemen. Ook hier merkten weop, dat de fractie 175en 250fi in vergelijking met
150-175fi in afronding isafgenomen. Het zand isrijk aan koolzure kalk.
Vatten we de beschrijvingen van het microscopisch beeld van deze zanden
thans samen, dan kunnen we verschillende belangwekkende conclusies trekken.
Elimineren we bij de bepaling der zeeffracties alle storende invloeden, zoals
Fe-aggregaten, koolzure kalk-delen en -verkittingen, aggregaten, die door organisch materiaal bijeengehouden worden, koolsinters, schelpjes, etc. dan blijkt
toch, dat de fractieverdeling niet zonder meer aanwijzingen vermag te geven
omtrent de aard van het zand. We zullen ons beperken tot één voorbeeld en
kiezenhiervoordezanden77,78,97DeMeern(U.).Hierbeschikkenweimmersover
goed vergelijkbare zanden, die boven elkaar liggen, en waarvan de fractieverdeling nagenoeg gelijk is. Uit de beschrijving van het microscopisch beeld komen
de verschillen duidelijk naar voren.Treden erelementen opindevorm van Fe-ag-.
gregaten of andere aggregaties, die vooral bij behandeling van biogene gronden
aanwezig blijken, dan biedt de fractieverdeling uiteraard in het geheelgeen houvast.Opdebezwaren,dievoortsnogbestaanten aanzien van de diverse methoden
ter bepaling van de fractieverdeling zal hier niet verder worden ingegaan.
Bijdebeschouwingvan deverschillende profielen 77, 78, 79 De Meern (U.) 151,152, 153 Harmeien (U.) - 178, 180, 179 Bodegraven, zien we steeds een afnemen van de afronding met de diepte, terwijl juist het aantal schilfers en glim-
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mers dan belangrijk toeneemt. Ook merken we dikwijls een afnemen van het
gehalte aan koolzure kalk met de diepte. Deze verschijnselen vertoonden alle op
dezandplateaux of ruggen genomen monsters. Wekunnen hier tweetypen onderscheiden: debovengrondzanden, die sterk afgerond zijn, weinig glimmers en schilfers bevatten en meest arm aan koolzure kalk zijn, en de ondergrondzanden, die
nagenoeg allesterk hoekigzijn tot in de grove fracties, zeer rijk zijn aan glimmers
en schilfers en zonder uitzondering veel koolzure kalk bevatten. Tussen beide
typen treffen we overgangsvormen aan. Anders is het bij de monsters, die genomen werden op dieplaatsen, waar dezandafzettingen overgaan in klei-ofveenformaties. Hier zijn de materialen sterk door elkaar gewoeld, waardoor van een
regelmatig opgebouwd profiel geen sprake is. Een dergelijk profiel is reeds op
blz. 70 besproken, zodat daarover hier niet verder wordt uitgewijd.
De voorstelling, die wij menen te kunnen vormen van de opbouw van de
zandformatie van dit gebied is als volgt. We vinden overal een ondergrond, die
opgebouwd is uit fijn materiaal, dat sterk hoekig is, rijk aan splinterige delen,
glimmers, schilfers en koolzure kalk. Deze ondergrond wordt op enkele plaatsen
onderbroken door banken van iets grovere zanden. Op deze formatie bevindt zich
een deklaag, die plaatselijk in dikte verschilt, en die gekenmerkt wordt door een
sterk afgeronde zandfractie, met weinig glimmers en schilfers. Het koolzure kalkgehalte neemt van onder naar boven af, wat misschien te wijten is aan uitloging.
Aan de randen van de plateaux en ruggen treffen Webrandingszône's aan, waar
het materiaal door elkaar gewoeld is en waar dikwijls veel biogene elementen in
optreden.
De zandformatie van het plateau van Linschoten vertoont een ongeveer
analoge opbouw. Ook hier kunnen we de onderzochte monsters in twee groepen
verdelen, die we weer als onder- en bovenzanden kunnen beschouwen.
Dezanden34en35Linschoten (U.)enMontfoort (U.)kenmerken zichdooreen
sterkere afronding. Hoewel beide zanden in de fijnste fracties slechts zeer weinig
afgeronde delen bevatten, neemt deze afronding toch zodanig toe, dat bij 125//
de hoekige delen in de minderheid zijn. Beide zanden vertonen in de fijnere
fracties verscheidene glimmers en schilfers, die boven 105^ sterk in aantal afnemen. Terwijl 34, evenals de andere monsters uit het Linsenotenplateau, rijk is
aan koolzure kalk, ontbreekt dit element bij 35 volkomen. Dezanden 36, 37, 38
en39Montfoort (U.) en Montfoort-Mastwijk zijn alle sterk hoekig tot in de grove
fracties. Deze monsters hebben in de fijne fracties een aantal glimmers en schilfers, welke hoeveelheid naar de grove fracties en vooral boven 125/*sterk toeneemt. De fractie 175-250/j,van no 39 wordt er door 60% door gevormd. De
zanden zijn alle rijk aan koolzure kalk en bezitten meest ook schelpresten. No37
en 38zijn vooral in de grove fracties rijk aan Fe-aggregaten.
Het zand no 40 uit Linschoten bij „Brigdamme" in het dorp past niet in de
Linschoten-serie. Dit lijkt meer op de sterk afgeronde zanden 74 etc. van De
Meern. Het is bizonder rijk aan Fe-aggregaten, die bolrond van vorm en donkerbruin gekleurd zijn. Het is zeer goed denkbaar, dat dit zand met de stalmest is
aangevoerd uit noordelijker streken.
De ondergrond van het Linschoten-plateau blijkt dus bizonder goed aan te
sluiten bij de formatie van de Oude Rijn. De deklaag bevat echter veel minder
afgerond materiaal in de zandfractie.
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Ter oriëntatie hebben we bij dit onderzoek betrokken een aantal monsters uit
Eist (O.B.) en een zand uit Valburg (O.B.). Bij de zandfracties, die uit deze
monsters geïsoleerd werden, valt het volgende op, wat ze absoluut doet afwijken
van de Oude Rijnzanden.
Ie In de fijne fracties bevindt zich slechts sporadisch een afgeronde korrel.
2e In de vorige zanden kwamen afgeronde en hoekige korrels zonder overgangen
naast elkaar voor. Bij de zandfracties uit de Betuwegronden vinden we meer
een geleidelijke overgang van hoekige fracties naar afgeronde fracties.
3e De Betuwezanden bevatten in"de fijne fracties weinig glimmers of schilfers,
welk aantal naar de grove fracties snel afneemt.
4e Terwijl de Oude Rijnzanden vaak in de fractie 175-250fi vergeleken met de
fractie 150-175/.«een teruglopen van de afronding te zien gaven, merkten we
bij de Betuwezanden dit verschijnsel niet op.
5e De onderzochte Betuwezanden bleken alle arm aan koolzure kalk.
6e De Fe-aggregaten vertoonden steeds een bolronde vorm en waren meest
donkerbruin gekleurd.
Opgemerkt dient te worden, dat alle Betuwe-monsters afkomstig waren uit
profielen tot 50 cm diepte. Een zand afkomstig van 50-70 cm onder het maaiveld bleek afwijkingen te vertonen.
Tenslotte eenzand uit Zwitserland no276 (op ± 500mautochtoon verweerde
grond op een Malm-formatie). Dit geeft een sterk hoekig beeld. Eerst bij 240,«
is een lichte afronding waarte nemen.Wetroffen enkeleschilferige delenenglimmers aan, verder veel splinters. Het aantal donkere bestanddelen wasgroot. Het
zand bevat enige koolzure kalk.
In het voorgaande werd slechts gebruik gemaakt van die waarnemingen uit
het microscopisch onderzoek, die ons van direct belang voor dit betoog voorkwamen. Daarnaast leverde deze methode nog diverse resultaten op, welke
vooral voor het landbouwkundig onderzoek van waarde kunnen blijken. Hierop
nader inte gaan zou ons te ver van het gesteld onderwerp voeren.
Resumerend kunnen we vaststellen, dat uit dit zandonderzoek, waarbij wij
ons beperkt hebben tot het bestuderen van de korrelvorm in de afzonderlijke
fracties, duidelijk naar voren is gekomen, dat het complex van de Oude Rijnzanden afwijkt van de zandafzettingen in de Betuwe. Terwijl de zandformaties
langs de Oude Rijn en in mindere mate ook die bij Linschoten afgedekt worden
door een zandtype, dat in hoge mate aan wind-erosie moet hebben blootgestaan,
gaven de Betuwegronden een anders gevormde zandfractie te zien. De ondergrondzanden uit de Oude Rijnstreek vertoonden vergeleken met de Betuwezanden eveneens een verschillend beeld. Deze laatsten geleken veel meer op het
uitgespoelde zand uit Zwitserland, met dit verschil dat de Betuwezanden door
fluviariel transport uiteraard afgerond werden in de grove fracties.
De conclusie tenslotte, die wij uit ons onderzoek menen te mogen trekken
kunnen wij als volgt formuleren. De zandformaties langs de Oude Rijn en in de
Betuwe zijn gedeponeerd onder invloed van verschillende omstandigheden. In
de korrelvorm der zandfracties van deze beide zandcomplexen bestaat zeer
weinig overeenkomst.

76

Tenslotte nog een algemene opmerking, die wij gaarne ter overweging geven.
Dat wij ons niet met de opvatting kunnen verenigen, dat de Oude Rijn een
grote stroomrivier is geweest en dat de zanden in zijn gebied door die rivier
zouden zijn aangevoerd, is uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk gebleken.
Er moet dus een andere verklaring komen voor de vorming van de plateaux en
zandruggen. Geheel Holland ligt op een zandformatie, wat uit onze en andere
boringen blijkt en wat o.a. ook door STEENHUIS wordt bevestigd (49).
De zandondergrond is een gletscher-formatie, die in de Riss-periode waarschijnlijk wel het enorme zandplateau het verst naar het zuiden heeft gebracht.
De klimaatschommelingen tijdens de vergletschering van noord-west Europa en
tussen degrote perioden in, hebben dit pakket natuurlijk sterk gemoduleerd.
In koude en vochtige perioden door het water en ijs, in warme en droge
perioden door water en wind. Indien VAN VEEN'S opvatting juist is, dat het
nauw van Calaiszeeroud isenvóór het Riss-stadium reedsgevormd (45,blz. 106),
dan moet dit zandpakket zeer wisselende omstandigheden hebben doorgemaakt.
De oude kustlijn door BRIQUET (3) (op wiens onderzoek ook VAN VEEN zich
beroept), aan de Franse zijde onderzocht en die 5, 15 en 35m boven de tegenwoordige ligt, zou wijzen op sterke verschillen in het zee-niveau, verschillen, die
ook het Nederlandse zandpakket moet hebben ondervonden. Waardoor het mogelijk wordt het plateau van Linschoten, dat van De Meern en de reeds vroeger
genoemdezandruggen alszandbanken opte vatten. BRIQUET doelt daar duidelijk
op (blz. 392). Hij plaatst die hoogwaterperiode tussen Mindel en Riss.
De „put" van Amsterdam, door HARTING onderzocht en door DRABBE en
als „put" onderkend, zou een uitstromingskolk of „gletscherwiel" kunnen zijn, met een diepte van ongeveer 40m beneden de gemiddelde
hoogte van het omgevende zandlandschap. Uit HARTING'S onderzoekingen der
gevonden materialen blijkt ten duidelijkste, dat deze put eens droog gelegen heeft
en dat deze eerst door een laag fijnzandig sapropeel is opgevuld (HARTING XI),
dichte kleimergel genoemd. Het zand is bizonder fijn. Het gehalte aan org. stof
7,55 %. Het bevat veelCaC03,eneen overmaat aan k'ezelzuur met tamelijk veel
Al.oxyd en weinigijzer. Pyriet ontbreekt evenals deijzeraggregaten. Wij beschouwen deze formatie als een ingestoven en droog gelegd moeras. Daarop rust een
fijn zand, waarin organische resten ontbreken evenals pyriet. Uiterst fijn CaC03
wijst op een verstuiving uit westelijke richting. Deze laag (HARTING X) is ± 8m
dik. Daarop ligt gemiddeld 2m diatomeeën sapropeel, dat rijk is aan org. stof en
koolzure kalk en uiterst fijn zand bevat. Het lijkt volkomen op het recente slik
onzer zeehavens, dat eveneens een diatomeeën-sapropeel is (zeer kiezelrijk!). De
laag (HARTING IX) toont aan, dat bij stijgend zee-niveau in deze put zeewater is
binnengestroomd met vloed en afgelopen met ebbe, gezien de ongehoorde vitaliteit en de phénoménale plankton-ontwikkeling. HARTING zelfwijst daar reeds op.
Laag IX is nu de gas leverende laag in het gebied.
BADON GHYBEN

Daarboven ligt een laag van 10-17 m (dus wisselend), die HARTING harde
kleimergel noemt (HARTING VIII). Deze laag is sterk samengeperst en bevat
zand met korrels van 50tot 125mikron, afgerond en hoekig dooreen. Alleen in de
bovenste laag en de onderste worden marineschelpen aangetroffen, de middenlaagbevat minder koolzure kalk. Hier heeft volgens onze opvatting in het begin
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en tijdens het einde der formatie een „brandingsstrandperiode" geheerst (schilfers en mica);in het midden lag dit terrein droog en werd af en toe overstoven.
Op deze zeer dikke laag ligt een dikke zandlaag van ^ 15m met iets grovere
korrels. De onderlaag bevat zelfs kleine rolsteentjes. Op sommige boorpunten
worden Fe-aggregaten gevonden met houtresten (Pinus sylvestris) en hypnumresten. Dekwartskorrels worden als „gerold" opgegeven.Midden indelaagkomen
schelpen voor.
Volgens onze opvatting heeft in deze periode de grond droog gelegen en was
hij begroeid; daarna trad een periode in, waardoor schelpen in het zand werden
gemengd, daarna trad weer een droge periode in.
Wij denken hier aan ijstijd-schommelingen, waardoor aanvoer van verschietend materiaal plaats vond. Dat in de zanden schelpen gevonden worden
behoeft niet op overstroming te wijzen. Zeeduinen zijn tot ver naar binnen van
schelpen voorzien, die de vogels daar brengen (vogel-eilanden!). Wij zouden van
dezezandperiode profielmonsters moetenbezitteneneenfractie-onderzoek moeten
uitvoeren om de juiste geschiedenis af te leiden.
Omdat HARTING hier geen melding maakt van „gruis" (dus onze schilfers
en splinters) zijn wij geneigd aan een zeeduin te denken zonder brandingszône.
De volgende laag (HARTING VI) is een geelgrauwe kleimergel genoemd, en
wisselend dik van 0,5-3,63 m. Zij bevat kwarts, enig mica, geen schelpen, geen
diatomeeën, geen foraminiferen, maar wel CaC03, en verder plantenresten
(hypnum soorten). Deze formatie is een sapropeel, gezien de 6,4 % org. stof.
Omdat zeer weinig materiaal in Koningswater oplost, slechts 9,5 % en het fijne
materiaal zeer kiezelrijk is,76,07 %, moet dit terrein o.i.afentoevochtig geweest
zijn, waardoor een weinig kalkwier-sapropeel in het fijne ingestoven zandgebied
zich kon ontwikkelen. Op deze laag ligt weer zand (HARTING V) ± 6m dik.
Daarmede zijn wij dan tot ongeveer 10à 12m-A.P. aangeland, de liggingshoogte
van het zogenaamde diluviale zand (pleistoceen) der gehele wester, ooster en
zuider omgeving.
Dit zand isweer fijn 50-125mikron, zonder schilfers en splinters, weinig mica
en volgens HARTING „gerold". Ons inziens dus een stuifzandformatie.
Op deze laag ligt dan materiaal, dat wij kennen uit de omgeving en dat de
basis is van het onderzoek der centrale venen, namelijk een „veenachtige klei".
(HARTING IV)2à3mdik, kwartsgehalte gering,micavrij talrijk, weinigschelpen,
foraminiferen en veel diatomeeën. Het luchtdroge monster bevat 20,4 % vocht!
- typisch voor onze sapropeelkleien.
Er zijn resten van lindenhout en andere landplanten. Gehalte aan org. stof
12,84 %. Veel koolzure kalk. Het niet oplosbare deel in Koningswater bedraagt
64,28 %, daarvan is 44,21 % kiezelzuur en 17,79 % Al en IJzer-hydroxyde. Aan
MgO, K 2 0 en Na 2 0, was resp.0,88 %, 0,50 % en 0,82 % aanwezig. Deze samenstelling wijst op een klei met geadsorbeerde basen.
Wij hebben dus hier een sapropeelklei van het 11% org. stof type, die ons uit
decentralevenen overbekend isen o.a. bij Ouderkerk aan de Amstel wordt aangetroffen. Op deze laag volgt een van 2 à 3m door HARTING zandige kleimergel
genoemd. (HARTING III), veel scherpkantig gruis, micaplaatjes, gerolde kwartskorrels, schelpen, foraminiferen. Dit is dus het sapropeel „zand", dat wij bij
Halfweg aantroffen, en in de Legmeer, en dat wij een „wadformatie" hebben
genoemd!
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Op deze laag ligt een „blauwe klei" (HARTING II) van 2à3m dik. Hier is zeer
fijn zand aangetroffen met splinters, het zand wordt „gerolde kwarts" genoemd,
er isbijna geen mica.
De onderste laag bevat enige schelpen, verder diatomeeën, spongolithen en
plantenoverblijfselen. Wij noemen dit materiaal marien sapropeel, wat ons uit
de omgeving bekend is.
Opdeze laag komt veen voor (HARTING I), die niet omschreven is, deze laag
wordt door blauwe klei onderbroken. In laag II kwam op het Bickerseiland een
onderbreking van de blauwe klei door veen voor. Hier zijn wij dus in het gebied
van afwisseling, dat wij in het centrale Hollandse deel overal aantreffen.
HARTING'S onderscheidingen zijn natuurlijk als gemiddelden op te vatten. De
ligging isstratigrafisch gezien ongelijk, typisch voor een moerassengebied en voor
zandverstuivingen. Maar de formatie beneden de 12 m, die HARTING heeft aangetroffen isanders dan dievan daarboven en diewij kennen uit decentrale venen.
Hier heeft eenzee-instroming plaatsgehad en de put, die blijkbaar af en toe droog
heeft gestaan, isoverwegend met zand, waaronder stuifzand opgevuld, en wel in
de periode, die wij voor de pleistocene ondergrond van het door ons onderzochte
gebied als koude stuifperiode hebben onderscheiden. De geologen moeten uitmaken of dit een Riss-ofWürm-periode isgeweest.
Dat dezeeverbinding noglang heeft bestaan blijkt uit dezanden van Halfweg
(oude veenderij Eendracht) de Legmeer en Duivendrechtse polder. Daarover
gaven wij reeds een overzicht.
Het uitnemende onderzoek van HARTING van 100 jaar geleden verkrijgt in
het licht der nieuwe kennis en ervaring een belangrijke aanvulling voor de vormingsgeschiedenis onzer centrale venen. Dat de zanden van HARTING geheel
hetzelfde morphologische beeld gaven als die van ons onderzoek is volkomen
begrijpelijk.

De vraag, wanneer het koolzure kalkrijke zand zoals van de ruggen bij de
Oude Rijn, die van Weipoort naar het zuid-oosten om het plateau van De Meern
en van dat van Linschoten is gevormd, kunnen wij niet beoordelen. Al deze
formaties doen sterk denken aan de onderzeese plateaux en de ruggen, die VAN
VEEN beschrijft in zijne onderzoekingen van de Hoofden (45). Op blz. 76 vermeldden wij reeds BRIQUET'S opvatting over de hoge zeestanden vóór de Rissijsperioden. Wat deze Franse auteur hierover schrijft, krijgt hier reliëf.
Wanneer zij op die wijze gevormd zouden zijn, ligt de vorming van dit landschap minstens even ver terug als de vorming van de put van Amsterdam. Dat
voor de veenvorming in het Centrale Hollandse gebied een stuifperiode heeft
bestaan, bewijzen de zanden zelf, ook die in de put van Amsterdam.
Bovendien hebben de put van Velzen en die van Weypoort de stuifduinen
duidelijkaan dedaggebracht. Zouden hier dekoudeschommelingen inhet Wurmglaciaal zoals SOERGEL die aangeeft een rol gespeeld hebben of gaat de formatie
in haar geheel naar de Riss-periode terug?
Dat veel water door het zandterrein gevloeid moet zijn spreekt vanzelf. De
sterke wateraanvoer bij de smelt, die vooral ook uit het zuiden kwam, moet tussen Nijmegen en Rhenen door het zandterrein heen gebroken zijn; waarschijnlijk
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is de Oude IJsel een relikt van een vroege doorbraak van het zand bovenstrooms
en heeft er een zwakkere Rijnoverloop bestaan bij Westervoort, die belangrijker
werd, toen de Oude IJsel door de bovenstroomse Rijnverlegging of door vermindering van wateraanvoer geïsoleerd werd, waardoor de Oude IJsel als regenrivier een moerasgebied vormde. Daarvan zijn het gebied van Gendringen over
Ulft, Doetinchem en de Duivense broek de getuigen.
Het Betuwe-dal moet dan zeer oud zijn en conservatief gebleven. Toen de
waterspiegel langzaam is gerezen zijn de lage zanddalen vochtig geworden en
gaan vervenen. Alle profielen van DRABBE en BADON GHYBEN tonen dat fraai
aan - ook onze en die van de Prov. Waterstaat van Zuidholland en van de
Rijkswaterstaat.
Het Zegveld-profiel van fig. 1 iseen goed voorbeeld van een vochtig geworden
heide-profiel, waarop het veen in gelijke tred met de waterspiegelrijzing is gegroeid. De lage dalen, die in piastoestand zijn geraakt, vormen moerasklei, zoals
op sommige plaatsen in Zegveld, de Zuidhollandse en de West-Utrechtse venen,
en zeer duidelijk in de Ronde Hoep. Dat zeer geringe niveau-verschillen beslissen,
welkemoerasformatie zaloptreden, hebben wij inhoofdstuk 11 en III uiteengezet.
De brandingsverschijnselen langs de plateaux, ruggen en koppen hebben wij
reeds beschreven. Zeer duidelijk zijn die in deWaardasackerpolder waargenomen.
Het westelijk deel van het zandterrein heeft ongetwijfeld duinen gedragen;
zij het dan voor ons enkel waarneembaar in de stuifduinen, onder Velsen en
Weipoort. De Noordzeekust heeft zich oostwaarts verplaatst en stuifzand voor
zich uitgedreven. Vandaar dat wij vooral in het westen sterk afgeronde zandkorrels vinden. Of de duinbarrière ooit doorbroken werd kunnen wij niet uitmaken; alleen-kunnen wij zeggen, dat dit van 's-Gravenhage tot Noordwijk zeker
niet het geval is geweest. Wij vermoeden een slufter noordelijk, die zijn opening
bij Velsen gehad kan hebben en die zeer fijne zanden naarbinnen heeft gewoeld,
welke wij gevonden hebben bij Halfweg, oost van de Amstel bij Rijksweg2, inde
Noorder Legmeerenverder bij Ouderkerk aan deAmstel. Dit slufterzand istamelijk
diep gelegen op ± 6,50 m-N.A.P. en eindigt juist bij Ouderkerk aan deAmstel
(zie kaart XIX). Die slufter moet dan aan de mond dicht gespoeld zijn, wat
slufters doen. Had daar een uitstromende rivier gelegen, dan zou men een inbraak
hebben gehad, zoals bij de Scheidemonden, de Maasmond, en in de Wadden bij
de Vliestromen. Het gehelesluftergebied isoverdekt met een moeraskleiformatie,
waarop veen rust.
Wij vragen ons af, of het voorkomen van zout in de Haarlemmermeer, (die
in het noord-westen op de slufterzanden ligt,) aan deze oude inlaat is te danken.
Dedonken aan de Lek endiebij Rotterdam zijn aan dezelfde voorgeschiedenis
te danken als die welke wij aan de Oude Rijn en aan de Vecht aantroffen.
Ook in deze voorstelling is het stroomsysteem van Kromme Rijn, Vecht en
Oude Rijn een overloopsysteem naar een uitgebreid gebied, moerasgebied, dat
overwegend soligeen water afvoerde van de Utrechtse hoogten.
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VII. DE HISTORIE
Na dit grondonderzoek, waarbij wij verwijzen naar het proefschrift van
aanwijzingen
bevat, dieonze opvatting reliëf geven. Wij toch hebben nogsteeds te maken met
de ingeroeste mening over de Rijnmond, die in alle literatuurgegevens als vaststaande wordt aangenomen. De nawerking daarvan geeft aanleiding tot misvattingen, immers men spreekt nog van oude zeeklei en rivierklei, waar men
uitsluitend met moerasformaties te doen heeft. Aan de historici moet overgelaten
worden uit te maken, wanneer deze fictie is ontstaan.
In de Romeinse occupatie en in de vorming van een uiterst versterkte linie
langs de Oude Rijn menen wij duidelijk aanwijzingen te vinden, die onze mening
bevestigen. CAESAR heeft de Rijnmond niet bereikt, maar er uitvoerige inlichtingen over ingewonnen. Eerst DRUSUS, de geniale militair en ingenieur heeft ons
stroomgebied betreden en verbeterd. Men vindt in HETTEMA (22) daarover
diverselezingen enmenbegrijpt daaruit, hoeweinigdaarover vaststaat en hoeveel
nog gegist wordt.
Houden wij ons aan de feiten: in de eerste plaats, de Bataven zijn te beschouwen als een grensvolksstam uit de groep der Chatten; zij werden waarschijnlijk
door de Romeinen verplaatst naar de Betuwe; waarom? Of indien ze uit vrije
verkiezing uit het Hessenland wegtrokken, waarom gingen ze juist naar de
Betuwe?
In het grote plan der Romeinse veroveringen moest de Rijn beschermd
worden, niet alleen de Boven-Rijn, maar ook de Beneden-Rijn. Er was alles aan
gelegen om deze wegtegen Germaanse invallen te beschermen, maar hoe? Pacificatie was daar even nodig als in Oallië en dat is de Romeinen met de Bataven
gelukt. DRUSUS had in de Rijnstreek voedsel nodig en dit kon hij alleen bereiken
door graanbouw en door de voorziening van vee en veeproducten. Hij moest de
Betuwedaaromvoordelandbouwvrijmakenvanwaterovervloed,watgeluktmoet
zijn. De Bataven hebben oorspronkelijk op woerden geleefd envandaar degrond
bewerkt. Na het droogkomen van de Betuwe hebben zij ook op de begane grond
gewoond. Dehoeve,die HOLWERDAbij Maurik (Rijswijk) iride Betuwe blootlegde,
staat op onverhoogde grond en stamt uit de tijd, toen de verbetering gereed was.
Hetzelfde geldt voor de Romeinse tempel, die onder de kerk te Eist is gevonden.
Het feit, dat CLAUDIUS CIVILIS aangemerkt werd als een groot grondbezitter
en aanzienlijk man, wijst volgens onze landbouwkundige opvatting, op akkerbouw. De hoge zandgronden waren onvruchtbaar en zouden het eeuwen blijven. De wateroverlast in de Betuwe was te bezweren. Het waterregime in de
Romeinse tijd was geheel anders dan wij nu kennen. De Rijn leverde lang niet
die excessen van afvoer als thans. Duitsland was zwaar bebost, zodat het regenregiem in die stroom betrekkelijk tam was; bovendien een onbeteugelde rivier
kan grote massa's water bergen in de oeverlanden. Evenwel er was soms hinderlijke overmaat. DRUSUS voerde „grote" werken uit om de beteugeling tot
stand te brengen (zie HETTEMA, blz. 84 e.V.). Wat hij doen moest was water afleiden, daartoe werd een dam gelegd ergens bovenstrooms (bij Rinderen?): de
beroemde „moles", die CIVILIS later doorstak, waardoor de Betuwe weer drassig
werd.
Wij zijn het met HETTEMA eens, dat dit van de Waal afgeleide water de Rijn
DUYVERMAN (18), interesseert het ons om te weten, of de historie
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werd opgestuwd, waar een overloopgeul bij Westervoort naar Doesburg contact
met de oude IJsel kreeg.1
Deze geul is misschien hier en daar verdiept of vergraven. Een dijk langs de
zuid-westoever van de Rijn moest de inloop in de Betuwe van dit stuwwater
bemoeilijken. Het isvolstrekt logisch,dat alleen opdezewijzete hoge Rijnstanden
en Waalstanden worden weggewerkt.8
Degenen die menen, dat DRUSUS water in de Kromme Rijn wilde stuwen om
die weg bevaarbaar te maken, hebben uit het oog verloren, dat deze weg geen
„stroom" was en is geweest. Noch in de Oude Rijn, noch in de Vecht hebben wij
een echte stroombedding kunnen ontdekken en voor zover ons onderzoek in het
oosten van Utrecht tussen Dorestad en Vechten isverlopen, vinden wij ook daar
geen „stroomwerking" van enig belang. De fictie van de Oude Rijn als stroomrivier met zijn mond heeft hier velen op een dwaalspoor gebracht. De door
HETTEMA verdedigde gang isdaarom logisch: DRUSUS kon de Bataven pacificeren
en welstand bezorgen. Overigens is het volstrekt onnodig geweest het Oude Rijnen Vechtsysteem extra van water te voorzien. De historie en vooral de vormingshistorie tonen duidelijk aan, dat deze systemen water te over ontvangen van de
Utrechtse heuvels. Wanneer de Kromme Rijn allang is afgesloten bij Dorestad,
is er in Rijn- en Vechtgebied strijd tegen wateroverlast. De Kromme Rijn heeft
vermoedelijk als overloop gefungeerd en mogelijk ook als afvoer van het noordelijk Utrechtse heuvelwater. Een moeilijkheid is nu de vaarweg naar Dorestad.
Waaromvermeden de Romeinen degroterivieren? Ons antwoord iskort en goed:
omdat ze onbevaarbaar waren. Brede onbeteugelde stromen zijn ondiep en
verleggenhun beddingdoorlopend. Zijvormen geeneigenlijke bedding, zij vormen
kreken en sprielen met veel veranderende banken.
Dat is van alle grote rivieren bekend, zodra ze in vlak terrein komen. Als
voorbeeld nemenwij driegoed beschreven gevallen, namelijk detochtvan NANSEN
de Jenessei op (32),en dievan HEDIN deTarim af (21)enThe Colorado delta van
GODFREY SIKES (42). Uit dit laatste uniek uitvoerige werk over een deltagebied,
blijkt overduidelijk, hoe moeilijk het is een delta te bevaren. De Colorado-delta
was tot voor 60 jaar nog volkomen onbevaarbaar. De afvaart op Waal en Rijn
was moeilijk, de opvaart bijna onmogelijk voor de schepen, diegeroeid werden en
bovendien is zo'n vaarweg moeilijk militair te beschermen. Een vaart over zulke
rivieren moet steeds geloodst worden en vaak staan de loodsen hulpeloos tegen
de nukken van zo'n rivier.
Ongetwijfeld heeft DRUSUS zijn licht opgestoken bij de bevolking, die allang
binnenwegen volgde, welke bevaarbaar waren en die liepen via Dorestad, Vechten, Utrecht, naar Vecht en Oude Rijn, waar stille veenwaters een prachtig
vaargebied gaven naar Friesland en het noorden. Juist de weg, die DRUSUS voor
zijn plannen om Noord-Germanië aan tevallen, nodighad, een plan dat GERMANIcus later op grotere schaal herhaalde. Die vaarweg was bovendien militair zeer
goed te beschermen. Dat de Romeinen niet over de grote Rijn zijn gevaren om
1
Deschrijver bericht onspersoonlijk, dat hijindenognietverschenen tweededruk
vanzijn
werk,daarop uitvoeriger isingegaan.
2
Hetaanleggen van afleidende dijken in een onbeteugelde rivier is heel wat eenvoudiger dan in een beteugelde stroom. Er werden eenvoudig enkele geulen afgesloten
inhet zuiden, zodat het water denoordelijke geulen voedde.Demening, die Hettema in
zijn boekoverneemt, dat de Rijn bovenstroomsslechtséénbedding had iszeker onjuist.
(Zieverder in dit hoofdstuk.)
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naar Dorestad te komen, staat vast. De Romeinse nederzettingen zijn alle gevonden in het zogenaamde Lingegebied en niet langs derivieren. Met HOLWERDA
en HETTEMA zijn wij het eens, dat die vaarweg in de Betuwe liep.Wij beschikken
nog niet voldoende over terreinstudies in de Betuwe zoals in het UtrechtsHollandse veengebied, doch wij kunnen niet anders aannemen of vaar- en landwegder Romeinsetroepen en van dehandelslieden gingen door destille en veilige
Betuwe.
Is de gegraven Linge in de Overbetuwe werkelijk een „Drususgracht" die
1
GERMANICUS in het begin onzer jaartelling invoer? Dat daar een handelsweg
te water moet gelopen hebben staat vast vanwege het belang der ravitaillering
der castella in Utrecht en de Oude Rijnstreek. Dorestad was een Romeinse
nederzetting en daarna Vechten.2 De Romeinen bouwden de eerste versterking
in Vechten zonder verhoging en hadden er een vlootstation. Vandaar gingen de
expedities via de Vecht naar Friesland en de Eems. Waarom Vechten en niet
Odijk, dat vlak bij en hoger ligt? Omdat Vechten aan het water lag en Odijkniet
en omdat Vechten het punt was dicht bij de Vechtsplitsing, dus een fort op de
juiste plaats.
Daarna volgen de castella zeer dicht op elkaar, namelijk Utrecht, De Meern,
Harmeien?Woerden, Bodegraven, Zwammerdam, Alfen, Koudekerk, Roomburg,
Torenvliet, Valkenburg en Katwijk. Vechten had een vicus met ambachts- en
handelslieden, Utrecht evenzo. Vechten en Utrecht waren grote vestingen, die
ieder een cohort konden bevatten. Voor zover wij uit de terreinkennis weten,
moeten de verdere castella bescheidener omvang gehad hebben, behalve Roomburg en Valkenburg.
De Rijnstreek beheerste en beschermde de toegang naar Noord-Germaniè';
later, toen CORBULO Roomburg verbond met de watervlakte van de Maas- en
Waalmond, was dit kanaal de streekuitgang naar Brittannië, wat uitdrukkelijk
vermeld werd. De vermeende Rijnmond van Katwijk, die als vaarweg voor de
hand gelegen zou hebben, wordt nimmer vermeld. Dat de Brittenburg een Romeins fort geweest zou zijn, heeft HOLWERDA bestreden en ons inziens terecht.
Door Roomburg werd de vaarweg naar het zuiden beschermd. Door Torenvliet,
Valkenburgen Katwijk delandengte alsovergang,waar de Kaninefaten woonden,
die een even bevoorrechte positie verwierven als de Bataven, maar niettemin
levendige verbindingen onderhielden met Friezen en Cauchen, die het zeeroversbedrijf niet verafschuwden. Dat alles is logisch. Het ismogelijk, dat de Romeinen
bij De Meern een waterloopverbetering gegraven hebben, maar daarvan is niets
bekend. Volgens onze studies is de gang van een vaarwater daar onduidelijk.
In Vleuten zijn, voor zover wij weten, weinig Romeinse cultuurresten gevonden.
1
Sommige auteurs willen deeerste tocht van Germanicus langs de Gelderse IJsel
laten gaan. Onsinziens kan dit niet juist zijn; deGelderse IJsel waseven onbevaarbaar
als de Waal, Rijn en Lek. Dat de afvoer over Westervoort naar Doesburg min of meer
natuurlijk isgeweest, isaan te nemen, omdat Drusus, indien hij een groot afvoerkanaal
had willen graven, veel eenvoudiger de afvoer had kunnen bewerken via het Duivense
Broek,dat eengroot moeraswas.Hijhaddezandrugtussen DuivenenZevenaarkunnen
doorgraven. Degenen die een Drusus-gracht bij de Utrechtse Vecht aannemen, hebben
daarover geen enkele aanwijzing, laat staan bewijs!Wijvonden inhet Vechtgebiedgeen
spoor van zo'n gracht. Mogelijk blijft, dat Drusus in de buurt van Vechten en Utrecht
graafwerken heeft uitgevoerd, maar daarover zijn nog geen aanwijzingen voorhanden.
2
Germanicus heeft van Vechten gebruik gemaakt, dat later door Corbulo aanzienlijk verocterd schijnt. Dat isdusin47of48n. C.
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Woerden is zo volgebouwd, dat daar niets meer te vinden is. Het plateau van
De Meern, Vleuten, De Haar en Harmeien geeft moeilijkheden; de Rijnrug van
daar tot Valkenburg geen enkele meer. Een feit is dan, dat de Oude Rijn als
vaarweg in Romeinse tijd daar lag, waar hij nu nog ligt en dat het veengebied
toen hoofdzakelijk reeds gevormd was. Waarschijnlijk is het kleiveendek, dat wij
op de meeste plaatsen vinden, recenter, maar daarover later.
VoordeRomeinsemilitairen moet dittraject veelaantrekkelijks gehad hebben
en het istot opzekere hoogte bewonderenswaardig, hoe de bezetters de moeilijkheden van de brede onberekenbare stroom van Waal en grote Rijn hebben vermeden. Er is een verhaal van PLINIUS over twee Friese „Koningen" (reges) met
name VERRITUSen MALORIX, diein CLAUDIUS' of NERO'Stijd naar Rome trokken,
omvan de Keizergedaan te krijgen, dat zij degebieden benoorden de Rijn konden
koloniseren. Dat werd om militaire redenen geweigerd. Dat gehele gebied moest
leeg blijven. De Friezen hebben er zich niet aan gestoord en werden later wreed
verjaagd.1
Hier kon de bezetter dicteren. Vreesvoor aanvallen was blijkbaar de oorzaak,
en dat was na het bevel uit Rome, om alletroepen uit Friesland terug te trekken,
waar tuchtigingsexpedities heen getrokken waren, verklaarbaar. De Oude Rijn
werd grensrivier en werd toen extra versterkt.
Dit verhaal, dat afgezien van de zonderling onfries aandoende namen, veel
geloofwaardigs behelst, toont aan, dat de gebieden door de Friese bevolking in
het noorden geschikt werden geacht voor verplaatsing van bevolkingsgroepen,
opdat levering van veeproducten en vooral wol, aan de overheersende militairen
gemakkelijker en voordeliger zou worden. Dit bericht en de mededeling van
TACITUS, dat er Friese kolonisten in het veengebied waren (in het Flevogebied?)
bewijzen, dat de veenvorming voor de toen geldende waterstand nagenoeg voltooid was, en dat er in de volgende acht eeuwen alleen bijgegroeid kan zijn door
stijging van de waterspiegel, die men voor latere perioden aannemen moet,
omdat wij zien, dat de latere castella te Vechten en in Utrecht door grondopwerping zijn verhoogd.
De basis der Romeinse vondsten aan de Rijn bij Zwammerdam, Bodegraven
en elders,wijzen evenwel opgeringe verhogingvan het woonoppervlak. DeMeern
schijnt door de gewone cultuurophoping van woonresten te zijn ontstaan op de
Woerd,waar bovenop brandresten worden gevonden, namelijk stukken gebakken
leem, die als opvulling voor degevlochten wanden der woningen hebben gediend.
Wanneer de Leidseonderzoekingen van Vechten en de Groningse van Valkenburg uitvoerig zullen beschreven zijn, kan men meer zeggen over dit punt. De
boringen van de Provinciale Waterstaat hebben het grote voordeel geleverd, dat
men nu precies uitzoeken kan, waar minutieuze nieuwe boringen zullen moeten
worden verricht om door een gecombineerd palynologisch en landbouw-scheikundig onderzoek de vormingsgeschiedenis in detail te kunnen naspeuren. Daarbij
1
BIJVANCK spreekt het vermoeden uit, dat deze „koningen" met hun kolonisten
inhet GooiofopdeVeluwe woonden. Dezesuggestie islandbouwkundig onaanvaardbaar.
De hogezandgronden zijn op enkele lage plekken na, zeer dun bewoond geweest, en ze
werden door de Friezen zorgvuldig vermeden, zoals de historie in Friesland en Groningen
bewijst, en dit was logisch. Neen, zij hebben bepaaldelijk de boven water liggende venen
op het oog gehad, die zij of uit Friesland of uit het verdwenen Flevo-gebied kenden als
buitengewoon vruchtbaar. Daar was voor deze geboren veetelers plaats en niet op de
schrale zandgronden, die pas veel later een bewoning krijgen.
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zal de archeoloog zeer belangrijke diensten kunnen bewijzen en zullen ook opgravingen opbepaalde punten,waarveel Romeinseoverblijfselen zijn, zoalsop en
inde Woerd bij DeMeern,opdezandhoogtenbij despoorlijn teZwammerdamenz.
in de eerste plaats in aanmerking komen. Gecombineerd werken is hier de enige
oplossing.
Een tweede punt van belang isde Peutinger kaart en het reisboek van ANTONINUS. Beide zijn reeds zo vaak besproken, dat wij naar HETTEMA (22) moeten
verwijzen, diedeliteratuur daarover zeer duidelijk bespreekt enopgrond daarvan
een eigen mening uitspreekt. Voor ons doel heeft die kaart, in de derde of vierde
eeuw gecopieerd, een zeer belangrijke betekenis.
Zij bewijst namelijk op geheel andere wijze, dat er een versterkte limeswasen
die route èn te water èn te land behoorlijk bereisd was. Die kaart noemt namen
der stations met hunne onderlinge afstanden, evenals het reisboek. De wijze,
waarop die kaart, welke het gehele rijk in een strook voorstelt, is samengesteld,
iseenpuzzle.Von FREYTAG DRABBEdetopograaf,heeft ineenlezenswaardigartikel
(15) een oplossing aan de hand gedaan, welke belangrijke perspectieven opent.
De strijd over de berekening der afstanden in de Gallische mijl of leuga (2,2 km)
ofmillepassuum, de Romeinsemijl van 1,5 km, die elkaar soms afwisselen, zullen
wij als onbevoegden niet oprakelen. Wanneer wij echter aannemen, dat de weg
langs het vaarwater heeft gelopen, wat in het Oude Rijngebied ons inziens door
het grondonderzoek is komen vast te staan en daarbij in leugae meten, komt men
tot het volgend overzicht:
Fletione (Fectio)- Lauri
XII G.M. ± 26
Vechten
- Woerden . . . . . . . .
±24
Lauri
- Nigropullo
V ,, ± 1 1
Woerden
— Zwammerdam
±11
Nigropullo
- Albiania
II ,, ± 4 , 5
Zwammerdam - Alfen
± 5
Albiania
- Matilone
V „ ±11
Alfen
- Roomburg
±11
Matilone
- Praetoria Agrippinae . . III ,, ± 6 , 5
Roomburg
— Valkenburg
± 7
Praet.-Agrip. - Lugduno
II ,, ± 4 , 5
Valkenburg
- Katwijk
± 4

km

De identiteit van Fectio staat vast, die van de andere namen zweeft. Dat
men Albiania met Alfen vereenzelvigt, is gebaseerd op naamovereenkomst,
VOLLGRAFF vermoedt er de stam van Elbe of „water" in.
Onze lijst is ontleend aan diverse suggesties (zie HETTEMA). Hier treft, dat de
Peutinger kaart Utrecht met zijn drie boven elkaar liggende grote kastelen en
zijn burgerwijk buiten de muren niet noemt, evenals DeMeern, dat overgeslagen
wordt. Het reisboek noemt Utrecht wel. Maar wanneer het hierboven gegeven
overzicht goed is opgesteld, weten wij nu, dat het aantal stations langs dezeweg
zeer groot was. De namen wijzen niet op inheemse bewoningen. Het ziet er naar
uit, dat dit alles door de militairen is gemaakt en dat de kaart voornamelijk
een militair doel had. Het is dus zeker niet onmogelijk, dat de militairen deze
vaarweg op sommige plaatsen hebben verbeterd. Wij zullen ons niet verdiepen
in de zonderlingheden van de kaart, die de Rijnmond zo onbeholpen weergeeft,
ook niet over de zuidelijke weg langs de Waal; alleen nog iets over het Forum
Hadriana, dat vermoedelijk Voorburg is geweest, waar zulke belangrijke opgra-
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vingen zijn geschied. Door CORBULO'S gracht naar het zuiden werd de Rijnweg
natuurlijk dubbel belangrijk en gaf het aanzijn aan de zuidelijke stations. In het
feit, dat deze route tot in de derde eeuw in stand werd gehouden en dat in de
tweede eeuw en in het begin der derde eeuw onder SEPTIMIUS SEVERUS deze
Limes geheel werd vernieuwd en weer zwaar bezet, zien wij het bewijs, dat de
venen in die gehele periode maar matig gegroeid zijn, en dat de waterafvoer toen
nog geen belangrijke zorgen baarde. Over het bestaan van binnenvaarten weten
wij niets. CORBULO'S gracht wijst er op, dat een zuidwaartse naar de Maas
aanvankelijk niet mogelijk was geweest. Het grondonderzoek, dat uitvoerig in
hoofdstuk IV is behandeld, toont aan, dat er inderdaad geen vaarweg van betekenis naar het zuiden heeft bestaan. Misschien een weg voor kleine schepen
met enigeovertomen. In eenstudie wordt deovereenkomst van de dubbele Linge
meteenbepaaldeplaats indeVlietenonzeTiendwegen, door DE JONG aangetoond
(26). Deze auteur suggereert, dat de dubbele vaarweg, gescheiden door een landweg een Romeinse vondst is.
De noordvaart geschiedde uitsluitend via de Vecht, wat door het sterke
Fectio met zijn haven wordt bewezen.
Allesbij elkaar genomen menen wij aangetoond te hebben, dat inde Romeinse
tijd een plassen- en veengebied noord en zuid van de Oude Rijn, (die bevaarbaar
was), voor het grootste deel reeds gevormd was, en dat er grote oppervlakten in
voorkwamen, die voor ontginning geschikt waren.
Dat deze zwaar verdedigde limes altijd rustig is geweest, betwijfelen wij.
Men kent Friese aanvallen en ook aanvallen der Cauchen, die over zee verliepen
tot in Noord-Frankrijk. Hevig heeft de limes gesidderd tijdens de opstand van
CLAUDIUS CIVILIS, die met overgelopen Bataafse en Caninefaatse cohorten, de
Romeinen tot in de streken bij Keulen heeft verdreven. CEREALIS heeft, profiterende van de onderlinge onenigheid onder de Germaanse opstandelingen en het
uitblijven van hulp voor hen, met een overmacht Romeinse troepen deze opstand
kunnen bedwingen, en CIVILIS in zijn eigen gebied, dat deze Germaanse aanvoerder door het doorsteken van de moles bij Rinderen tot moeras had gemaakt en
waar hij de Romeinse kastelen had verbrand, tot overgave gedwongen. Wat er
in devolgende eeuw isgebeurd isonvoldoende bekend. Alleen horen wij, dat daar
de graanaanvoer uit Brittannië, via de oude vaarweg over Vliet en Oude Rijn, de
grote Rijn opgaat.
Na het verlaten van deze streken door de Romeinen in de tweede helft der
derde eeuw, zinkt de nacht over onze veengebieden en duiken ze niet eerder
op, dan tot in de Frankische tijd, wanneer Pepijn contact krijgt met de Friezen,
die in Dorestad en Utrecht wonen. De eerste pogingen in de zevende eeuw van
DAGOBERTomvaste voet in Friesland te krijgen zijn mislukt.Wanneer Pepijn een
kleine eeuw later komt, vindt hij een Friese „Koning" met name Radbod in
Utrecht aan de macht. Mogen wij aan deze nederzetting voor onze venen gewicht
hechten? Wat is er in die 500 jaren gebeurd, die de Friese nederzetting in de
zevende en achtste eeuw van de catastrophale ondergang van het Romeinse
regime scheiden? Zijn de Friezen toen reeds direct opgedrongen in de geest van
1
MALORIX en VERRITUS? Wij weten niets van dit alles. Inmiddels hebben de
Friezen zelf door de invasie der Saksen en Angelen een grondige verandering
1

Men zie GOSSES. De vorming van het Graafschap Holland.
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ondergaan en ons inziens met hen de gehele bevolking der geestgronden. De
Friezen van RADBOD waren andere Friezen dan die van MALORIX en zijn medehoofd VERRITUS. Belangrijk is te weten, dat wij in de eerste ontginningen der
wildernissen juist Friezen zien betrokken. Het isniet onmogelijk, dat op de hoge
veengedeelten primitieve veenbedrijfjes verspreid lagen. Want als in 1085 Mijdrecht al genoemd wordt en vroeger hoeven vermeld worden in het randgebied,
terwijl in het centrale veen om het Flevomeer een bewoning mogelijk was, zelfs
in de Romeinse tijd, moet het veenbedrijf al zeer oud geweest zijn. Doch deze
vermoedens geven geen enkele zekerheid; er is zelfs een goede reden om aan te
nemen, dat het gehele veengebied onbewoonbaar is geworden na ± 300. Wij
vinden namelijk inhet onderzochteterrein een deklaagvan uitgesproken veenklei
van een gebied vanaf de Oude Rijn naar het noorden uitwiggend tegen bosvenen
Hoewel wij nog niet over palynologisch vastgestelde tijdsbepaling beschikken
noch over archeologische verkenmerken, moeten wij op grond van onze profiel
onderzoekingen aannemen, dat deze afzetting zeer recent is. Het duidt op een
algemene overstroming met brede afzettingen, een verschijnsel, dat wij in de oude
afzettingen nergens vonden. Daar liggen de diverse materialen zeer lokaal en dan
zeer ongelijk gemengd, juist zoals bij een groeiend veen past. Dit verschijnsel van
sterk gevarieerde ongelijkheid iszeer goed door VAN ZINDEREN-BAKKER beschreven. Het spreekt dus vanzelf, dat zo'n homogene deklaag, waarin een veenklei
van het 17-22 % en van het 27-33 % organische stoftype is afgezet, bijzonder
treft en tot geen andere conclusie kan leiden dan de hierboven weergegevene.
In de Romeinse berichtgevingen wordt de Oude Rijn als eenvaarweg en rivier
voorgesteld, wat een beperkt begrip is,hetwelk geheeldoor de profielonderzoekingen wordt ondersteund.
Het isverleidelijk in de literatuur na te gaan door welke berichten wij op een
zo algemene overstroming stuiten.1 De historici hebben dit meer vermoed, terwijl het feit, dat de wildernissen blijkbaar eerst na 900 zijn aangepaktvoorontginningswerken, aan het ideevan een zeer recente vrij aanzienlijke waterstijging
sterke steun geeft. Bij het terponderzoek is dit verschijnsel eveneens geconstateerd. Wij achten ons ook daardoor gerechtigd een algemene overstroming met
zoet water in de periode te stellen, die een historisch vacuum is.
Een diepgaander studie van onze profielen kan deze kwestie nader belichten.

1
Enkele schrijvers hebben een catastrophale inbraak aangenomen. Wij kunnen
moeilijk aannemen, dat dit het geval was,omdat dekleiveen- of veenklei-lagen, dieons
hebben geboeid niet door een enkele catastrofe gevormd kunnen zijn. Bovendien komt
bij dit onderwerp de afsluiting van de Kromme Rijn bij Dorestad ter sprake en daar
spreekt het ideevan de„verzanding" van de Rijnmond en het bestaan hebben vaneen
grote stroomrivier te veelmee.
Dezedenkbeelden kunnen wijniet meer als bepalend aanvaarden. Alleen willen wij
wijzen op het voorkomen van Romeinse vondsten op de veenlagen aan de Franse en
Belgische kust, dienu overdekt zijn door eenalluvium. Hierdoor isduidelijk, dat ereen
waterspiegelrijzing heeft plaats gehad. BRIQUET(41)heeft dezewaterspiegelrijzing bijen
na400 n.Chr. gedateerd. Het uitbreiden van de moerasklei langs de Oude Rijn, welks
afzetting naar het noorden uitwigt, is met die waterspiegelrijzing aan het Kanaal in
overeenstemming.Wijwezenopdielaaginde tekst.
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SAMENVATTING
De lezer zal opgemerkt hebben, dat wij ons over de tijdsbepaling van de door
ons onderzochte veengebieden nog niet hebben uitgelaten. Dit is opzettelijk niet
geschied, omdat dit ons inziens met een redelijke zekerheid niet isvast te stellen.
In elk geval is het jong Holoceen, zoals uit de steekproeven van VERMEERLOUMAN en FLORSCHÜTZ blijkt, maar een detailbepaling kan alleen geschieden,
wanneer men een wel overlegd en zeer gedetailleerd palynologisch en pedologisch
profielonderzoek zalkunnen uitvoeren. Wij menen dooronsonderzoek de plaatsen
te kunnen aanwijzen, waar men deze profielboringen zal moeten uitvoeren. Gaan
wij van zuid naar noord, dan is er de Zegvelderbroek, waar ongestoorde veenverlandingen aanwezig zijn. Daar kan men de veenvorming op het zand waarnemen, waar bijna altijd de veengroei de waterspiegelstijging is voor geweest.
In de West-Utrechtse venen zal men enige profielboringen moeten verrichten in
een raai van de Oude Rijn naar de Demmenikse formatie, waardoor men een
uitnemend inzicht krijgt in de afwisseling der overstromingen en dewaterspiegelschommelingen met de invasie van de biogene kleien, waardoor sapropelen en
sapropelieten ontstaan. Onze raaien, dieover meerdan 400profielen gaan, kunnen
dejuiste plaatsen aangeven. Daarna volgeneenpaar boringen in de Ronde Hoepspolder, die zoveel moerasklei in de ondergrond bevat. Vanuit dit punt moet naar
het westen afgebogen worden over de Amstel, waar de oligotrofe veenvormingen
voorkomen in de bovengrond. Aangewezen iseen punt langs de Amstel, waar een
stuk vast veen is blijven staan.
Hiermede hebben wij een belangrijke detailraai aangegeven. Verder westelijk
zal een vooronderzoek moeten plaats vinden, zoals wij in ons gebied uitvoerden
om de plaatsen met zekerheid te kunnen aanwijzen, om de goede opeenvolging
van deveenlagen te treffen.
Deze grote raai heeft enkele dwarsraaien nodig, namelijk bij Gerverskop,
waar het veen tegen het plateau van Harmeien aangegroeid is. Verder oost van
Demmerik in Donkereind om de groeitegen de zandrug aan de Vecht na te gaan.
Apart onderzoek eist de streek noord van het westelijk deel van het Koudekerkse plateau naar Aarlanderveen en een haaks hierop gelegen raai naar Warmond. Het heeft geen zin dit in deze publicatie exact aan te geven. Doch men
verkrijgt hierdoor een indruk, wat door ons nodig geacht wordt om een juist
beeld van onze centrale venen te verwerven. Dit werk is er één van samengaan
van diverse veenonderzoekers, waarbij een goede werkverdeling mogelijk is en
waarbij de kosten eveneens verdeeld worden. Bij een dergelijk onderzoek hebben
ook polderbesturen en waterschappen een zeer groot belang, benevens de Provinciale en Rijkswaterstaat. Een samengaan in deze richting is daarom geboden.
Het is buitengewoon jammer, dat bij de vele boringen, die door de waterstaten,
polderbesturen en andere instanties reeds uitgevoerd zijn, niet ook het „onderzoek" is ingeschakeld geweest. Maar toen had men nog geen overzicht van de
betekenis van zo'n onderzoek voor de landbouwproductie, zoals wij dit nu verworven hebben en waarvan wij in onze rapporten en DUYVERMAN in zijn proefschrift eeninzichtgeven. Deenergiekeontginners onzerlagevenen en wildernissen
uit de elfde, twaalfde en dertiende eeuw hebben in de verste verte niet kunnen
voorzien, hoe het terrein in vorm en ligging zou veranderen. Daarvoor zijn
„grote" werken in de loop der eeuwen uitgevoerd, om met SUETONIUS te spreken,

die reeds vermeldt hoe DRUSUS „grote" werken uitvoert, terwijl wij weten, dat
later de Romeinse bezetters aanhoudend aan de volmaking zijn bezig geweest
en hoe CORBULO een nieuwe uitweg graaft van kilometers lengte.
Buitengewoon vroeg is men begonnen om de ontginningen uit te voeren,
waarvoor dus reeds vroeg technische en beheersorganisaties zijn nodig geweest
van diep ingrijpende betekenis, en dat moet reeds vóór het jaar 1000 begonnen
zijn.Destructuur van degrondproductie heeft dusreedsuiterst vroegeen publiekrechtelijke betekenis gekregen. Zie vooral DUYVERMAN (11).
Devérgaande consequenties, waarover wij reeds vroeger spraken zijn die, dat
men nog steeds aan de veenpolderontwateringen werkt en verbetert en dat deze
door de klink en al wat daar mee samenhangt, steeds moeilijker worden en meer
geld kosten. Onsonderzoek isjuist daarom begonnen om na te gaan, of men bij de
conservatieve gewoonte van landbehandeling moet blijven en of men in de toekomst ziende, niet reeds nu maatregelen moet treffen om meer van de grondproductie te maken, dan men op dit moment doet of door omstandigheden kan
doen.
Indezepublicatiehebbenwijgemeend aan tetonen, dat het hierom fundamentele problemen gaat, die men niet meer ongemoeid kan laten.
Dat wij geen nauwkeurige botanische analysen hebben verricht is veroorzaakt
door de aard van ons onderzoek. Wij hebben genoeg aan de ruwe onderscheiding
indeplantengroepen, die in hoofdzaak tot eenveenvorming hebben bijgedragen.
Zo onderscheiden wij demosvenen,heidevenen, rietvenen,zeggevenen, bosvenen,
enz. enz. Het nauwkeurige onderzoek laten wij aan de palynologen over. Van
groot belang achten wij het limnologisch onderzoek. Zozijn wij o.a. sterk geboeid
door een onderzoek van HUBER-PESTALOZZI (43 deel XVIII), waarin de omloop
van het kiezelzuur wordt besproken bij het diatomeeën-plankton en waaruit
blijkt, dat fijne kiezelskeletten van een paar mikron dikte in diep water bij het
langzaam zinken in oplossing gaan, zodat men in het sapropee.1 vaak uiterst
weinig skeletjes vindt beneden een levend oppervlakte-diatomeeën-plankton. De
cyclus van het anorganisch materiaal is natuurlijk buitengewoon belangrijk,
omdat dit tot bepaalde veenvormende plantengemeenschappen aanleiding geeft.
Dekiezelzuurophopingen in diverse planten, waarvan DUYVERMAN (10),een goed
overzicht geeft, bewijst hoe in het sapropeel vrij kiezelzuur kan overheersen.
Riet, bies,paardenstaarten zijn rijk aan kiezelzuur. Riet isrijk aan zwavelverbingen, die opgehoopt worden en in het veen en de diverse sapropelen als ijzersulfiden terug gevonden worden. Deze zwavelopname is zo gretig, dat men bij
instroming van vers water zelfs uit deze arme glaciale zanden, in het sapropeel
zwavelijzerverbindingen opgehoopt terug vindt. Voor deze ophoping is geen
sulfaathoudend brak- of zeewater nodig, wat verkeerdelijk wel eens gemeend
wordt. De ijzer- en aluminiumbeweging is evenzeer van groot belang, evenals die
van het phosphaation. Dit alles is van limnologische betekenis.
Van de aangetroffen zanden hebben wij slechts onze eigen bevindingen weergegeven, aan de geologen overlatend het terrein te verklaren. Alleen zijn wij
positief in de opvatting, dat de aangetroffen zanden van glaciale oorsprong zijn,
dus ouder dan de venen. Wij zien dan ook het landschap, dat door veen overdekt
is,alseenzandlandschapmetruggenenaeolischeverplaatsingen vanhetmateriaal;
welk landschap door waterspiegelstijging vochtig isgeworden. De heide- en veen-

resten, die wij op de basis hebben gevonden, wijzen op eenombrogeenveen met
soligene inspoeling van beperkte voedselarmoede, zodat men eerst een heideveenvegetatie ziet ontstaan op de daarvoor natuurlijk bestemde plaatsen. Zo'n zandlandschap van grote afmetingen heeft men in de tunnelput van Velzen kunnen
waarnemen. Helaas zijn door de oorlog onze monsters verloren gegaan, zodat wij
niet meer in staat zijn geweest meer „cijfers" te produceren.
In de ondergelopen dalen of kommen in dit landschap vormtzichdanmoerasklei, die van de randen uit verlandt met zeggeveen, en bij altijd stijgend waterniveau ontstaan deeutrophe enmesotrophe venen, die wij in hoofdstuk II en III
schetsten. Delangzaam overgroeiende zandruggen en zandplateaux hebben aanleiding gegeven tot zandverplaatsingen, die men dan ook alleen vindt bij de zandhoogten.
Dat de Rijnmond bij Katwijk er nooit geweest is,menen wij duidelijk gemaakt
te hebben, en dat deze fictie heel wat verkeerde meningen heeft doen ontstaan,
bewijst het uiterst belangrijke werk van HETTEMA. Bij alle schrijvers over de
Romeinse occupatie spookt dit idee beheersend rond.
Wij menen nog op een paar verschijnselen te moeten wijzen, die bij al die
beschouwingen met gissingen en daardoor ontstane meningverschillen ontbreken.
In de eerste plaats is het uitgebreide Duivense broek oost van Westervoort een
biogene formatie, die men langs het gehele gebied van de Oude IJsel aantreft,
d.w.z. dat er dus een tijd is geweest, dat dit gebied onder water stond. Wij vermoeden, dat hier een gebied heeft gelegen, dat veel op het centrale gebied gelijkt,
echter met dit verschil, dat hier de moeraskleivorming overweegt en de veenvorming slechts in enkele lagen voorkomt. Dit terrein heeft ons inziens behalve
het water uit het Montferland ook water ontvangen van de Rijn, hoewel de afzetting in dit broekterrein ons overwegend mesotroof voorkomt. Waar en hoe die
instroming heeft plaats gehad is moeilijk te zeggen, omdat ons onderzoek daar
slechts oriënterend is geweest. Maar ons komt het voor, dat die instroming in
hoofdzaak via Westervoort heeft plaats gehad. Deze biogene klei van het broek
ligt westwaarts tegen de Gelderse IJsel aan. Daarom zijn wij van mening, dat
DRUSUS die instroming heeft begunstigd. Blijkbaar was deze oplossing voor de
Romeinen gemakkelijker dan dedoorgraving van de zandhoogte tussen Zevenaar
en Duiven. Dat DRUSUS de Betuwe beschermd heeft en moest beschermen, staat
vast, omdat de landbouw op de onverhoogde grond na een bepaald tijdstip daar
begonnen is. Ishet dusniet aannemelijk, dat de „agger" ofdijk, dieveleschrijvers
heeft gepuzzeld, aan de noord-west oever van de Over-Betuwe heeft gelegen?
Waar lag de moles, welke meer water in de Rijn bracht dan te voren? Deze moet
in een Waalgeul hebben gelegen. HETTEMA neemt opgezag van RAMAER aan, dat
de Rijn slechts één bedding bezat en dat de vele stroombanen, die daar vanaf
Calcar tot de Nederlandse grens bestaan hebben, na elkaar zijn gevormd en niet
tegelijk hebben gefunctioneerd. Op hetzelfde gezag van die uitnemende waterstaats-ingenieur willen wij dat aannemen, doch wij geloven niet aan één enkele
geul in die bedding. Voor zover wij als grondkenners ondervinding hebben in
grote stroomgebieden, zien wij, dat bij afnemend verhang de grote rivier met
seizoenschommelingen, hoewelvaak éénwatervlakte vertonend, meerdere geulen
heeft. Dit verklaren trouwens alle explorateurs, die onbeteugelde rivieren hebben
bevaren in vlakke gebieden. Ishet dan niet voor de hand liggend, dat de „moles"
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of strekdam van DRUSUS de rivier naar noordelijke geulen heeft gedrongen, en
daarbij bereikte dat meer water naar de Rijn vloeide dan naar deWaal? Natuurlijk verdeelde beneden die strekdam de stroom weer water tussen Waal en Rijn,
zodat devaarweg door de Betuwe genoegwater ontving ombevaarbaar te blijven
en de Waal een rivier bleef. Wanneer DRUSUS de instroming bij Westervoort
via het Duivense broek naar de Oude IJsel bij Doesburg hielp, was juist bereikt,
wat hij bereiken moest!
Te bewijzen is hier niets, doch de machtige drijfveer om van de Betuwe een
productief land te maken, maakt dit alles toch logisch. Kan men zich de mentaliteit van de Romeinen, bezield door AUGUSTUS' bevel, om de Rijn te beveiligen
voor een aggressieve militaire politiek tegen Germanië, wel genoeg indenken om
dit „grote" werk van DRUSUS anders te verklaren? Wij zien dit als grondverbeteraars als logisch. Daarbij steunen wij op de volgende feiten:
Ie DRUSUS voerde grote werken uit.
2e De Betuwe werd droger en daardoor productieland.
3e- De brede rustige Waal (zie TACITUS) werd ondieper, maar bleef water afvoeren.
4e Denederzettingen in de Betuwe en dezwaar verdedigde limeslangsde binnenwateren eiste voedselproductie en handel via waterwegen, vooral met Friesland.
5e De landen noord en oost van de Kromme Rijn zijn moeraslanden geweest.
Dit laatste punt hebben wij nog niet besproken, omdat wij over de centrale
venen hebben geschreven; maar dit hoort bij ons onderwerp.
Het gehele gebied van Amerongen met Neerlangbroek hebben wij grondig
onderzocht, geheel op dezelfde wijze als het Utrechtse en Hollandse veengebied.
Een korte schets gaf DUYVERMAN in het voorlichtingsblad van de Stichting het
Nederlandse Landbouw Kalkbureau van Juli 1947. Daaruit blijkt, dat de onderzochtestreek overwegend uit biogeen materiaal isopgebouwd enwelin hoofdzaak
uit moerasklei. Dit gebied was in Romeinse tijd een moeras, gevoed door het
Utrechtse kwelwater uit de noordelijke hoogte. Deze kwel is nog heden waar te
nemen.
Van rivieroverstromingen is hier nog maar weinig te zien; alleen dat het
rivierwater vrijwel geen zwevende stoffen meer bevatte, behalve dan wat plankton. De Kromme Rijn kan niet als echte stroomrivier gefunctioneerd hebben,
omdat op korte afstand van deze binnenrivier de moerasklei tegen die rivier is
aangegroeid. De Kromme Rijn was dus een functionerende overloop van het
Rijnwater bij hoge watervloeden en kon als vaarwater gehandhaafd worden. Dit
alles verklaart, waarom na Wijk of Dorestad het eerste castellum pas bij Vechten
wordt gevonden. En dit alles helpt de Oude Rijn verklaren en de rustige veenvorming in het centrale veengebied.
Wij zien de ontginning van dit uitgebreide broek, dat westwaarts in de WestUtrechtse ontginningen overgaat, eerst na 1000 beginnen en dan geschiedt het
met parallelle afwatering en de verkaveling in smalle lange stroken, precies op
dezelfde wijze als de laagveenontginningen zijn aangepakt. Een blik op de kaart
zal de overtuiging geven, met welk een energie die wildernissen zijn veranderd
in productief land. GOSSES heeft in een studie (17)aangetoond, dat deze gebieden
bij destichting van het Bisdom nogwilderniswaren, immers deabdij van Utrecht
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begint met bezit rond Dorestad en Utrecht, en dan komen er langzaam hoeven in
het zuiden om de zandkoppen bij.
In de eerste ontginningsperiode zet het Bisdom zich naar oost en west uit,
en moet dus de waterregeling begonnen zijn. Dorestad verdwijnt in i 1000 als
handelsplaats,nadat het van 700af een grote bloei heeft gekend. Dit wijst op het
voortreffelijk functioneren van dewaterweg naar het noorden, dus negen eeuwen
nadat DRUSUS de weg het eerst voor een grote onderneming gebruikte. Mogen
wij daaruit afleiden, dat er in ons veengebied practisch niets is veranderd in de
waterafvoer?
De Noormannen gebruikten Dorestad als object hunner plunderingen enige
malen. Zij hebben waarschijnlijk de binnenvaartwegen gekend. Van het binnenvaren van de Rijnmond wordt met geen enkel bericht of zinspeling gewag gemaakt, wat ons nu volkomen duidelijk is. Waarom werd Dorestad verlaten na
de tiende eeuw? Was dit een fout in de waterwegen? Onsinziens is dit zeker niet
zo. Wij zien in de Graventijd nog de Vecht goed functioneren; de stad Muiden is
er het bewijs van.
Wij zijn geneigd om hier meer economische en politieke invloeden te zoeken,
die de bloeiende handel met het noorden en noord-oosten vernietigden.
Wanneer Dorestad door de Noormannen enige malen is geplunderd en het
graafschap van GODFRIED door het verdwijnen van deze Deense heerser in
wanorde achterblijft, verandert het karakter van het gehele gebied. GOSSES heeft
in zijn meermalen aangehaalde studie over de vorming van het Graafschap
Holland er op gewezen, hoe dan vele kerkelijke stichtingen versterkte vestingen
worden, van waaruit een zekere mate van veiligheid wordt geboden.
Zoontstaan Tielen Deventer uit Kerkelijke stichtingen. InTielhad WALTHER,
de zoon van Graaf GEROLF de broeder van DIRK I van Holland, zich als graaf
gevestigd. Beide steden kwamen in het bezit van de bisschop van Utrecht, en
vandaar uit beginnen nieuwe handelscentra zichte ontwikkelen. TeTiel naar het
westen, te Deventer naar het noorden. Het zou hoogst gewenst zijn om de oorzaken op te sporen, waarom dan Waal en IJsel bevaarbaar worden. Heeft de
bedijking der oeverlanden dan een aanvang genomen, d.w.z. is er dan al sprake
van een primitieve beteugeling der beide rivieren door dijkaanleg? In de belangrijke studies over de opkomst der beide steden wordt aan deze mogelijkheid
weinig aandacht besteed, doch o.i. zijn daarvoor wel aanwijzingen te vinden.
Zeker is alleen, dat Dorestad als handelsplaats verdwijnt. In 1165 wettigt BARBAROSSA, te Utrecht vertoevende, de afsluiting bij Wijk, dieblijkbaar dan al een
feit was, maar een betwist punt uitmaakte. Wanneer die heeft plaats gehad, is
niet bekend, hoewel er veel over is gegist. In GODFRIEDS tijd, dus ± 888 is de
Kromme Rijn nog open. En sedertdien iserindeeersteeeuwgeen sterk centraal
gezag in Utrecht. Mogelijk, dat de afsluiting heeft plaats gehad vóór de veel besproken oorkonde van 1064, die volgens OPPERMANN een falsificatie isvan latere
datum en waarvan GOSSES de reden van de vervalsing ontvouwt. Die oorkonde
geeft blijk van eenkrachtiger beheer endewensomeenwaterstaatkundig bestuur
in stevige handen te houden. De Bisschop pretendeert in het begin van de
twaalfde eeuw op grond van die oorkonde, dat hij de feitelijke heer is van het
graafschap Holland vanwege een oude Koninklijke schenking. De graaf zou dus
volgens hem het bezit van de oude GEROLF wederrechtelijk in handen hebben.
Hij, de bisschop, noemt bij name de streken, die hij wenst te bezitten namelijk
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diestukken, die GEROLF eensbezeten had. „Circa horas Rheni." D.w.z.de streken
om de Rijn en om bepaaldelijk aan te duiden, waarom het gaat, noemt hij o.a.
een heerlijkheid van „Diederik Bavenzone" en daarin de namen van RINSATERWALDE en RlNESMUTHON.
GOSSES wijdt daaraan

zijn aandacht en veronderstelt, dat de Rinsaters
woonden aan de Rinesmuthon, waar deze via de Heemswetering in het Leidse
meer valt.
Dat de Rinsaters zover noordelijk van de Oude Rijn woonden, isons duidelijk
door de oorspronkelijke hoge ligging van het mesotrophe veen aldaar, (woud
veen) en door de ligging bij de uitvloeiing van het moeraswater, wat voor de
ontginning van het grootste belang was. Deze suppositie wordt door ons onderzoek in hoge mate verklaarbaar. Immers er was geen Rijnmond bij Katwijk,
maar een uitloop in het Leidse meer. Dit alles krijgt nu reliëf door de vervalste
oorkonde van 1064.Die „uitloop" moest de Bisschop van Utrecht in handen zien
tekrijgen,omdatdezedeafwatering van deUtrechtseontginningenbeheerste.Nog
duidelijker wordt dit door het bezoek van BARBAROSSA te Utrecht in 1165, die
deze Utrechtse pretenties tegenover de Hollandse graaf kwam beslechten. De
uitspraak luidt, dat debisschop dedam inWijk magbehouden, maar dat degraaf
dedam teSwadenburg d.i.deZwammerdam moet opruimen, omdat de Utrechtse
ontginningen onder water kwamen. Dus ondanks de afsluiting bij Wijk wateroverlast in Utrecht!
De schenking-pretenties worden blijkbaar niet au sérieux genomen, want de
graaf in Holland blijft heer inzijn land en... hij ruimt de dam niet op. Dat gebeurt
eerst na 1224, wanneer de aartsbisschop van Keulen bemiddelt en de bisschop
van Utrecht verplicht wordt om met de graaf twee sluizen te onderhouden in de
Wendeldijk, die veel vroeger door de Hollandse graven tegen het oplopende
water uit het IJ is opgeworpen; de graaf geeft toe.
FRUIN heeft duidelijk gemaakt, waar die dijk lag en de eerste sluizen liggen
dan juist op de plaats, waar Rinesmuthon door GOSSES werd vermoed. Wij geloven, dat hierdoor devervalsing en het feit, dat deWest-Utrechtse en Hollandse
venen aan wateroverlast leden, beide in een helder licht komen,te staan. Dat
men later de uitwatering naar de Spaarndam heeft verplaatst enmeer aandacht
is gaan besteden aan de IJ-dijk tot Amsterdam toe, verandert niets aan de zekerheid, dat degeschiedenis ons laat zien, hoe de venen van oorsprong hebben afgewaterd viahetplassengebiedten noordenvandeOudeRijn. Datwasin GEROLF'S
tijd reedszo,dus ook in de Noormannentijd, en dat moet volgens ons onderzoek
ook zo geweest zijn tijdens het ontstaan der venen. De latere historie geeft van
de Hollandse zijde steeds de strijd te zien tegen het Utrechtse water. Wanneer
Bodegraven allanggeen Utrechts bezit meer is en Woerden overgaat in Hollandse
handen, wordt de „Hollandse" kade aangelegd, die van de Mijdrecht af via
Spengen, Teckop, langs de Bijleveld en oost van Woerden tot aan de Hollandse
IJsel nog terug tevinden is. FLORISV had kort voor zijn vermoording eenregeling
over de waterafvoer te Utrecht besproken.
De heer van Woerden, was een echte grensfiguur, evenals die van Amstel.
De heer van Velzen was een groot ontginner met veel verspreid bezit. In deze
strijd ging het om het waterbeheer en het bezit van.de uitwateringsmonden; toen
vooral die in Amstel en Vecht, die beide Utrechts water afvoerden.
De wens om een publiekrechtelijke ontwikkeling onafhankelijk te maken van
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de ontginnende grote heren en centraal te regelen, was in de dertiende eeuw zeer
duidelijk. Zo ginghet ook met deverzorging der dijken. De IJ-dijk moet zeer oud
zijn; zal het ook met de bedijking der grote rivieren omstreeks de elfde eeuw niet
evenzo gegaan zijn? Wij houden de mogelijkheid open om de afsluiting bij Wijk
te verklaren uit de toenemende onregelmatigheid in de waterafvoer der grote
rivieren, veroorzaakt door de toenemende ontbossing in Duitsland en de dijkaanleg benedenstrooms. Kort na die afsluiting wordt vermoedelijk de ontginning
in de „Langebroeken" begonnen, die door die afsluiting mogelijk werd. Maar op
de waterlast in deWest-Utrechtse venen had dit weinig invloed. Nu kan men die
blijvende waterlast toeschrijven aan de beginnende terreinklink, doch daarmede
neemt men het feit niet weg, dat er vanuit het Utrechtse een wateraanvoer bleef
bestaan. Dewaterafvoer werd bemoeilijkt door de toenemende „opwaai" en de
steeds groter wordende Zuiderzee en door de afslag in de plassen.
Voor onze venen betekent dit alles een nieuwe aera, want zij worden van
natuurwildernis cultuurgebied, en daarbij werd aan de veenvorming op grote
schaal een einde gemaakt.
Wijzijn onswelbewust, dat dooronsonderzoekbestaandeopvattingen worden
aangetast endat wanneer onzebevindingen alsjuist zullen worden erkend, oudere
inzichten zullen moeten gewijzigd worden.
Wij hebben opzettelijk polemiek met die opvattingen, waarmede wij het niet
eenskunnen zijn, vermeden enonsbepaald tot onzezeeruitvoerige waarnemingen
en tot de daaruit volgende conclusies. Die waarnemingen zijn over een groot gebied zo talrijk, dat wij niet eens alles hebben kunnen vermelden of in kaart en
tabellen weergeven. Wij hopen later afzonderlijk de opnamen van de West
Utrechtse en Zuidhollandse venen, diewijmet honderden profielen onderzochten,
apart te publiceren.
Hoofdzaak is, dat wij menen een beter inzicht in de biogene formaties verkregen te hebben en een aansporing gegeven te hebben tot een algemener waardering van de biogene kleien en kleivenen, die overal op de wereld voorkomen.
Menvindt zerecent en fossiel. Zijzijn eenalgemeen verschijnsel.
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