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Een geband pakket met kleileem en smeltwaterafzettingen. Foto: Sander Koopman.

Van Hattemlaag
tot houtskoolsnoer
 Enkele bijzondere geologische waarnemingen in het Gooi. 

 Sander Koopman

In het Gooi worden al tientallen jaren lang geologische waarnemingen 

gedaan in bouwputten. Door deze waarnemingen krijgen we een steeds beter 

en completer beeld van de aard en de ontstaanswijze van het voormalige 

ijstijdenlandschap. Soms treffen we ook verschijnselen aan die relatief zeldzaam 

zijn, of zelfs niet eerder in het Gooi aangetroffen zijn.

Zo ook in 2018 tijdens waarnemingen in twee bouwputten in Huizen en één 

in Hilversum, waarbij bijzondere geologische fenomenen zijn aangetroffen. 

Zie afbeelding 1 en tabel 1 voor de locaties van de waarnemingen.
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Afbeelding 4: Stenen uit de Hattemlaag. Bontzand-
steen (rechts), brokken ijzersteen (onder, donkere 
brokken), en kwartsieten (overige stenen).

Foto: Sander Koopman.

Afbeelding 1: Locatie van de behandelde ontsluitingen 
(de rode cijfers 1, 2 en 3). 

Kaart: Topografische kaart van Nederland 1:25.000, 
Kadaster, 2011.

Afbeelding 2: Hoogtekaartje met de locaties van de 
beschreven waarnemingen.
Kaart: Actueel Hoogtebestand van Nederland versie 2.

Afbeelding 3: Hattemlaag ontsloten op 3 meter diepte 
aan de Groen van Prinstererlaan-hoek A. Kuyperlaan 
te Huizen. De laag staat bijna verticaal en bestaat uit 
grote hoeveelheden stenen en ijzeroer, soms in de 
vorm van ijzerstenen. Rechts van de laag is kwartsrijk 
zand zichtbaar (lichtgekleurd).

Foto: Sander Koopman.
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Een Hattemlaag en
bijzondere glaciotectoniek
De locatie hoek Groen van Prinstererlaan- 
A. Kuyperlaan te Huizen (nr. 1 in afbeelding 1 
en 2) is gelegen op de stuwwal van Blaricum-
Huizen. De bouwput die hier was te zien, 
toonde gestuwde en onder het landijs ontstane 
afzettingen. De gestuwde afzettingen hebben 
hier een strekkingsrichting van 150° (noord-
west-zuidoost oriëntatie). In de noordwand van 
de bouwput kwamen kwartsrijke, witte zanden 
begrensd door een harde stenenlaag aan de 
oppervlakte (afbeelding 3). Deze laag bevatte 
onder meer kwartsieten, een stuk bontzand-
steen en flink wat ijzeroer1 veelal in de vorm 
van ijzerstenen (limoniet) (afbeelding 4). De 
stenenlaag was hierdoor verkit geraakt en zeer 
hard geworden. Het voorkomen van lagen met 
ijzeroer, kwartsrijk zand en het ontbreken van 
typische Maas-Rijngesteenten zijn kenmerkend 
voor de Formatie van Peize. Dit zijn de afzet-
tingen die in het vroeg- en midden-Pleistoceen 
zijn afgezet door de Eridanosrivier. In het 
Gooi komen deze afzettingen in de stuwwallen 
plaatselijk tot aan het maaiveld voor. Hattem-
lagen zijn zeer stenenrijke lagen, vaak verkit 
door ijzer, die zijn afgezet aan de top van de 
Formatie van Peize, een kleine 800.000 jaar 
geleden. Ze zijn ontstaan aan de vooravond van 
een ijstijd door afzetting van stenen die zijn 
aangevoerd op ijsschotsen. In het Gooi worden 
zulke lagen sporadisch aangetroffen. Tot nu toe 
is er uit de afgelopen 30 jaar één waarneming 
van (waarschijnlijk) een Hattemlaag bekend, 
te weten aan de Kerklaan te Laren (Ruegg, 
2009). De stenenrijke laag die aan de Groen van 
Prinstererlaan-A. Kuyperlaan is aangetroffen2, 
vertoont eveneens kenmerken van een Hattem-
laag en heeft een sterke gelijkenis met de aan 
de Kerklaan aangetroffen laag. Het zou daar-

mee de tweede vondst in het Gooi zijn. Naar de 
huidige stand van kennis een bijzonderheid dus.

In de zuidwand van dezelfde bouwput waren 
afzettingen ontsloten die gevormd zijn onder 
het landijs. In deze afzettingen waren fraaie 
uitingen te zien van zogeheten glaciotektoniek, 
dat wil zeggen vervormingen van sediment ont-
staan door de druk van het landijs (afbeelding 
5). De gebande sedimenten (nr 1. in afbeelding 
5) bestaan uit een afwisseling van zand (licht-
bruin) en dunne laagjes keileem (donkerbruin). 
Het zand is afgezet door smeltwater onder de 
gletsjer, zodra het smeltwater weg was maakte 
het ijs weer contact met de grond en werd een 
dun laagje keileem afgezet. Als deze opeenvol-
ging zich meerdere keren herhaalt, ontstaat het 
gebande patroon zoals in afbeelding 5 is te zien. 
Op twee plekken wordt het gebande pakket 
onderbroken door koepelvormige zandopdui-
kingen zonder enige gelaagdheid. De linker op-
duiking is aangegeven als nr. 2 in afbeelding 5. 
In het deel binnen het rode kader (afbeelding 6) 
is heel mooi te zien hoe de keileemlaagjes op de 
overgang van pakket 1 naar pakket 2 helemaal 
gefragmenteerd raken en in een soort vertakt 
patroon ‘doodlopen’ in de zandopduiking. Een 
dergelijk patroon is in de Gooise stuwwallen 
nog niet eerder waargenomen en de vraag komt 
dan ook op hoe het is ontstaan. De meest waar-
schijnlijke verklaring is dat de gebandeerde  af-
zettingen bevroren waren, en dat een onderlig-
gend zandpakket (niet bevroren) door glaciale 
stuwing onder druk kwam te staan. Hierdoor is 
het zand in vervloeide vorm naar boven gedrukt 
en zo als koepelvormige opduikingen in het er-
boven liggende pakket terecht gekomen. Hierbij 
braken de bevroren keileemlaagjes en kwamen 
de fragmenten in het binnengedrongen zand 
terecht. Het resultaat is een fraai voorbeeld van 
de grote verscheidenheid aan structuren die 
men kan aantreffen in afzettingen die door het 
landijs zijn beïnvloed. 

Een dikke solifluctielaag
in het dekzand
Aan de Diependaalselaan te Hilversum (nr. 3
in afbeelding 1) lag in september 2018 een 

1 IJzeroer is een verzamelnaam voor alle vormen van 
secundaire ijzerophoping in de grond. Het ijzer wordt 
aangevoerd door grondwater en slaat in vaste vorm 
neer. Dit kan in diverse vormen zoals opvulling tussen 
zand en grind, losse knollen of platen.

2 In tegenstelling tot het noorden van Nederland (zoals 
de noordelijke Veluwe) komen er in het Gooi in de Hat-
temlagen vrijwel geen Scandinavische gesteenten voor.
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Afbeelding 5: Zandopduikingen (nr. 2) in een geband 
pakket met keileem en smeltwaterafzettingen (nr. 1).
Het rode kadertje is in detail in afbeelding 6 weer-
gegeven.

Foto: Sander Koopman.

Afbeelding 6: Detail van het grensvlak tussen de 
zandopduiking (links) en het gebande pakket (rechts).

Foto: Sander Koopman.

3 Dekzand is de benaming voor het zand dat in de laatste 
ijstijd, het Weichselien, door de wind is afgezet. Het 
komt in en rond het Gooi op grote schaal voor in de 
ondergrond.
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leidingsleuf open. Hierin was de Formatie van 
Boxtel ontsloten, afzettingen uit het Weich-
selien, de laatste ijstijd. Een groot deel van 
deze formatie bestaat uit dekzand3.  Er komen 
echter ook lagen in voor die afgezet zijn door 
massabeweging op hellingen (solifluctie, afglij-
ding van een modderige bovengrond over de 
bevroren ondergrond), door sneeuwsmeltwater 
of door de combinatie van smeltwater en mas-
sabeweging. Zo’n combinatie wordt wel aan-
geduid als gelifluctie, een fenomeen dat vaak 
voorkwam aan het eind van het Weichselien 
toen het bevroren landschap langzaam weer 
begon te ontdooien (zie ook Koopman, 2016). 
Aan de Diependaalselaan was in september 
2018 een profiel ontsloten waarin de gevolgen 
van massabeweging en smeltwater duidelijk 
waarneembaar waren (afbeelding 7). Onder 
een laag zandig dekzand van ongeveer 1,5 m 
dik, afgezet door de wind, vinden we hier een 
zeer grindrijke laag van bijna 0,5 m dik zonder 
sortering, het grind is gemengd met zand en 
leem. Daaronder ligt een laag van minimaal 0,5 
m dik bestaande uit zand met verspreid voor-
komend grind, en vrijwel geen gelaagdheid. Het 
ontbreken van gelaagdheid en sortering in de 
twee onderste pakketten wijst erop dat ze door 

massabeweging zijn afgezet. Gedurende de 
zomers ontdooide de bovengrond en kwam er 
veel smeltwater vrij. Hierdoor raakte de boven-
grond waterverzadigd en kon geleidelijk van de 
stuwwalhelling afglijden. Dit afglijdingsproces 
verstoort de gelaagdheid van het sediment 
waardoor uiteindelijk een soort vormeloze brij 
ontstaat. Een deel van het smeltwater stroomde 
aan het oppervlak af en zorgde voor transport 
van grind en stenen, die eveneens vermengd 
raakten in de afglijdende lagen. Het resultaat 
van al deze processen zien we fraai terug in het 
profiel aan de Diependaalselaan. Opvallend is 
de dikte van het door massabeweging beïnvloe-
de pakket, het gehele pakket is minimaal een 
meter dik. Aan de voet van de Gooise stuwwal-
len zijn inmiddels op meer plekken soortgelijke 
afzettingen aangetroffen. Hierbij valt het op dat 
de dikte ervan aan de (zuid)westelijke zijde van 
de stuwwallen doorgaans groter is. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met de expositie ten 
opzichte van de zon. (Zuid)westelijke hellingen 
liggen in de middag in de zon, waardoor de 
temperatuur daar hoger oploopt, de bodem die-
per ontdooit en er meer smeltwater vrijkomt. 
Aan de Diependaalselaan was ook goed te zien 
hoe de  stromen  met bodemmateriaal, water, 

Afbeelding 7: Profiel aan de Diependaalselaan met in de bovenste helft dekzand en in de onderste helft afzet-
tingen die door afglijding en sneeuwsmeltwater zijn afgezet. Foto: Sander Koopman.
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Afbeelding 8: Stenen uit de solifluctielaag aan de Diependaalselaan. Vier verschillende soorten graniet (boven-
ste vier), een stuk vuursteen (linksonder) en een stuk melkkwarts (rechtsonder). Foto: Sander Koopman.

Afbeelding 9: Voorkomen van de Laag van Usselo in een leidingsleuf aan de Diependaalselaan te Hilversum. De 
laag is zichtbaar als een vlekkerige donkere verkleuring, met de rode streepjeslijn is het verloop aangegeven. 
Het rode kadertje is in detail in afbeelding 9 weergegeven. Foto: Sander Koopman.
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sneeuw en ijs (gelifluctie) in het Weichselien 
ook grotere stenen konden transporteren. 
In het profiel zijn diverse stenen aangetrof-
fen waarvan de grootste zo’n 10 cm lang was 
(afbeelding 8). De stenenfractie bestond groten-
deels uit noordelijke zwerfstenen: diverse soor-
ten graniet en een stuk vuursteen. De herkomst 
van deze stenen moet gezocht worden in de 
keileem die ongeveer een kilometer verderop 
bovenop de stuwwal van Hilversum aan het 
oppervlak ligt. Deze keileem is in het Weichse-
lien geërodeerd door het smeltwater waarbij de 
stenen vrij kwamen. Het profiel aan de Diepen-
daalselaan is hiermee een prachtig voorbeeld 
van de complexe geologische processen in de 
zogeheten periglaciale omgeving; een land-
schap van poolwoestijn en toendra, waar vorst, 
smeltwater en wind vrij spel hebben. 

Twee waarnemingen
van de Laag van Usselo 
De Laag van Usselo is een bodemhorizont4  
uit het zogeheten Allerød interstadiaal (iets 
warmere periode) aan het einde van de laatste 
ijstijd, ongeveer 12.000 jaar geleden. In een eer-
dere uitgave van dit tijdschrift zijn reeds enige 
waarnemingen hiervan beschreven (Koopman 
& Pfeifer, 2009). Ook in de ontsluitingen aan de 
Diependaalselaan en de Bestevaer is de laag 
aangetroffen, zij het in een heel verschillende 
vorm. Aan de Diependaalselaan is de laag 
zichtbaar als een niveau met zwarte, vlekkerige 
verkleuringen in het dekzand. De laag heeft 
hier een golvend verloop (afbeeldingen 9 en 10) 
en ligt op ruim 1 meter beneden het maaiveld. 
Aan de Bestevaer ligt de laag veel dieper, en 
wel op zo’n 3,5 meter beneden het maaiveld 
(afbeelding 11). Ook is de laag hier enigszins 

venig ontwikkeld, zoals in Huizen wel vaker is 
waargenomen (waarnemingen G.H.J. Ruegg). 
Het verschil in diepteligging en aard van de laag 
heeft waarschijnlijk te maken met het verschil 
in ligging van de beide plekken ten opzichte 
van de stuwwal. De locatie Bestevaer ligt ten 
opzichte van de overheersende windrichting 
(west) aan de lijzijde (de luwe zijde) van de 
stuwwal, waardoor daar meer accumulatie 
optrad. Ook was het hier door de ligging in het 
glaciale bekken wat vochtiger. Hierdoor kon er 
lokaal veen ontstaan, en bevat het dekzand in 
de eerste decimeters boven de Laag van Usselo 
enkele leemhoudende lagen. De locatie aan de 
Diependaalselaan lag aan de windzijde van de 
stuwwal waardoor hier minder accumulatie 
van zand optrad. 

4 Bodemhorizont: een verkleurde laag in de ondergrond 
ontstaan door inspoeling van humusresten en ijzerver-
bindingen.

5 Dekzand komt voor in verschillende typen: uitsluitend 
bestaand uit zand dan wel bestaand uit een afwisseling 
van leemlaagjes en zandlaagjes. Het Jonger dekzand 
2, afgezet in de koude tijd die bekend staat als Jonge 
Dryas (zo’n 12.000 jaar geleden), bestaat vooral uit 
zand. Slechts lokaal komen hierin wat lemige laagjes 
voor. Zie verder Koopman & Sevink, 2016.

Afbeelding 10: Detail van de Laag van Usselo, zicht-
baar als een donkere vlekkerige verkleuring.

Foto: Sander Koopman.

Afbeelding 11: Laag van Usselo in een bouwput aan 
de Bestevaer, op ongeveer 3,5 m diepte. De laag is 
hier enigszins venig ontwikkeld.

Foto: Sander Koopman.
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Raadselachtige houtskoolsnoertjes 
in het dekzand
Aan de Bestevaer (nr. 2 op afbeelding 1) ligt 
dekzand met een minimale dikte van 3,5 meter. 
Het betreft hier het Jonger dekzand 2, afgezet 
bovenop de Laag van Usselo en grotendeels 
bestaande uit zand5. Het zand heeft een hori-
zontale parallelle gelaagdheid. Plaatselijk komt 
golvende of scheve gelaagdheid voor, duidend 
op de aanwezigheid van lage duinen. In het 
dekzand zijn op meerdere plekken dunne laagjes 
houtskool aangetroffen, hier verder aangeduid 
als houtskoolsnoertjes (afbeelding 12). De 
snoertjes zijn hooguit enkele millimeters dik 
en weinig consistent. Ze bestaan uit zeer kleine 
brokjes houtskool, met een diameter van 1-3 
millimeter. Op de plekken waar de snoertjes zijn 
aangetroffen komen er doorgaans meerdere voor, 
onderling onderscheiden door zandlaagjes. De 
snoertjes hebben een grillig verloop en volgen 
hierbij de gelaagdheid van het zand. Sporen 
van bodemvorming, zoals doorgaans aanwezig 
in de Laag van Usselo, ontbreken. Op één plek 
vertoont een dubbel houtskoolsnoertje duidelijk 
de vorm van een kuil (afbeelding 13). Tot nu toe 
is het volslagen onduidelijk wat deze snoertjes 

betekenen. Een aantal mogelijke verklaringen 
wordt hieronder besproken6.
1. Het betreft een Laag van Usselo of vroeg-Holo-

cene bodem. Onwaarschijnlijk omdat er geen 
aanwijzingen zijn voor bodemvorming.

2. Het betreft omgewerkte (verstoven of verspoel-
de) houtskooldeeltjes uit de Laag van Usselo, 
afkomstig van plekken waar deze laag aan het 
oppervlak lag. Dit is een reële mogelijkheid, 
alleen zijn de deeltjes tamelijk hoekig en trans-
port door een met zand beladen wind of door 
water zou tot meer afgeronde deeltjes moeten 
leiden. Ook is het de vraag of hierdoor zulke 
opvallende concentraties kunnen ontstaan.

3. Het betreft een secundair verschijnsel, ont-
staan door inspoeling van sterk op houtskool 
gelijkende koolstofdeeltjes uit humus hogerop 
in het profiel. Onwaarschijnlijk want het pro-
fiel boven de snoertjes is volledig “schoon” en 
vertoont geen enkel teken van inspoeling van 
organische stof.

4. Het betreft de overblijfselen van toendrabran-
den. Dit is eveneens een reële mogelijkheid 
want houtskool blijft langdurig bewaard in de 
bodem, terwijl plantenresten kunnen verteren 
zonder sporen na te laten. Wel moet het in dit 

Afbeelding 13: Kuilvormig dubbel houtskoolsnoer in dekzand met golvende (duin)gelaagdheid.
Foto: Sander Koopman.

Nr Locatie Gemeente Waarnemingsdatum
1 Groen v. Prinstererlaan-hoek Kuyperlaan, westzijde Huizen Augustus 2018
2 Bestevaer zuidzijde tussen Baanbergenweg en Havenstraat Huizen Oktober 2018
3 Diependaalselaan tussen Kerkelandenlaan en Loosdrechtseweg, Hilversum September 2018
 zuidwestzijde

Tabel 1: Gegevens van de behandelde ontsluitingen.
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naar de melders van de onderzochte ontslui-
tingen: dank aan prof. dr. Ward Koster (NGV) 
voor het melden van de bouwput aan de G. van 
Prinstererlaan, dank aan drs. Anton Cruysheer 
(AWN Naerdinclant) voor het melden van de 
leidingsleuf aan de Diependaalselaan, en tot 
slot dank aan diverse cursisten van de IVN Gooi 
Natuurgidsenopleiding en de leergang Archeo-
logie in het Gooise landschap voor het (nog net 
op tijd!) melden van de LIDL-bouwput aan de 
Bestevaer te Huizen.
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geval een zeer schrale vegetatie zijn geweest 
anders zouden er sporen van bodemvorming 
moeten zijn.

5. De rendierjagers van de Ahrensburgcultuur 
(8.000-9.000 jaar v. Chr.) braadden hier hun net 
geschoten rendierbouten. Deze mogelijkheid 
valt niet uit te sluiten, alleen spreekt hiertegen 
dat er geen vondsten zijn gedaan die concreet 
op menselijke aanwezigheid duiden (zoals 
vuursteenafslagen of werktuigen). De dichtstbij 
gedane vondsten uit het laat-paleolithicum - 
mesolithicum zijn gedaan op de Naarder Eng 
(Koopman & Cruysheer, 2012), gelegen op 
ruim 1 km afstand van de ontsluiting aan de 
Bestevaer.

Wat valt er, de genoemde verklaringen over-
ziend, nu uiteindelijk te concluderen over deze 
houtskoolsnoertjes? De laatstgenoemde optie 
spreekt natuurlijk het meest tot de verbeelding: 
rendierjagers aan de Bestevaer! Maar een defini-
tieve verklaring voor de raadselachtige snoertjes 
is op basis van de huidige informatie niet moge-
lijk. De Gooise bodem geeft haar geheimen nog 
niet prijs, maar hopelijk verschaffen toekomstige 
waarnemingen hierin meer duidelijkheid. 

Tot besluit
Het bestuderen van ontsluitingen in bouwputten 
blijft keer op keer voor nieuwe inzichten zorgen. 
Ons beeld van de Gooise ondergrond wordt zo 
stukje bij beetje completer. Maar de vragen blij-
ven komen en voeden de nieuwsgierigheid naar 
toekomstige waarnemingen. De auteur houdt 
zich dan ook van harte aanbevolen voor meldin-
gen van nieuwe tijdelijke ontsluitingen.
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van de waarnemingen. Ook gaat mijn dank uit 

Afbeelding 12: Een markant houtskoolsnoertje in dek-
zand, de dikte bedraagt ± 2 millimeter. Elders in de 
opname zijn nog twee (vager zichtbare) houtskool-
snoertjes te zien. Foto: Sander Koopman.


