
HOE DE BODEM VAN
NOORD-NEDERLAND ONTSTOND
Arthur Veen

Noord-Nederland bevindt ach op een deel van de
aardkorst, dat al een paar honderd miljoen jaar
dalende is. Snel was die daling niet, ongeveer een
millimeter per eeuw. Maar toch liggen de zout-
lagen van het Perm—zo'n 270 miljoen jaar ge-
leden aan het oppervlak gevormd—nu twee tot
vier km diep. Onder die diepe zoutlagen liggen nog
weer oudere formaties, waaronder de steenkool-
lagen van het Carboon, die zich ook eens aan het
aardoppervlak gevormd moeten hebben. Het bij
de steenkoolvorming ontstane gas is in de aard-
korst omhooggekomen, totdat het werd gestuit
door de moeilijk te doordringen zoutlagen. Aan dit
mechanisme danken we onze aardgasvelden. Van-
af het Perm tot ongeveer twee miljoen jaar geleden
is vrijwel gedurig zand, klei en kalk afgezet in een
niet al te diepe zee. Het was dus de bodem van deze
zee, de voorloper van de Noordzee, die gestaag is
blijven dalen. Het formidabele gewicht van die
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paar kilometer dikke zee-afzettingen zet de zout-
lagen van het Perm letterlijk onder zware druk.
Zout nu heeft de neiging om onder hoge druk te
kruipen. Waar de tegendruk wat minder was, moet
het zout omhoog geperst zijn, waardoor grillige op-
bollingen en uitstulpingen ontstonden, de zg. zout-
pijlers en zoutkoepels. Het dak van die koepels ligt
bij plaatsen als Schoonloo en Winschoten op maar
een paar honderd meter onder onze voeten. Fig 1
geeft een indruk van de diepste ondergrond van on-
ze regio.

Rond de overgang naar het Pleistoceen, de periode
van de ijstijden, begint de aanvoer van zand en grind
door de Rijn en ook de Maas de overhand te krijgen.
Bovenop de laatste in zee gevormde kleilagen is vanaf
die tijd een 100 tot 200 m dik pakket van rivierzanden
en grind gevormd. Noord-Nederland verrijst boven
het zeenivo en begint zijn geologisch bestaan als on-

Fig 2. De zandlagen van Noord-Nederlandmet de uiateruoerende
pdptetten
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derdeel van de Rijn-delta. De eerste ijstijden brengen
daar weinig verandering in. Wel worden tijdens de eer-
ste grootscheepse vergletsjeringen van Skandinavië ri-
vieren als de Weser en de Elb'e gedwongen onze kant
uit te stromen waardoor wij naast Rijnzand ook zand
en grind van dergelijke oostelijke rivieren krijgen aan-
gevoerd. In dat vroege en midden Pleistoceen ontstaat
derhalve de grote bak rivierzand, die in wezen de direk-
te ondergrond van Noord-Nederland uitmaakt. Deze
zandafzettingen zijn van belang voor de winning van
zand en grind, maar meer nog misschien als onze be-
langrijkste watervoerende pakketten (fig 2).
Vanaf de op twee na laatste ijstijd komt het Skandina-
vische landijs dicht in de buurt. Eerst houdt het ijs nog
halt vlak bij onze huidige noordkust. In meren langs de
rand van het ijs bezinkt een vette, zwartige klei. Deze
zg. potklei van de formatie van Peelo (Elster-tijd) tref-
fen we bij Peize bijvoorbeeld nog aan het oppervlak
aan. Elders bevinden zich op enkele tientallen meters
diepte stroken en bulten van die klei, maar verder be-
staat de Peelo-formatie uit hele fijne zanden met glim-
mers, die aan uw handpalm blijven zitten als u het zand
tussen de handen wrijft.

Morenen
Erg belangrijk voor de reliëfvormen en de ondiepe bo-
demgesteldheid in onze omgeving is wat er gebeurt in
de laatste twee ijstijden.
In de op een na laatste ijstijd, de Saaie, bedekt tiental-
len meters dik landijs het noorden van ons land. De
zandbak (weliswaar met hier en daar wat potklei)
wordt afgedekt met een deken van grondmorene. De-
ze formatie, die niet voor niets de formatie van Drente
heet, bestaat grotendeels uit een leem met zwerfkeien
en heet nogal prozaïsch 'keileem'. Zowel aan het op-
pervlak als op een diepte van 1 of 2 meter is de keileem
in Z.O.-Friesland, Z. Groningen en heel Drente op vele
plaatsen aanwezig. Wie trouwens keileem wil zien, en
tegelijk ook oude rivierzanden, kan terecht in de groe-
ve van De Boer bij Emmen.
Lange tijd ligt de meest zuidelijke begrenzing van het
landijs langs de lijn Texel-Coevorden. Daar worden
eindmorenes gevormd van soms wel 15 m dikke lagen
keileem. De heuvels van Gaasterland en langs de hele
zuidrand van Drente danken hun ontstaan hier ten de-
le aan. Voor het overige heeft hét landijs de aanwezige
zandpaketten—stijf bevroren als ze waren—hier en



daar flink omhooggedrukt, ongeveer zoals dat bij
kruiend ijs gebeurt. Deze glaciale stuwing heeft de
hoogteverschillen nog weer geaccentueerd.
Tussen de Saaie ijstijd en de laatste ijstijd worden al-
leen de laagste delen van het terrein zoals het dal van
de Oer-Hunze door de zee overstroomd. Elders ont-
wikkelt zich een stelsel van kleine rivieren dat we ook
vandaag, zij het in wat gewijzigde vorm, aantreffen.
De laatste ijstijd, de Weichsel-tijd, begint zo'n 70.000
jaar geleden en duurt ongeveer 60.000 jaar. Van het
poolijs hebben we deze keer geen last, maar het kli-
maat moet bar en boos zijn geweest. De bodem is vaak
langdurig bevroren, elders liggen grote sneeuwhopen
die enorm veel smeltwater leveren. Op het laatstvan
de Weichsel-periode is het niet alleen koud maar ook
erg droog. In een poolwoestenij blaast wind een deken
van fijn zand over het land. De zo gevormde 'dekzan-
den 'vormen de allerbovenste toplaag over grote de-
len van het gebied waar men ook de keileem kan aan-
treffen. Deze dekzanden lopen ook onder de zeeklei
nog heel ver in noordelijke richting door.

Gouden rand van veen om zand
Het aanbreken van het Holoceen, het post-glaciale
tijdperk, zo'n 10.000jaar geleden, begint met afsmel-
ten van het landijs en dus stijgt de zeespiegel. Hierdoor
verdrinken grote delen van het dekzand-land en vor-
men zich daar moerassen. Het hierin gevormde veen
is vervolgens bedekt met holocene zeeafzettingen. In
een zone rondom het niet verdronken dekzand is ech-
ter het veen later niet meer bedekt met zeeklei. Zo ont-
staat dan 'de gouden rand van veen om zand'.
Zeewaarts van deze rand wordt in de laatste duizenden
j aren het noordelijke deel van de j onge Nederlandse
kustvlakte opgebouwd uit zand en slib: wadzanden in
de ondergrond en klei daar overheen. Fig 3 geeft een
indruk van de opbouwvan de kustvlakte-afzettingen.
Nieuwe sedimenten vormen zich nog slechts in het bui-
ten dijkse.

Intussen heeft eindelijk de mens als geologische faktor
zijn intrede gedaan. De kleistreek raakt bewoond en
later bedijkt. Het veen tussen het centrale, hoge dek-
zand-op-kleileemg eb ied en de zeeklei wordt ontgon-
nen.
Als de geologische krachten zijn uitgespeeld en de vers
gevormde materialen zand, veen en klei zijn achterge-
bleven, begint al meteen de invloed van het klimaat en
de begroeiing zich te uiten. Er vormt zich een afwa-
teringsstelsel, een grondwaterlichaam en een bodem-
profiel.
In het zand- en keileemgebied past het afwateringsstel-
sel zich aan bij dat wat er in een eerdere warme tijd is
geweest. We zagen al dat zich hier in de loop van afge-
lopen duizenden jaren ook een omvangrijk zoetwater-
lichaam heeft ontwikkeld. In de bovenste meters van
het dekzand ontstaan allerlei soorten podzolen en

gronden met roestverschijnselen. Vroege landbou-
wers verbeteren deze grond met heideplaggen en pot-
stalmest, waardoor esgronden ontstaan.
In het kleigebied past het natuurlijke afwateringsstelsel
zich aan oude getijdegeulen aan. Door de nabijheid
van de zee is het grondwater op geringe diepte al zout
en alleen in de zandige lagen bevindt zich op geringe
diepte enig zoet water. De slappe klei rijpt tot een sfug-
ge, brokkelige kleigrond en raakt ontkalkt.

Bodem is schakel in kringlopen
Goed, we weten dus in grote lijnen hoe de bodem van
Noord-Neder land ontstond. Maar erg gedetailleerd en
kompleet is onze kennis nog niet. En hoe dieper we ko-
men, hoe minder er bekend is van het precieze verloop
van allerlei lagen en hoe de eigenschappen ervan va-
riëren. Om bijvoorbeeld grondwaterstroming te be-
rekenen moet men een idee hebben van het doorlaat-
vermogen van de watervoerende en afsluitende pak-
ketten. Deze grootheid hangt samen met de dikte en
de korrelgrootteverdeling van de verschillende se-
dimenten. De hierover beschikbare informatie is der-
mate grof, dat het meer dan eens voorkomt dat men
op de lokale schaal afwijkingen vindt van wat men op
grond van het grove regionale beeld zou verwachten.
Aan de betekenisvan de bodem voor de mens kom ik
in dit korte bestek eigenlijk niet toe. Laat ik tot slot met
het volgende volstaan.

Wat men zich goed moet realiseren, is dat de bodem
geen geïsoleerd onderdeel vormt van onze omgeving.

Bg 3. Opbouw van de fcusiu/uj cte-ojzeff ingen. Rechts het Drents
Plateau, tnks de klei
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De bodem is natuurlijk wel een grondsoort met een ze-
kere geschiktheid voor het produceren van voedsel of
een gemakkelijke plek voor het opstapelen van afval.
Maar bovenal is de bodem êen schakel in de kring-
lopen die zich voltrekken tussen atmosfeer, gewas dan
wel vegetatie, aardkorst, oppervlakte-, en grondwater.
In dit themanummer van Noorderbreedte komen
voorbeelden aan de orde van de problemen die in feite
ontstaan door het negeren van deze samenhang. Aan-
dachtvoor deze problemen is noodzakelijk. Maar
moet men zich niet ook durven afvragen of het red-
deren van de toestand nadat de brokken zijn gemaakt
op den duur wel toereikend is? Is er een strukturele op-
lossing voor het vraagstuk van de bodemhygiëne? Mis-
schien. Ontwerp een technologische kringloop en
houd die voor 100 % gescheiden van de natuurlijke
kringlopen. Vele argumenten zijn er om aan te geven
dat dit onmogelijk is. Maar op den duur zou het on-
mogelijke wel eens noodzakelijk kunnen worden.

- NAP

Noorderbreedte 86-243


