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In februari 2018 was er een profiel ontsloten langs de A27 ten noorden 
van Hollandsche Rading, ter hoogte van de Zwaluwenberg-Hengstenberg 
Bosberg (gemeente Hilversum; Afb. 1). Vanwege de verbreding van de 
snelweg, die ter plaatse verdiept door een stuwwal loopt, was op het 
westelijke talud de vegetatie verwijderd waardoor de ondergrond zichtbaar 
werd. In de ontsloten sedimenten was de invloed van glaciale stuwing 
duidelijk waarneembaar. Dit artikel geeft een overzicht van de aangetroffen 
structuren en een voorlopige interpretatie. 
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AFBEELDING 1 LINKER PAGINA. I Kaart van het gebied tussen Hilversum en Hollandsche 
Rading. De rode lijn geeft de ligging van het onderzochte profiel weer. 
Kaart: Topografische kaart van Nederland 1:25.000 blad 32a-31f, Kadaster, 2011. 

Algemene gegevens 
De totale lengte van het profiel bedraagt ongeveer 600 meter, met een hoogte 
van 6 tot 7 m. Het verloop van het profiel is NNO-ZZW (ongeveer 20°). 
De stuwwal is hier maximaal zo'n 21 m hoog en verloopt NW-ZO (Afb. 2, 
strekkingsrichting 135°). Het profiel ligt onder een hoek van -65° met de 
strekkingsrichting van de stuwwal en de lagen zijn dus redelijk loodrecht 
aangesneden. Het hellingprofiel van de stuwwal is hier asymmetrisch (Afb. 3). 
Vanuit het NO loopt de helling geleidelijk op, het hellingspercentage bedraagt 
hier ongeveer 1,5 %. Vlakbij de top wordt de helling steiler. De top zelf is vlak. 
Aan de zuidzijde (de distale zijde) is de helling duidelijk steiler, zo'n 10%. 
In de omgeving van het profiel reikt de stuwing tot maximaal zo'n 60 m diep 
(DINO-loket). Dat betekent dat het profiel in verticaal perspectief ongeveer 
10% van de stuwwal toont. 

Aanpak 
Het hele profiel is vastgelegd op foto's. Op basis van deze foto's is een schets 
matige tekening gemaakt van de structuren in het profiel (Afb. 4). Gezien de 
lengte van het profiel is het in de tekening verdeeld in vijf secties. Op basis van 
verschillen in kleur, grindsamenstelling en structuren van het sediment is een 
indeling gemaakt in lithologische eenheden. Door vergelijking van de kenmer 
ken van deze eenheden met de nomenclator beschrijvingen van TNO-Geo 
logische Dienst van Nederland zijn de eenheden toegewezen aan formaties. 
De resultaten worden vergeleken met een model voor de structuur van stuw 
wallen, te weten het model van Van der Wateren (1995). De waargenomen 
structuren in het profiel zijn ook vergeleken met een georadarprofiel. Hieruit 
is gebleken dat beide profielen een sterke overeenkomst vertonen (M. Bakker, 
schr. med.). De waarnemingen geven dus een goed beeld van de interne 
structuur van de stuwwal. 

Drie lithologische eenheden 
In het profiel zijn drie lithologische eenheden te onderscheiden (Afb. 5 en 6). 
- Eenheid 1 komt verspreid over het profiel voor in de vorm van hellende lagen 
met een dikte variërend van enkele meters tot meer dan 15 111 per laag. 
De eenheid bestaat uit lichtgrijs(bruin) matig grof tot grof zand, met op sommige 

AFBEELDING 2. I AHN2 hoogtebeeld van de stuwwal. De zwarte lijn geeft de 
ligging van het onderzochte profiel weer. Bron: Actueel Hoogtebestand van 
Nederland. 
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AFBEELDING 3. I Hoogteprofiel 
dwars op de stuwwal. Het hoogte 
profiel loopt parallel aan de lijn . 
Noord-Zuid (zie Ajb. 1 en 2) op 
100 m ten oosten ervan. 

plekken kleilaagjes of een afwisse 
ling van dunne zand- en kleilaag 
jes. Het spaarzaam aanwezige grind 
toont weinig kleur(wit-zwart), en 
bestaat uit melkkwarts en lydiet. 

- Eenheid 2 komt op enkele plekken 
voor, in de vorm van hellende lagen 
met een dikte van enkele meters tot 
tien meter. De eenheid is litholo 
gisch zeer afwisselend en bestaat uit 
sterk bruin tot bontgekleurd matig 
fijn tot zeer grof zand met grind, en 
plaatselijk leemhoudende lagen. De 
grindfractie is kleurrijk, en bevat 
onder andere vuurstenen, Maasei 
tjes en rode jaspis. 

- Eenheid 3 komt op grote schaal in 
het profiel voor zowel in de vorm 
van hellende lagen als vrijwel hori 
zontaal liggende pakketten. De 
eenheid bestaat uit lichtbruin matig 
grof tot grof zand, plaatselijk grind 
rijk, met frequent voorkomende 
parallelle gelaagdheid. Plaatselijk 
komt in deze eenheid een relatief 
harde, leemrijke diamictlaag voor. 
Het betreft hier een keileemlaag. 
De begrenzingen tussen de een 
heden zijn nogal eens diffuus, het 
lijkt erop dat er op veel plekken 
vermenging is opgetreden, maar er 
zijn ook delen waar sprake is van 
scherpe begrenzingen. 

Interpretatie van de lithologische 
eenheden 
- Eenheid 1 onderscheidt zich door 
de lichte kleur, een hoog kwartsge 
halte en de soortenarme grindfrac 
tie. Op grond van deze kenmerken 
behoort de eenheid zeer waarschijn 
lijk tot de Formatie van Appelscha. 
De maximale stuwdiepte in het 
gebied ten oostnoordoosten van het 
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profiel bedraagt ongeveer 60 m, zie 
b.v. DINO-loket boring B32A0257 
bij Lage Vuursche. In deze boring 
ligt op een diepte van 50-60 m de 
Formatie van Appelscha. Plaatselijk 
ligt ook de top van de Formatie van 
Waalre op dezelfde diepte, zie b.v. 
DINO-loket boring B32A0337. 
Beide formaties kunnen dus in dit 
gebied voorkomen in de stuwwal 
len. De dominantie van lydiet en 
kwarts in het grind wijst echter op 
de Formatie van Appelscha. 

- Eenheid 2 valt op door de bruine 
zanden (hoog ijzergehalte), en een 
grindsamenstelling die wijst op 
bijdrage van de Rijn en de Maas. 
Deze eenheid behoort daarmee zeer 
waarschijnlijk tot de Formatie van 
Sterksel of Urk. 

- Eenheid 3 heeft qua kleur duidelijk 
het karakter van een mengmateriaal, 
bestaande uit omgewerkte en ver 
mengd geraakte kwartsrijke (licht 
gekleurde) zanden en ijzerhoudende 
(bruine) zanden. Vanwege deze 
mengkleur en de parallelle gelaagd 
heid is het aannemelijk dat deze 
eenheid bestaat uit smeltwaterafzet 
tingen en daarmee behoort tot de 
Formatie van Drenthe. 

Glaciotektonische structuren in 
transecten A t/m G 
De in het profiel waargenomen struc 
turen worden hieronder besproken 
met behulp van Afbeelding 4 en 
gaande van noord naar zuid. Afbeel 
ding 7 toont een overzichtsfoto van 
het profiel. 
Transect A-B 
- In het eerste deel, transect A-B, 
komt eenheid 1 twee keer voor met 
daartussen eenheid 3 (Afb. 8). De 
lagen hellen onder een hoek van 
+- 30° naar het NO. De interpre 
tatie is dat het hier gaat om een 
schubbenstructuur. 

Transect B-C 
- Verder naar het ZW (transect B-C) 
neemt de laaghelling duidelijk af 
naar 4 - 7° met over enige afstand 
een vrijwel horizontaal verloop 
(Afb. 9). In het midden van dit 
profiel ligt de eerdergenoemde 
diamictlaag. Deze laag maakt deel 
uit van de grenszone tussen eenheid 
3 en een dun voorkomen van een 
heid 1. De laag ligt in vrijwel hori 
zontale positie, maar is wel lokaal 
verbroken en hij is synclinaal ge 
plooid. De gelaagdheid in een 
heid 3 net boven de verplooide 
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diamictlaag verloopt horizontaal, hetgeen betekent dat de plooiing van de 
diamict gelijktijdig met afzetting van eenheid 3 heeft plaatsgevonden 
(syntektonische sedimentatie; Afbeelding 10). 

- Verder naar het zuiden (richting C) ligt een tientallen meters lange zone 
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AFBEELDING 4. I Schets val'l 11ijf secties in het profiel Noord-Zuid. Weergegeven 
zijn: begrenzingen tussen lithologische eenheden (dikke zwarte lijnen, gestreept= 
llage begrenzing), nummeraanduiding lithologische eenheden (zwarte cijfers) 
gemeten hellingshoeken (rood), ligging keileemlaag (paars). De grijze 11lakjes 
betreffen afgestorte delen die de begrenzingen van het profiel vormen. De secties 
zijn niet op schaal. Onder elke sectie is de lengte bij benadering aangegeven.. 
De hoogte is over het hele profiel vrijwel gelijk en bedraagt on.ge11eer 6 111. 

AFDEELDING 5. I Detail in het uiterste noorden van sectie A-B, vlakbij de 
voetgangersbrug. Lithologische eenheid 1 (onderin, grijs) bedekt met lithologische 
eenheid 2 (bovenin, sterk bruin). Op het grensvlak ligt een geban.de structuur die 
waarschijnlijk veroorzaakt is door deformatie tijdens het overschuiven van een.heid 
2. Foto: San.der Koopman. 
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AFBEELDING 6. I Detail in. het midden van sectie B-C. Bovenin de foto een harde 
diamictlaag (keileem) van ongeveer 20 cm dik. Daaronder lithologische eenheid 3. 
Foto: Sander Koopman. 

waarin eenheid 3 voorkomt met 
een relatief onverstoord karakter. 

Transect C-D 
- Aan de zuidzijde (transect C-D) 
wordt eenheid 3 begrensd door 
hellende lagen van de eenheden 2 
en 1. Deze lagen hellen onder een 
hoek van ongeveer 10° naar het 
ZW (Afb. 11). Gezien de ligging 
van eenheid 1 op eenheid 3, de 
bijna horizontale ligging en de 
aanwezigheid van een duidelijk 
schuifvlak lijkt hier sprake te zijn 
van een thrust sheet (overschui 
vingsstructuur) of een dekblad. De 
omvang van de ontsluiting was te 
klein om uitsluitsel te geven tussen 
deze twee mogelijkheden. 

Transect E 
- Verder naar het zuiden gaand (E) 
volgt een gebied met weinig 
~erstoorde sedimenten (eenheid 3). 
Dit gebied wordt aan de zuidzijde 
begrensd (middendeel transect E-F) 
door een reeks van steeds steiler 
staande lagen, hellend naar het 
noorden met hellingshoeken va 
riërend van 30-60°, met lokaal 
voorkomende plooien. In dit deel 
lijkt er sprake te zijn van een 
combinatie van opschuivingen en 
plooien. 

- Richting het uiterste ZW van het 
profiel (linkerdeel transect F-G) 
klapt de hellingsrichting om, met 
lagen van zowel eenheid 1, 2 als 3 
die hellen naar het zuiden. Naar de 
distale richting gaande (richting G) 

AFBEELDING 7. I Overzicht van het profiel gezien van.af de voetgangersbrug net ten noorden van het profiel (bij tekst Noord in 
Afb. 1). Kijkrichting zuidwest. Helemaal rechts begint sectie A-B, de volgende secties liggen ten zuiden daarvan 
(verder naar links op de foto). Foto: San.der Koopman.. 
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lijken deze steeds steiler te staan 
met hellingshoeken toenemend van 
45° naar 70° in het uiterste ZW van 
het profiel (Afb. 12). 

Transect F-G 
- Ook transect F-G lijkt een combi 
natie te zijn van overschuiving en 
plooivorming, waarbij dit deel, 
gezien de tegengestelde hellings 
richtingen, mogelijk deel uitmaakt 
van een grotere anticlinale struc 
tuur. Opmerkelijk voor het profiel 
als geheel is het voorkomen van 
grote delen relatief onverstoorde 
fluvioglaciale afzettingen ( eenheid 
3), ingesloten in een groter geheel 
dat duidelijke kenmerken vertoont 
van glaciale stuwing. 

Samengevat zijn er in het profiel vier 
zones te onderscheiden: een zone met 
een duidelijke (dakpansgewijze) schub 
benstructuur (transect A-B), een zone 
met een overschuivings- of dekblad 
structuur (B-D), een zone met relatief 
onverstoorde smelwaterafzettingen 
(D-E), en tot slot (F-G) een zone 
met steilstaande overschuivingen en 
plooien, mogelijk deel uitmakend van 
een grotere anticlinale structuur. 

Vergelijking met 
structuurmodellen 
Modellen voor de interne structuur 
van stuwwallen zijn onder meer 
beschreven in Van der Wateren (1995) 
(Afb. 13) en Bakker (2004). Het 
model van Bakker is uitsluitend geldig 
voor de oostelijke Veluwe en hier niet 
van toepassing (Bakker, schr. med.). 
Het zal daarom niet in de vergelijking 
worden betrokken. Volgens Van der 
Wateren behoort het noordelijk deel 
van de Utrechtse Heuvelrug tot stijl 
D, waarin horizontaal liggende, 
relatief dunne, dekbladen dominant 
zijn. Deze zijn indicatief voor een 
zone met maximale verkorting. 

Onze conclusie 
In hoeverre komt dit model overeen 
met de waarnemingen in het onder 
zochte profiel? Onze conclusie is 
dat het model van Van der Wateren 
deels in overeenstemming is met de 
waarnemingen. Inderdaad is er sprake 
van een overschuivings- of dekblad 
structuur. Echter dit betreft maar een 
deel van de stuwwal, daar de over 
schuivings- of dekbladstructuur aan 
beide zijden geflankeerd wordt door 
zones met schubben, opschuivingen, 
plooien en zones zonder verstoring. 

AFBEELDING 8. I Foto van sectie A-B. Duidelijk zichtbaar is de herhaling van 
lithologische eenheid 1 (het lichte pakket) rechts en links in de foto. 
Foto: Sander Koopman. 

AFBEELDING 9. I Foto van het middendeel van sectie B-C. Het grensvlak tussen 
de lithologische eenheden 1 en 3 heeft een onregelmatig ("hoekig") verloop en helt 
flauw naar het noordoosten. Foto: Sander Koopman. 

AFBEELDING 10. I Profiel B-C, middendeel (boven het cijfer 120). Synclinale 
structuur waarin syntektonische sedimentatie van eenheid 3 Cfluvioglaciale 
afzettingen) is opgetreden. Foto: Ronald van Balen. 
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I h,erdeepeaed ~ I r- glacial basin -, 
AFBEELDING 13. I Synthese van glaciotektonische stijlen volgens Van der Wateren (1995). A: niet vervormde sedimenten 
in het voorland, B: steil hellende structuren, C: overkiepte en liggende structuren, D: dekbladen, E: rekstructuren. 
Bron: Van der Wateren, 1995, p. 112.figuur 4.23. 

AFBEELDING 11. I Foto van het middendeel van sectie C-D. De laagpakketten 
hebben hier een tegenovergestelde hellingsrichting (naar het zuiden) ten opzichte 
van de Afbeeldingen 6 en 9. Foto: Sander Koopman. 

AFBEELDING 12. I Foto van het zuidelijk deel van de sectie F-G. Links van de 
zwarte auto is zichtbaar een steil naar het zuidwesten hellende begrenzing tussen 
lithologische eenheid 1 (R) en 2 (L). Foto: Sander Koopman. 

Tot besluit 
Bij de afronding van dit artikel in mei 2017 was het profiel alweer volledig 
toegedekt. Van de interne structuren was niets meer te zien. Het talud langs de 

A27 bood daarmee kortstondig een 
uniek kijkje in de stuwwal, op een 
schaalgrootte die in dit deel van 
Nederland nog maar weinig voor 
komt. De resultaten wijzen uit dat er 
sprake is van een duidelijke zonering, 
gaande van de proximale zijde naar de 
distale zijde van de stuwwal. Opval 
lend is het voorkomen van pakketten 
ongestuwde smeltwaterafzettingen in 
de stuwwal. 

Dankwoord 
Onze dank gaat uit naar dr. Marcel 
Bakker (TNO Geologische Dienst 
van Nederland) voor review van de 
tekst, discussie over de interpretatie 
van de waarnemingen, én de vergelij 
king met een reeds eerder gemaakt 
georadarprofiel. 
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