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In het voorjaar van 2020 is door de auteurs onderzoek gedaan op een
bouwlocatie in Leersum, op de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug
gelegen. De ontsloten wanden zijn in verschillende stadia gefotografeerd
en beschreven. De bouwlocatie bevond zich een paar honderd meter ten
zuiden van de top van de stuwwal, naast het Bosbad Leersum (Af b. 1,
coördinaten: 52.016625, 5.436987). De bouwlocatie bevatte 5 bouwputten in
een lijn die ruwweg van zuid naar noord loopt (Af b. 1, rechts). De bouwputten hadden elk een achterwand van 20 meter breedte. Deze wanden
zijn gelabeld van A tot E. De afstand tussen de bouwputten was ongeveer
14 meter. Van alle 5 de bouwputten zijn de achterwanden, die (wat betreft
putten A tot D) in hoogte varieerden tussen 2 en 3 meter, beschreven en
gefotografeerd. Voor bouwputten A en D zijn ook de uitstekende zijwanden
aan de noordzijde gedocumenteerd.

Volgens de geomorfologische kaart
(Af b. 2) is de ondergrond ter plekke
gestuwd. Er zijn sinds de jaren ’50 van
de vorige eeuw verscheidene studies
over de inwendige structuur van stuw-

wallen in midden Nederland verschenen. Bakker (2004) toont aan dat
ground penetrating radar (GPR) in
staat is glaciotectonische structuren en
derhalve de architectuur van stuw-
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A FBEELDING 1. | Bouwlocatiekaart met bouwputten A tot E op één lijn van
noord naar zuid (Topografi sche kaart van Nederland, Kadaster, 2019).
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wallen in beeld te brengen. Recente
publicaties in Grondboor & Hamer
over de stuwwallen van de Utrechtse
Heuvelrug zijn de overzichtswerken
van de zanderij in Maarn van Ruegg
en Burger (1999) en van groeve
Kwintelooijen bij Veenendaal van
Ruegg (2008). Actuelere studies zijn
van de hand van Van Balen (2006)
bij een ecoduct over de A28 nabij
Amersfoort en Koopman en Van
Balen (2018) langs de A27 bij Hollandsche Rading. De midden-Nederlandse stuwwallen zijn ontstaan door
druk (vooral het gewicht) van het
landijs tijdens het late Saalien (circa
150 duizend jaar geleden). Ze bestaan voornamelijk uit sedimenten
die al aanwezig waren voordat het
landijs kwam. De studie van Koopman en Van Balen laat echter zien dat
ook smeltwater sedimenten (fluvioglaciale afzettingen) en keileem een
belangrijk onderdeel uit kunnen
maken van de gestuwde lagen. De
andere publicaties beschrijven vooral
oudere, pre-ijstijd afgezette gestuwde
sedimenten.

Beschrijving van de ontsluitingen

De ontsluitingen worden beschreven
van noord naar zuid, in de richting
van de waargenomen stuwing, van
bouwput A tot E. Een overzicht is
weergegeven in Af beelding 3.
In bouwput A waren 3 verschillende
eenheden ontsloten. De bovenste
eenheid, aan de noordelijke zijwand,
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A FBEELDING 2. | Geomorfologische kaart (WUR) met bouwlocatie in Leersum.
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A FBEELDING 3. | Overzichtschets per bouwput; bouwputten A en B tonen geulen
en geulsystemen, bouwput C een synsedimentaire anticlinale plooi met ten zuiden
een isocline en bouwput D toont een overschuivingsvlak.

bestaat uit horizontaal tot lokaal
scheef gelaagde grindrijke zanden.
Kenmerkend is het voorkomen van
grindsnoeren, en plaatselijk scheve
gelaagdheid (Af b. 4). Aan de onderzijde van dit pakket bevindt zich een
laag met grove grinden tot 10 cm in
diameter. Het grind bevat onder meer
Maas- en Rijn kwartsieten, Rijn
jaspis en Bontzandsteen. De grof korreligheid en de regelmatige gelaagdheid van de afzettingen duidt er op
dat dit smeltwaterafzettingen zijn.
Deze fluvioglaciale afzettingen worden
ook wel sandr afzettingen genoemd
(zie bijvoorbeeld Van der Straaten en
Van Balen, 2010). Dat de grinden
uit Rijn en Maas gesteenten bestaan
wordt verklaard door herwerking van
oudere Rijn en Maas afzettingen.
Ook de roze kleur van de grindhoudende zanden duidt overigens op
herwerking van oorspronkelijk Rijn
afzettingen (Rijn zanden zijn roze
door een belangrijke component van
Bontzandsteen zandkorrels). Onder
de grindlaag is een bruine massieve
grof korrelige zandlaag aangetroffen
(Af b. 5 en 6) met aan de onderzijde
een harde laag vooral bestaande uit
een mengsel van klei (30 vol. %) en
silt (64 vol. %) met een bijmenging
van zand (6 vol. %). Incidenteel komen er kleine grindjes in deze afzetting voor. Zo’n mengsel van verschillende korrelgroottes wordt een diamict genoemd, en is kenmerkend
voor keileem. Aangezien deze keileem onder fluvioglaciale afzettingen
voorkomt, en een gelijkmatige verbreiding heeft over een nauwelijks
verstoorde onderliggende grindrijke
zand eenheid, wordt duidelijk dat
deze keileem niet onder het ijs is afgezet, maar er voor, op de smeltwatervlakte. Dit wordt veroorzaakt door
massabewegingen (aardverschuivingen) vanaf de gletsjer richting het
voorland. Dit soort keileem wordt
flow tills genoemd in de literatuur.
Het pakket is doorsneden door breukjes, en helt naar het noorden, variërend van 55 tot 65 graden.
Het gehele bovenbeschreven pakket
ligt discordant op een horizontaal
gelaagd pakket grindhoudende
zanden (Af b. 5 en 6). Ook dit pakket

A FBEELDING 4. | Noordfl ank van
bouwput A, horizontaal gelaagde
zanden bovenop een grindlaag.
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Afbeelding 6
Afbeelding 4
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A FBEELDING 5. | Samengestelde foto van westwand van bouwput A.

is fluvioglaciaal. Het contact tussen de
twee pakketten laat geen sporen van
deformatie zien en er is dus sprake
van een erosieve geul, die later is opgevuld met het bovenste pakket.
In de zuidelijk zijwand van bouwput
A was het derde, onderliggende pakket ontsloten. Dit pakket bestaat uit
groen zand (67 vol. % fijn tot zeer
fijn zand) met een grote hoeveelheid,
mm-grootte muscoviet glimmers.
Het voorkomen van muscoviet is
wederom een kenmerk van Rijn afzettingen, maar in dit geval geen
fluvioglaciale afzettingen omdat het
pakket gescheiden wordt van de bovenliggende eenheden door een erosieve
discordantie (Af b. 7) en doordat het
pakket homogeen is van samenstelling
(geen grind, geen grofzand).

A FBEELDING 6. | Keileem ( flow till) in bouwput A (lensdop als schaal).

Fluvioglaciale afzettingen domineren
ook de achterwand van bouwput B.
Hierin is een massief grindpakket aanwezig van minstens 2 meter dik en 10
meter breed, die bij nadere inspectie
opgebouwd is uit een opeenstapeling
van meerdere geul afzettingen. De
imbricatie van de langgerekte grindkorrels volgt de algemene geulrichting uit het noorden (Af b. 8) en duidt
op een stroomrichting van het smeltwater richting het zuiden. Het grind
bestaat wederom uit het bonte spectrum van Rijncomponenten. Er is
ook vuursteen in aangetroffen, wat
kenmerkend is voor de Maas. Bovenin
het grind is wederom een harde bank
bestaande uit keileem/flow till aanwezig (Af b. 9), vergelijkbaar met de
keileem in bouwput A. Onderin de
zuidelijke zijwand van bouwput B is
weer het groene zand waargenomen,

A FBEELDING 7. | Fluvioglaciale grindhoudende zanden discordant op groene
muscoviet-rijke zanden (mogelijk Groene Bank, Formatie van Urk) in zuidfl ank
van bouwput A (lensdop als schaal).
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Afbeelding 9
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A FBEELDING 8. | Samengestelde foto van bouwput B.

lagen minder scheef staan dan de
onderste, omdat ze minder vervorming hebben ondergaan. Beide processen, sedimentatie en plooivorming, hielden elkaar in evenwicht
met dit unieke resultaat tot gevolg.
De plooi is optimaal onder de steilste
hoek aangesneden (de noord fl ank
van de plooi helt 40 graden naar het
noorden).

A FBEELDING 9. | Keileemlaag ( flow till) bovenin bouwput B. De wand is
2.5 meter hoog.

zoals in bouwput A, waarschijnlijk
discordant onder scheef gelaagde,
fluvioglaciale zanden.
Bouwput C wordt gedomineerd door
een uitgestrekte, minstens 10 meter

brede, anticlinale plooi in fijn gelaagde fluvioglaciale zanden (Af b.
10). De plooi is gevormd tijdens afzetting van het sediment (syn-sedimentair). Vooral in de zuidelijke flank
is goed zichtbaar dat de bovenste

Ten zuiden van deze plooi, gescheiden door een stuk onontsloten bouwputwand, is een steile isoclinale plooi
ontsloten (Af b. 11). De plooi helt in
zijn geheel naar het zuiden over; de
individuele flanken hellen naar het
noorden (40 en 50 graden). Een deel
van de flanken bestaan uit een 20 cm
dik pakketje, herwerkt groen zand.
Dit is een product van erosie en herafzetting van de glimmerrijke groene
zanden, vermengd met grover zand
uit andere afzettingen (net zoals de
andere fluvioglaciale afzettingen).
In de grindrijke zanden is wederom
typische Rijn grind aanwezig, zoals
jaspis, Taunus kwartsiet en Bontzand-

100 cm
A FBEELDING 10. | Samengestelde foto van bouwput C, syn-sedimentaire anticlinale plooi.
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steen. Er is één noordelijke, bleke
graniet aangetroffen, de enige noordelijke zwerfsteen in deze bouwput.

één-na-laatste ijstijd, het Saalien, zijn
ontstaan. De grinden bevatten Rijnen Maasassociaties. Scandinavische

In bouwput D zijn in de noordelijk
zijwand (Af b. 12) overwegend
horizontaal gelaagde fluvioglaciale
zanden aangetroffen met lokaal scheve
gelaagdheid. Aan de basis van dit
pakket, om de hoek van de bouwput
in de westelijke wand, bevindt zich
een grindlaag met onder andere
kwartsiet, Maasvuursteen en Rijn
lydiet (Af b. 13). De grindlaag vertoont deformatie en een gebande
structuur (Af b. 13, rechts), wat een
overschuivingsvlak suggereert, zoals
beschreven door Van Balen (2006)
en Koopman en Van Balen (2018).
Het strakke, rechte verloop van het
contact met het onderliggende pakket
ondersteunt de aanname van een
overschuiving. Het betreft hier niet
een geulinsnijding. Onder het overschuivingsvlak zijn gelamineerde
horizontale zandlagen met grindsnoeren te zien, dit zijn wederom
fluvioglaciale afzettingen. Verder zuidwaarts is de wand slecht ontsloten.

elementen (zwerfstenen) zijn, op één
na, niet aangetroffen. Het ijssmeltwater heeft blijkbaar zoveel preglaciale

100 cm

A FBEELDING 11. | Isoclinale plooi in
bouwput C met geschat geërodeerd deel
in schets.

Bouwput E is maar één meter hoog
en slecht ontsloten. Het toont gelaagde fluvioglaciale zanden.

Stratigrafie en afzettingsmilieu

In de bouwlocatie zijn voornamelijk
fluvioglaciale zanden en grinden en
keileem behorende tot de Formatie
van Drente aangetroffen. Hiertoe
worden alle afzettingen gerekend die
rechtstreeks door het landijs, of door
smeltwater hiervan, tijdens de op
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A FBEELDING 12. | Samengestelde foto van bouwput D, zuid-noord en west-oost richting, met horizontaal tot scheef gelaagde
zanden boven het overschuivingsvlak (1ste bezoek). Overschuiving aangegeven met pijl.
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Nawoord

We beseffen dat het hier een unieke
ontsluiting betreft, omdat er rond de
top van de stuwwal van de Utrechtse
Heuvelrug niet veel bouwactiviteit
plaats vindt. In de zomer van 2020
heeft men de wanden bedekt.
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A FBEELDING 13. | Overschuivingsvlak in bouwput D, vervormde/gebande
grindlaag (2de bezoek, lensdop als schaal). Foto A overzicht, foto B detail.
Overschuiving aangegeven met pijl in foto A.

Rijn en Maas rivierafzetting van de
stuwwal meegenomen dat het noordelijke materiaal nauwelijks meer
terug te vinden is.
Afwijkend van wat de geomorfologische kaart aangeeft (Af b. 2), kunnen
de fluvioglaciale sedimenten en keileemlagen op de bouwlocatie gerekend
worden tot het proximale deel van
een fluvioglaciale spoelzandwaaier oftewel sandr, die hier tot nabij de top
van de stuwwal reikt, zoals ook beschreven door Bakker (2004). De grofkorrelige grinden in bouwput A en B
lijken nabij de apex van de spoelzandwaaier, die tegen het gletsjerfront aan
lag, te zijn afgezet. Ook de flow till
banken, aangetroffen in bouwputten
A en B, geven aan dat het gletsjerfront
hier ongeveer moet hebben gelegen.
De fluvioglaciale afzettingen van de
Formatie van Drente rusten discordant op de groene, muscoviet-rijke
zanden, aangetroffen op twee plaatsen onderin de bouwputwanden A
en B in hele kleine ontsluitingen
(Af b. 7). Het betreft hier mogelijk de
“Groene Bank” in de Formatie van
Urk, die wordt omschreven als een
fijnzandig pakket van enkele meters
dikte met muscoviet glimmers (www.
dinoloket.nl). Herwerkte zanden van
de “Groene Bank” zijn ook in de
flanken van de isoclinale plooi in
bouwput C aangetroffen (Af b. 11).

Glaciotektonische verschijnselen

Anders dan in de eerder genoemde
studies van Ruegg en Burger (1999),
Van Balen (2006), en Ruegg (2008),
die voornamelijk stuwing van preSaalien sedimenten beschrijven, behoren de gestuwde sedimenten op de
locatie te Leersum tot de Formatie
van Drente, die tijdens de Saale ijstijd
is afgezet.
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In bouwputten A en B betreft het
ogenschijnlijk ongestoorde geulen en
geulensystemen, die niet lijken aangetast te zijn door stuwing, afgezien
van breukjes en scheefstelling in de
noordwand van bouwput A. Daarentegen zijn glaciotectonische verschijnselen duidelijk waarneembaar in
bouwputtten C en D; de uitgestrekte
syn-sedimentaire anticlinale plooi in
bouwput C met ten zuiden daarvan
de steile isocline plooi en nog verder
zuidwaarts het overschuivingsvlak in
bouwput D.
De waargenomen stuwingsrichting in
bouwput C is, zoals verwacht, uit
noordelijke richting. Dit bevestigt het
beeld van de geomorfologische kaart
(Afb. 2), die duidt op aanwezigheid van
het landijs ten noorden van de bouwputten. De positie van de apex van de
sandr, zoals boven beschreven, geeft
echter aan dat het gletsjerfront dichtbij, bovenop de stuwwal heeft gelegen.
De fluvioglaciale sandr sedimenten in
bouwputten C en D zijn intensiever
vervormd dan de sedimenten in putten A en B, wat begrijpelijk is, omdat
ze net iets ouder zijn. Ze behoren
weliswaar allemaal tot de afzettingen
die zijn afgezet door smeltwaterrivieren tijdens de stuwwalvorming, maar
niet helemaal gelijktijdig. Binnen hun
afzettingsperiode kan namelijk nog
gedifferentieerd worden: de sedimenten uit put A liggen op die van B, en
gezamenlijk liggen ze op de sedimenten van putten C en D. De noordwand van A is dus het jongste, en
D het oudste fluvioglaciale pakket.
Opvallend is dat de keileem alleen in
putten A en B voorkomt, hetgeen
misschien aangeeft dat het ijs in de
jongste fase net iets dichterbij lag
vergeleken met de periode van afzetting van de pakketten in C en D.
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We danken Henk Pagnier voor het
beschikbaar stellen van foto’s van
voornamelijk bouwput D, die van
waarde zijn geweest bij de interpretatie van deze put. Discussie met Hessel
Woolderink (VU), Jeroen Schokker
en Cjestmir de Boer (TNO Geologische Dienst Nederland) heeft ook
geholpen bij de interpretaties.
Alle foto’s zijn van de hand van de
auteurs.
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