FYSISCH GEOGRAFISCHE
EN

BODEMKUNDIGE OPSTELLEN

Nr. 19

mel 1986

WATERHARD:

wat het is en wat-er-hard aan is
door

Gerrie Koopman

VAKGROEP FYS1SCHE GEOGRAFIE EN BODEMKUNDE
RIJKSUNIVERSITE1T GRONINGEN
D 412

Nr. 19

mel 1986

WATERHARD:

wat het is en wat—er-hard aan is
door

Gerrie Koopman

Rijksuniversiteit

Groningen

ibIiotheek Biologisch Centrum

KerkIaan 30 — Postbus 1 4
9750 AA HAREN

WATERHARD: wat het is en wat-er--hard aan is.

Een studie van het fenomeen "waterhard" in het )lmsterdarnsche Veld
bij Erica (Drente).

Versiag van een doctoraalonderzoek bij
de vakgroep Fysische Geografie en Bodem—
kunde van de Rijksuniversiteit Groningen,
onder begeleiding van:

Drs. J.J. Delvigne.

Door:

Gerrie Koopman
mel 1986

I NHOUD
Blz.
WOORI

1

SAMENVATTING

3

1INLEIDI

5

1.1 HET BEGRIP !?WATERHARD?I

1,1.1 Algemeen
1.1.2 Herkenning van waterhard in het veld
1.2 VELDWERKGEBIEDEN
1.2.1 Keuze en locatie van de veldwerkgebieden
1.2.2 Geologie van het Amsterdamsche Veld

2 PROBLEEMSTELLINGEN
WERKWIJZE

3.1 ORIENTEREND ONDERZOEK
3.2 VELDWERK
3.2.1 Profielbeschrijvingen
3.2.2 Documentatie veldwaarneiningen
3.2.3 Methoden van bemonstering
3.2.4 Drie-dimensionale kartering
3.2.5 Reconstructje van vroegere omstandigheden
3.3 LABORATORIUMPROEVEN
3.3.1 Korrelgrootteverdeling
3.3.2 Gloeiverlies- en visueel ijzerbepalingen
3.3.3 Doorlatendheidsbepalingen
3.4 MORFOLOGISCH ONDERZOEK
3.4.1 Lakfilms
3.4.2 Slijpplaten
3.4.3 Textuuronderzoek aan een slijpplaat
3,5 SUB—MICROSCOPISCH ONDERZOEK
3.5. 1 Electronenmicroscoop/elementenanalyse
3.5.2 Röntgendiffractieanalyse
3,6 1'C-OUDERDOMSBEPALINGEN
3.6.1 Algemeen
3.6.2 Monsters
3.6.3 Monsterbehandeling

4 RESULTAAT

4.1 ORIENTEREND ONDERZOEK
4.1.1 Algemeen
4.1.2 Podzol(horizont)- en waterhardvorining in het bodemclassificatiesysteem
4.1.3 Doppleriet
4.2 VELDWERK
4.2.1 Profielbeschrijvjngen
4.2.2 Documentatie veldwaarnemingen
4.2.3 Enkele veldwaarnemingen
4.2.4 Drie—dimensionale kartering
4.2.5 Reconstructie van vroegere omstandigheden
4.3 LABORATORIUMPROEVEN
4.3.1 Korreigrootteverdeling
4.3.2 Gloeiverlies— en visueel ijzerbepalingen
4.3.3 Doorlatendheidsbepalingen

5
6

8
8

11
17
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
22
22
22
22
23
25
26
26
28
28
28
29
31
33

33
33
33
34
35
35
37
37
42
45
52
52
53
54

4.4 MORFOLOGISCH ONDERZOEK
4.4.1 Lakfilms
4.4.2 Slijpplaatbeschrijving
4.4.3 Textuuronderzoek aan een slijpplaat
4.5 SUB-MICROSCOPISCH ONDERZOEK
4. 5. 1 Electronenmicroscoop/elementenanalyse
4.5.2 Röntgendiffractieanalyse
4.6 'C-OUDERDOMSBEPALINGEN
5 INTERPRETATIE EN CONCLUSIES
5.1 DE SAMENSTELLING VAN WATERHARD
5.2 SET VOORKOMEN VAN WATERHARD IN SET TERREIN
5.3 ONTSTAANSPROCESSEN VAN WATERHARD
5.3.1 Interpretatie
5.3.2 Ontstaanshypothese van waterhard
5.4 VERGELIJKING WATERHARD/PODZOL B—HORIZONT
5.5 DE WATERAFSLUITENDE WERKING VAN WATERHARD

55
55
56

60
62
62
67
68
71
71
72
73
73
74
76
77

APPENDIX

"OPVALLENDE VERSCHIJNSELEN IN HET DEKZAND"

81

LITERATUUR

85

BIJLAGEN

89
89

BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE

1:
2:
3:
4:

Bepaling van de korreigrootteverdeling
De kolommenmethodevoordoorlatendheidsbepalingen 93
95
Slijpplaatbeschrijving ("check—list")
Verkiarende termen-lijst bij het onderdeel
"slijpplaat—beschrijving" 97

VOORWOORD

Voor u ligt het versiag van een 1O-maands doctoraalonderzoek bodemkunde in het kader van de studie Biologie

-

B5b aan do Rijksuniversi-

teit Groningen (RUG).

1k heb getracht door een schematische opzet, rijke illustratie en
veelvoudige reproductie dit versiag tot een naslagwerk te maken en
liever nog: tot een aanzet voor verder onderzoek naar hot fenomeen
"waterhard". De instanties en personen die betrokken waren bij m'n
onderzoek, hebben daarom een volledig versiag toegestuurd gekregen,

mede als dank voor hetgeen ze bijgedragen hebben aan de totstandkoming
van dit versiag en aan m'n poging om het begrip "waterhard" uit de
"soil—science—fiction" sfeer te halen.

Graag wil 1k hierbij dank toezeggen aan:

o Ir. Bart van Heuvein, voor de levenslange inspiratie voor bodem—
kunde en alles wat daarmee samenhangt.

o Drs. H.J. MUcher en C. Zeegers van de Universiteit van Amsterdam,
afdeling Micromorfologie van het Fysisch Geografisch en Bodemkundig Laboratorium (Tde Dapperstraat"), voor het maken van slijppla—
ten en voor do praktische inwijding in de bodenunicromorfologie.

• Prof. dr. W.G. Mook, H.J. Streurman en medewerkers van de werkgroep Isotopenfysica ('4C) van de Rijksuniversiteit Groningen, voor
do zorgvuldige ouderdomsbepalingen aan een zestal bodemmonsters.
• Dr. E.B.A. Bisdoin, L.W. Dekker, ir. P. v.d. Sluys, dr. J.M.H.

Hendrickx, en mevr. dr. M.J. Kooistra van de Stichting voor
Bodemkartering (Stiboka) in Wageningen voor hun gewillig oor,
prettige gesprekken en excursies (en daarmee samenhangende gedach—
tenventilaties).

• H.G. Mencke van de Griendtsveen Drentsche Landontginning Mij. B.V.
te Erica, voor z'n gastvrije ontvangsten, wetenschappelijke
interesse en volledige medewerking aan mijn onderzoek op de zandwinningsplaatsen in het Amsterdamsche Veld.

• Dr. G. Boom van de vakgroep Technische Fysica van de Rijksuniversi—
teit Groningen, voor de medewerking bij het electronen—microscopische
deel van het onderzoek.

• A.H. Booij, karteerder van de Stiboka in het noorden (Westerbork)
van Nederland, voor z'n enthousiaste veld—rondleidingen en voor
z'n bruikbare filosofieën.
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• Alle leden van de vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde van de
Rijksuniversiteit Groningen en alle verdere "bewoners" van het

Geologisch Instituut (mci. F. v.d. Horst), voor aile medewerking,
gedachtenwisseljngen, gezeiligheid en vaak coiiegiaie benadering
tijdens in'n aanwezigheid op het G.I.
• Jr. R. Miedema van de vakgroep Bodemkunde en Geologie van de Land—

bouwhogeschool Wageningen, voor de gedachtenwisseiingen en het beschikbaar steilen van de zeifinstructieve cursus "siijpplaatbeschrij—
ving" (bodem-micromorfologie).

• Jr. T.W.M. Bakker van het Staatsbosbeheer Utrecht, voor de gesprek—
ken, excursie en ideeën in de beginfase van m'n onderzoek.
o De

R.H.L.S. Groningen, sectie Bodemkunde en Cuituurtechniek,

voor

de piezierige onderbreking van m'n onderzoek.
• Het I.B. te Haren, voor het gebruik van de bibliotheek.
• En

drs. J.J. Delvigne voor z'n kritische, doch

zéér plezierige vorm van begeleiden

Veel onderzoeksobjecten zijn verloren
geqaan! De auteur heeft echter veel
dia's en (oto's, die evt. ter
beschikking kunnen worden
gestel d

-2-

SAMENVATTING

In de minerale bodem onder (voormalig) veen zijn plaatselijk goed
te onderscheiden, bruingekleurde lagen aanwezig. Deze lagen werden
door "veidmensen", vanwege het felt dat ze zélfs onder zeer natte
condities een relatiof hoge weerstand opleverden bij het graven en
boren, "waterhardlagen" genoemd.

Omdat in de literatuur nauwelijks informatie over het fenomeen
"waterhard" aanwezig is en omdat het begrip nooit eenduidig werd
gedefinleerd, werden voor dit onderzoek de volgende vraagstellingen
geformuleerd:

1. Wat is de samenstelling van waterhard?

2. Hoe komt waterhard in het terrein voor?
3. Welke processen hebben geleid tot het ontstaan van waterhard?
4. Wat is het verschil tussen een waterhardlaag en een humuspodzol
B-horizont?
5.

a. Heeft waterhard een waterafsluitende werking?
b. Zo ja: wat bepaalt die waterafsluitende werking?

• Watcrhard bestaat uit (dekzand) skeletkorrels, omgeven door een
zeer dun filmpje ingespoeld organisch materiaal waarin nauwelijks
kiel aanwezig is. Tussen de skeletkorrels zijn flarden van zeer sterk
op doppleriet gelijkend, organisch materiaal afgezet (hoe donkerder,
hoe meer). Opvallend is de aanwezigheid van een relatief grote hoeveelheid aluminium en de afwezigheid van ijzer in zowel waterhard en
doppleriet als in (oude) podzol B-horizonten onder het voormalige
veen.

• Waterhard vormt zelden een continu dóórlopende laag. Het voorkomen varieert van grillig gewolkte structuren tot "halve-schotel-

vormige" lagen (met zéér karakteristieke "boegvormige" randen)
Het kan voorkomen in oude podzol B—horizonten maar ook diep in de
minerale bodem. De ondergrens van waterhard volgt de aanwezige
sedimentaire gelaagdheid in het dekzand en heeft daardoor vaak een
grillig verloop. De bovengrens daarentegen is vaak horizontaal, altijd scherp en nauwelijks gegolfd. Waterhard kent 'voorkeursposities"
in het terrein: het is vaak to vinden op flanken van hoge dekzand—
ruggen of onder kleine opwelvingen van hot dekzand-oppervlak; het
komt niet voor in do hoogste en niet in do laagste delen.
• Waterhard is gevormd als gevoig van do aanwezigheid van eon veen—

—3—

dek (en niet andersom): het podzolprofiel onder het veen was vóór
de veenvorming aanwezig; tijdens perioden van afbraak van het veen
is plaatselijk waterhard gevormd. Er is een ontstaanshypothese van
waterhard opgesteld.
• Waterhard verschilt op zoveel punten van een "norinale" bodemhori-

zont, dat voorgesteld wordt om waterhardvorming niet als bodemvormend proces te zien rnaar als een op zich zeif staand fenomeen van

humusinspoeling in de minerale ondergrond van (voormalige) veengebieden.

• Waterhard bevat een hoeveelhejd ingespoelde organische stof die,
uitgedrukt in gloeiverlies, in hoeveelheid varieert van 1 tot 5 %.
De doorlatendhejd van waterhard varleert bij deze gehaltes van resp.

zeer goed doorlatend tot zeer slecht doorlatend. Gezien het zeer
plaatselijk en zeer grillige voorkomen van waterhard is het niet
aannemelijk dat het een grote rol speelt bij de venvorming en
—instandhouding. Waterhard zou hoogstens een aanvullende functie

kunnen hebben op de waterafsluitende werking, naast die van gliedeen verkitte kazige B—horizonten.
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INLEIDING

1

1.1 HET BEGRIP "WATERHARD"
1.1.1 Algemeen
TtWaterhard!? is een begrip dat werd geintroduceerd door mensen uit de

praktijk (Stiboka-karteerders, veenarbeiders, enz.). Het wordt gebruikt
voor humus-inspoelingslagen in de minerale bodem onder (vroegere) veen—
bedekkingen.

In het algemeen zullen humusverbindingen die zijn ontstaan in een
veenbovengrond en die niet door organismen of andere chemische stoffen
worden gebonden, als disperse humus door het veenprofiel heenzakken
naar beneden. Neersiag van dit materiaal kan op verschillende manieren
plaatsvinden (Van Heuvein, 1962):

a. als "moerige B"-horizonten, op de overgang van twee verschillende
soorten veen (situatie A in figuur 1),

b. als "dopplerietopvullingen", pikzwarte, pekachtige opvullingen van
holten (wortelgangen, scheuren, ed.) in zowel het veen als in de
minerale ondergrond,

c. als tTg1iede ("smeerlaag"), op

en deels in de bovenkant van — de

minerale ondergrond (situatie C in figuur 1),

d. als "WATERHARD", bruine, grillig gevormde voorkomens van in de minerale ondergrond verzainelde humus (situatie 13 in figuur 1).

\

de situaties (A en B) kornen voor in net
onvergraven hoogveen

situatre (C) in de veenontginning

A--,-,.

z 4L
LIIIIJ ets lemig fijn
rnatig grt dekzaod, arm aae cern
Zeggeveen
Oud rnosveen
Orrg mosvenn

LI1[1 henedenwaartSe verplaatsing van

{j nspoelingshorizont
-

Fig.

teruggestort long rnosveen. nadat het nude ,nosveen is a)gngraeee

narrd nil de rrrrnerale ondergrond wordi verkrngee bij hel graven vae de wrjk (lrlnnrsloot)
dri rand wordi later over hnt land gnbraclrt (dalgrond)
rvijk

1

Verschillende posities
van humus ophopingen in
en onder hoogveen (naar
Van fleuvein, 1962)
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De naam "waterhard" slaat op het feit, dat het materiaal, zelfs in
met water verzadigde toestand, keihard kan zijn (Van Heuvein, pers.
meded.). In enkele artikelen vestigde Van Heuvein de aandacht op het
bestaan van waterhard (Van Heuvein, 1959; 1960; 1970; Van Heuvein en
De Bakker, 1972). Ook De Smet (1969) haalt enkele keren dit fenomeen
aan. Hij spreekt

over

"waterharde lagen".

In dit versiag zullen de namen "waterhard" en "waterhardlaag" door
elkaar gebruikt worden. De naam "waterhard" wordt gebruikt voor het
algemene fenomeen (d.w.z. bet afgezette organische materiaal en de
minerale delen, waartussen het afgezet is); de naam "waterhardlaag"
wordt gebruikt in die gevallen, waar bet afgezette organische materi—

aal een duidelijke laag in de minerale bodem beef t gevormd.

Vooral in de laatste jaren wordt waterhard in verband gebracht met
vennen. Waterhard zou ondoorlatend zijn voor water en daardoor een
belangrijke rol spelen bij de vorming en instandhouding van vennen.
Zo beweerden Grootjans et al. (1982), dat daling van de grondwater—
stand afbraak van de waterhardlaag en daarxnee het verloren gaan van

het ondoordringbare karakter met zich mee zou brengen. Booij (in:
Bakker, 1984) zegt daarentegen: "de eenmaal gevorinde waterhardlagen
worden kennelijk niet opnieuw dispers. Ze blijven even hard en ondoor—
dringbaar". Tevens blijkt uit deze twee rapporten en ook uit Everts en
De Vrjes (1984) dat de naam waterhard voor verschillende zaken wordt
gebruikt en kennelijk niet eenduidig is.

Bovenstaande geeft de noodzaak aan voor nadere studie van het fenomeen "waterhard". Het onderzoek waar dit opstel het versiag van is,
poogt een eerste stap te zetten in de richting van meer gefundeerde
kennis van dit verschijnsel.

Naar aanleiding van dit onderzoek werd "waterhard" opgenomen in een
onderzoeksproject van de Stiboka in Wageningen betreffende ondoorlatende
lagen. T.z.t. zullen gegevens van dit Stiboka-onderzoek bekend gemaakt
worden.

1.1.2 Herkenning van waterhard in het

v1d

Een praktische definitie van waterhard is niet zo gemakkelijk te ge—
yen. Booij (pers. meded.) zegt: "het is verrekte moeilijk uit te leggen
wat er mee bedoeld wordt, maar als je eenmaal waterhard gezien hebt,
herken je het in het vervoig direkt".
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Waterhard komt vnl. voor in de vorm van lagen.

Lagen, gevormd in

de minerale ondergrond (dekzand) onder (voormalig) veen, die gèén
regelmatige vorin hebben. De onderkant van een waterhardlaag loopt
golvend met de aanwezige sediinentaire gelaagdheid mee, terwiji de

bovenkant scherp begrensd is en een zeer recht verloop heeft, zich
daarbij "niets aantrekkend" van de gelaagdheid.
In het algeineen verandert de vorm van de waterhardlaag op plaatsen

waar onderbrekingen in de gelaagde structuur (als vorstspleten) in de
ondergrond aanwezig zijn.

Waterhard kan voorkomen, zowel op grote diepte (Ca. 4 m —my) als
direkt onder het maaiveld. Soms is te zien, dat zich een waterhardlaag
heeft gevormd in een (oude) B—horizont. De waterhardlaag is ook hier
goed te herkennen omdat deze duidelijk donkerder van kleur is dan de
B—horizont.

Waterhard is fris—bruin van kleur en steekt contrastrijk af tegen het
dekzand (zie kleurenfoto op de "titelpagina").

(links) Waterhardlaag in "schoon"

dekzancZ onder podsolprofiel
(boven) Waterhardlaag in (oude)
podsol B—horiont.

De hardheid van waterhard blijkt in het veld nogal uiteen te lopen.
De lagen, die veel weerstand bij het graven opleveren zijn de relatief
donkere waterhardlagen en de (oude) podzol B-horizonten, voor zover
deze laatste verkit is.
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1. 2 VELDWERKGEBIEDEN

1.2.1 Keuze en locatie van de veldwerkgebieden

Veidwerk en monstername voor een onderzoek naar de evt. functie van
waterhard als veroorzaker of instandhouder van vennen zou eigenlijk
plaats moeten vinden in een terrein, waar deze functie van toepassing
is. M.a.w.: voor een dergelijk onderzoek zouden de monsters genomen
moeten worden onder bestaande vennen. Hiervoor bestaat echter (nog)
geen enkele kans. Terreinbeheerders kennen een panische angst voor het
de vrees, dat na één prik in de bodem
het yen slurpend leeg zal lopen. De bodemkarteerder Booij beweert
(pers. meded.): "lekprikken van een yen is oninogelijk; het boren in

een yen veroorzaakt eerder een plaats, die nooit meer water doorlaat'T.
Er zal eerst een onderzoek moeten plaats vinden, waarin aangetoond

wordt, dat de angst voor het "leeg1opendebadkuip_effect"

niet

gerechtvaardigd is, vóôrdat onderzoek gedaan kan worden aan bodems on—
der bestaande vennen.
Er is dus gezocht naar meer toegankelijke terreinsituaties. Gekozen
is voor onderzoek in voormalige veengebieden. Enkele waarnemingen en

bemonsteringen werden gedaan in de omgeving van Harkstede, maar het
overgrote deel van het veld—onderzoek vond plaats op twee plaatsen in
het Amsterdamsche Veld (zie fig. 2, 3 en 4).

De Griendtsveen Drentsche Land—

ontginning Maatschappi B.V. gebruikt een deel van het Amster—

damsche Veld voor zandwinning
en verleende volledige medewer—

king aan het onderzoek. Bij het
zandzuiggat aan "de Noordersloot" (fig. 3) zijn op verschil—

lende plaatsen waterhardlagen
en vele andere verschijnselen
zeer goed ontsloten. Het gebied
aan "de Dordse Dijk" (fig. 3)

vormde voor het onderzoek een
bruikbaar dynamisch onderzoeks—
terrein. Dit gebied werd a.h.w.
Fij.

2

Locatie van de veldwerkge—
biec1en (.).

voor je ogen afgegraven, waarbij
steeds andere doorsneden zicht-

baar werden. Een nadeel was, dat

-8-

en
IS.3

Fig'.

3 Ligg'ing' van de onderzoeksplaatsen
in het Amsterdanische Veld.
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de plaatsen van waarneming/bemonstering van het ene op het andere moment verdwenen waren. De al eerder genoemde dia-/fOtO-Serie van de
waarnemingen is daarom uniek te noemen.

1.2.2 Geologie van het Amsterdamsche Veld

Omdat het grootste deel van het onderzoek betrekking heeft op het
Amsterdamsche Veld, volgt hier een beknopte beschrijving van de geo—
logische gesteidheid van dit deel van Drente. De geraadpleegde bronnen, waaruit de gegevens afkomstig zijn en waarin evt. meer informatie
te vinden is, zijn: Van Heuveln (1965), De Smet (1969), Casparie (1972),
Willems (1976) en Bijisma (1980).

De onderzoeksgebieden in het Amsterdamsche Veld liggen in het verlengde van de Hondsrug. Deze rug heeft een zuidoost — noordwest strekking en verdwijnt ten zuiden van Kiazienaveen onder het hoogveen. De
Hondsrug heeft aan het zuidoostelijk uiteinde een drietal uitlopers,
waarvan er één duidelijk in het veld te vervolgen is. De weg van
Zuidbarge naar Erica loopt over deze uitloper. Het zandzuiggat aan de
Noordersloot (fig. 3) ligt precies in deze wegduikende Hondsrug"vinger".
De geologische opbouw, voor zover van belang voor de bodemgesteldheid
van het Amsterdamsche Veld, omvat voornamelijk afzettingen uit het
Pleistoceen en uit het Holoceen.
C-

De grondmorene van het Saalien—

jarn
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5000-
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Fig.

erosie aangetaste keileemlandschap

5

Globaal overzicht van
het Laat — Pleistoceen
en 1-zet

overstoven

Iloloceen.

door oud (Midden —

Weichselien) en jong (Laat - Welchselien) dekzand. Het oude dekzand is onder zeer koude omstandigheden
afgezet. De afzetting is horizontaal gelaagd en vaak doorspekt met
lemige laagjes. Het jonge dekzand is jets grover, vertoont duidelijk
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horizontale gelaagdheid en wordt
zand —

—

in

tegenstelling tot het oude dek—

veelal

door lets meer relief gekenmerkt. Het jonge dekzand is
in de regel minder gestoord door vorstverschijnselen. De grens tussen
oud en jong dekzand valt samen met een stilstandsfase in de afzetting
tijdens de warmere BØlling —
De Allerødlaag (laag van Usselo),

tijd.

een bodemprofiel uit de vrij warme AllerØd

tijd

-

komt eveneens op

veel plaatsen in het Amsterdamsche Veld voor. Dit niveau wijst op een
belangrijke stilstands:fase tijdens de afzetting van het jonge dekzand.

Foto 3

Close_upu1 van eon Allerdlaag, aanweig op ± 1,5

m

ondor hot maaiveld. Let op de "vingers" in deze laag.
Dese fossiole graafgangon (?) komen veelvuldig in do
Allerdlaag Voor.
Het stijgeri van de temperatuur in de AllerØd

-

tijd

had tot gevoig dat

er bossen ontstonden. De Allerødlaag bevat veel houtskoolresten, die
toegeschreven worden aan grootschalige bosbranden. Tijdens de Late
Dryas -

tijd,

een periode van toenemende koude, is de Allerødlaag op
veel plaatsen door vorstwerking vervormd. Het dekzandpakket in het
Amsterdamsche Veld varieert in dikte van ± 1 tot 4 meter.
Met de definitieve klimaatsverbetering, Ca. 10.000 jr. geleden, be-

gint het Holoceen. Al vrij snel, in het Boreaal, was een gesloten ye—
getatie op het dekzand aanwezig en stopten de erosieprocessen. Als ge—
volg van de in het Laat

-

Weichselien gevormde dekzandruggen was de

afwatering moeilijk. Er ontstonden talloze meren, waarin gyttja of
een meerbodem werd gevormd. Deze eertijds zeer natte gebieden zijn
herkenbaar aan het ontbreken van een humuspodzol in de zand-ondergrond.

—
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De onderzoeksplaatsen in het Amsterdamsche Veld waren hoger gelegen.
Hier zijn overal in het veen oude stobben (stamdelen en worteldelen)

van het bos, gevormd in het Preboreaal, Boreaal en Atlanticum, terug
te vinden. Bovendien is overal een goed ontwikkelde (oude) podzolbodem
aanwezig. Dit podzolprofiel is onder bos ontstaan.

In het Subboreaal waren de lage delen opgevuld met veen en werd het
veenpakket zo dik, dat de planten voor hun voedselvoorziening afhankelijk werden van regenwater. Hierdoor kon het veenmos de belangrijkste
veenvormer worden en de hoogveen-vorming een aanvang nemen. Het tijdstip, waarop de veenvorming begon en de wijze waarop het veenpakket
werd opgebouwd, zijn niet overal gelijk, vanwege de lokaal verschil—
lende hydrologische omstandigheden.

In de loop van het Subboreaal verstikte de bosvegetatie in het
overwoekerende veenmos. De gevormde podzolbodem werd "begraven".

Op het zich steeds verder uitbreidende en hoger wordende ombrotrofe
(d.i. voedselarm, door neersiag gevoed) veen, ontstonden grote veen—
mosbulten die zeer veel water vast hielden en dit naar de zijkanten
afwaterden.

Neersiag: 1DO

Af v o e r_

Afvosr: 0- 40

7

/

1.
Wsgzijging: U

Fig.

6

-5

Sc7'zematisc7i overzicl'it van de waterbalans in een veenmosbult
(naar Willems, 1976).

Door de niet altijd volledige waterverzadiging en het type veenmos
ontstond een sterk gehumificeerd veen: oud veenmosveen (zwartveen).
Op de aanwezige humuspodzolen werd de gliedelaag gevormd.
Rond de overgang naar het Subatlanticum werd de waterhoeveelheid
in het veen zo groot, dat een geregeld afvoerstelsel ontstond (Zwar—
temeer

Runde/Schoonebeeker diep). Hierdoor werd de afvoer van de

—
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toch al kielne hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen bevorderd. Het
milieu werd nog armer en er gingen andere veenmossoorten groelen. Dit
resulteerde in de vorming van het jonge veenmosveen (witveen).

Er was nu een zeer groot aaneengesloten veengebied ontstaan: het
"Bourtanger - Veen", waar ook het huidige Amsterdamsche Veld
deel van
uitmaakte.

1

MOERASvEEN

Fig.

?

tJilluiJ1llll11ffiuITJJ2

HOOGVEEN

LJ

[huh

3

KLEI

WATER

HOGERE ZAND- EN LEEMGRONDEN

Locatie van de onderzoeksgebieden in het Amsterdamsche Veld
(a) in het voormalige Bourtanger — Veen (naar Casparie, 19?2).

Op het veen ontwikkelde zich een nieuw afwateringsstelsel. Het is
niet of nauwelijks bekend hoe de verschillende veenbeken gelopen heb—
ben. De vorming van het jonge veenmosveen ging door tot de mens in—
greep in de geologische ontwikkeling. Het eind van de veenvorming op
grote schaal vond plaats omstreeks 1500, als gevolg van ontwatering
ten behoeve van de bovenveencultuur, de boekweitbrandcu].tuur en het

-
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turf graven

Het "plan van aanleg van het Amsterdamsche Veld" leidde in de eerste
helft van deze eeuw de afgraving in van het veen in dit gebied. De
vooral na 1950 sterk gemechaniseerde vervening heeft de laatste resten
hoogveen in snel tempo doen verdwijnen.

De laatste fase: het ontginnen van "woeste grond" tot landbouwgrond
is bezig zich heden nog te voltrekken. In het gebied aan "de Dordse
Dijk" (fig. 3) wordt het restveen vermengd met de onderliggende humuspodzol, terwijl het "schone" dekzand tot op de keileem wordt afgegrayen en afgevoerd.

— 15
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PROBLEEMSTELLINGEN

2

Vanuit het besef, dat basale kennis een eerste vereiste is om nadere
uitspraken te doen over de functie van waterhard, zijn voor dit onderzoek de volgende vragen geformuleerd:

1. Wat is de samenstelling van waterhard?
2. Hoe komt waterhard in het terrein voor?

3. Welke processen hebben geleid tot het ontstaan van waterhard?
4. Wat is het verschil tussen een waterhardlaag en een humuspodzol
B—horizont?
5.

a. Heeft waterhard een waterafsluitende werking?
b. Zo ja: wat bepaalt die waterafsluitende werking?

Voor deze vragen is getracht een antwoord te vinden m.b.v. de volgen—
de methoden.
ad.

1. De samenstelling van waterhard is onderzocht m.b.v. slijpplaat—
onderzoek, electronenmicroscopische elementenanalyse en röntgendiffractieanalyse. Tevens werden waarnemingen gedaan aan lak—
films en werd laboratoriumonderzoek verricht naar de korrelgrootteverdeling, het organische stof gehalte en het ijzergehalte.

ad.

2. Hoe waterhard voorkomt in het terrein is zowel in het Ainster—

damsche Veld als in de omgeving van Harkstede, a.d.h. van uitvoerige veldwaarnemingen onderzocht. Veldkarakteristieken (pH,
dikte, diepte, kleur, e.d.) zijn in het veld verzameld.
Veel waarnemingen zijn op dia's en foto's, in tekeningen en
schetsen vastgelegd en later uitgewerkt. Een tweetal waterhard—
lagen zijn drie—dimensionaal "uitgekarteerd".
ad.

3. Welke processen een rol gespeeld hebben bij de vorming van wa—
terhard is onderzocht m.b.v. lakfilms, slijpplaat—reeksen,
ouderdomsbepalingen, onderzoek aan doppleriet en reconstructie
van de vroegere omstandigheden.

ad. 4. Het verschil tussen een waterhardlaag en een humuspodzol B—ho—
rizont is via eigen waarnemingen en literatuurstudie onderzocht.
ad,

5. Gegevens over de waterafsluitende werking van waterhard zijn
verkregen via doorlatendheidsbepalingen en slijpplaatonderzoek.

Bovenstaande methoden van onderzoek komen in de nu volgende hoofd—
stukken puntsgewijs aan de orde.

—
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3

WERKWIJZE

3.1 ORIENTEREND ONDERZOEK
Na literatuurstudie werden oriënterende veldwaarnemingen gedaan.

Ook werden personen en instanties in binnen— en buitenland mondeling
en/of schriftelijk benaderd om zoveel mogelijk gegevens over water—
hard te verkrijgen.

3.2 VELDWERK

3.2.1 Profielbeschrijvingen

De drie, voor dit onderzoek meest belangrijke, bemonsterde pro—
fielen waren:

a. Profiel "Noordersloot", als monsterplaats van belang voor bijna
alle analyses, bepalingen en onderzoeken,
b. Profiel "Dordse Dijk", vnl. van belang voor de '4C—ouderdomsbepaling,

c. Profiel "Harkstede"; de omgeving van Harkstede (Groningen) is als
onderzoeksgebied gekozen om te beschikken over een vergelijkbare
situatie, naast die in het Amsterdamsche Veld.

Deze profielen werden beschreven en geclassificeerd met behuip van het
Systeern van Bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en Schelling,

1966). De kleuren van de verschillende horizonten en van het waterhard
werden bepaald m.b.v. de Munsell Soil Color Charts (1975). De PHveld
werd bepaald m.b.v. de "Hellige Pehameter".

3.2.2 Documentatie veldwaarnemingen
Tijdens veld-werkzaamheden zijn veel dia's en foto's gemaakt. De
graafaktiviteiten op de ontginning aan de Dordse Dijk (fig. 3) werden
vrij frequent bezocht. Daar dit terrein totaal werd afgegraven was
het noodzakelijk om elke relevante waarneming fotografisch of in een
schets vast te leggen. Hierdoor is een "waterhard—archief" ontstaan
van o.a. veel dia's. Deze kunnen te alien tijde ingezien/gebruikt/
nabesteid/etc. worden. Hiervoor dient men zich tot de schrijver van
dit versiag te

richten.

3.2.3 Methoden van bemonstering
De methoden van bemonstering voor analyses en ander onderzoek
worden besproken bij de desbetreffende hoofdstukken van dit versiag.

-
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Fig. 8

De locatie van de profielen "Noorders loot", "Dordse Dijk" en
"Harkstede" (zie ook fig. 3 en 4).

Amsterdamsche Yeld: gebied "Noordersloot" (links) en "Dordse Dijk" (rechts)
(Top. kaart 23A).

1
2
3
4=

Oingeving Barkstede; Top. kaart 7G.

-
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Pro fie 1 "Noorders loot"

Profiel "Dordse Dijk"
Profie 1 "Barks tede"

Monsterplaats $ lijpplaat
nrs. 612 en 612

3.2.4 Drie—dimensionale kartering
De waterhardlaag van profiel "Noordersloot" (fig. 8 en 12) werd,

voor zover mogelijk, drie-dimensionaal gekarteerd. Deze waterhardlaag
was zichtbaar in een wand (foto 23). Onder een zandweg, direkt achter
deze wand was de laag nog in tact. Hier werden boringen verricht tot
op de keileem, waarbij steeds de diepte van de verschillende bodem—
lagen werd opgemeten t.o.v. "bovenkant boorgat". Ook de dikte en de
kleur van de lagen werden genoteerd. Daarna werden de boorgat—bovenkanten m.b.v. een waterpasinstrument ingemeten.

3.2.5 Reconstructie van vroegere oinstandigheden

Omstreeks de eeuwwisseling werden in het Amsterdamsche Veld nauw—
keurige hoogtemetingen gedaan ter voorbereiding van "het plan van aanleg van het Amsterdamsche Veld". Via een raster met een puntsafstand
van 50 m werd de hoogte van het veenopperviak en het onderliggende
dekzandoppervlak opgenomen en aangegeven op een kaart (in m boven A.P.).
Een soortgelijke kaart werd, begin deze eeuw, gemaakt door Visscher
(1931). Deze karteerde echter het hoogveengebied juist ten noorden van
de Noordersloot.

De gedetailleerde kaarten van het Amsterdamsche Veld (in het bezit
van de Griendtsveen Drentsche Landontginning Mij. B.V. te Erica) wer—
den gebruikt om de oorspronkelijke ligging van twee waterhard-voorko—
mens te reconstrueren.

Daarnaast werd aan de hand van topografische kaarten de ontwikkeling
in de laatste 150 jaar bestudeerd.

3.3 LABORATORIUMPROEVEN
3 .3 .

1

Korrelgrootteverdel ing

Van profiel "Noordersloot" en profiel "Harkstede" (fig. 8 en 12)
werden monsters genomen voor de bepaling van de korreigrootteverdeling.
Deze bepaling werd uitgevoerd volgens methoden van de Rijksdienst voor
IJsselmeerpolders (R.IJ.P., 1971). In de analysemethoden van de R.IJ.P.
zijn enige wijzigingen aangebracht. De gewijzigde methode is als bijlage bij dit verslag gevoegd (bijiage 1).
Prof iel "Noordersloot" werd op 11 plaatsen bemonsterd, profiel

"Harkstede" op 3 plaatsen. De bepalingen werden in duplo uitgevoerd.
Van de monsters werd tevens het gloeiverlies— en het "veldvocht"
percentage bepaald. Dit laatste is de hoeveelheid vocht, die vastgehouden wordt in een zg. veldvochtig monster, en wordt bepaald via

-
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drogen in een stoof bij ± 100 °C.

3.3.2 Gloeiverlies— en visueel ijzerbepalingen
Ook de gloeiverliesmethode is afkomstig van de R.IJ.P. (1971). Van
de, bij ± 900 °C, gegloeide monsters van verschillende bodemhorizonten
en waterhardvoorkomens is telkens de kleur bepaald m.b.v. de Munsell
Soil Color Charts (1975). Bit wordt gezien als een visueel'-indicatjeve
methode om ijzer aan te tonen (Van der Voort, 1972). Naast deze metho—
de is ook electronenmicroscopisch onderzoek gedaan naar het voorkomen
van ijzer.

3.3 .3 Doorlatendheidsbepaljngen

In het kader van dit onderzoek zijn enkele doorlatendheidsbepalingen
zeif uitgevoerd. Ook L.W. Dekker (Stiboka, Wageningen)

deed aan enkele

monsters doorlatendheidsbepalingen. Laatstgenoemde gaat, n.a.v. dit
onderzoek, verder met K-waardebepalingen aan o.a. waterhardlagen.
De metingen werden gedaan in.b.v. de zg. "kolommenmethode" (Bekker et

al., 1981; Bouma en Bekker, 1983). Deze methode is (aangepast) aan dit
versiag toegevoegd (bijiage 2).

3.4 MORFOLOGISCH ONDERZOEK
3.4.1 Lakfilms

Ter voorbereiding op het microscopisehe werk bij het slijpplaaton—
derzoek zijn eerst macroscopische observaties verricht aan kleine
lakfilms. Be bestudeerde lakfilmpjes zijn afkomstig van profielen, die
ook voor andere beinonsteringen gebruikt zijn. Lakfilmpjes zijn gemaakt

van profiel "Harkstede" en profiel "Noordersloot" (fig. 8 en 12) en
van alle slijpplaat-monsterplaatsen in het Amsterdamsche Veld (zie
§

3.4.2).

Hiertoe werden met stalen bakjes van 20,3 x 4 x 1 cm

(1 x b x h) ongestoorde monsters uit een profiel genomen, zodanig

dat ze elkaar gedeeltelijk overlapten (foto 4). Over de gladgemaakte
bovenkant werd profiellak ("Sigma, CL 33 Prof ielvernis") gegoten.

Vervolgens word, na 24 uur drogen, het lakfilmpje losgehaald en op—
geplakt op hardboard strips (foto 5). Bestudering vond plaats, o.a.
met een "Wild" binoculair—microscoop (vergroting: tot 50x).

—
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Foto 4

Foto 5

Ingeraven lakfilmhakjes
(pro fie 1 "Noorders loot")

Lakfilmpjes van profiel
"Noordersloot" (foto 4).

3.4.2 Slijpplaten

De voor slijpplaten benodigde ongestoorde bodemmonsters werden genomen m.b.v. aluminium doosjes met twee losse deksels ("Kubiena
Kästchen"), afmetingen: 8 x 6 x 4 cm (1 x b x h). Deze werden m.b.v.
een mes in de wand van bemonstering gesneden. De doosjes zijn, na het
voorzichtig gladsnijden van de monsters en het plaatsen van de deksels,
gereed voor transport.

De afdeling micromorfologie van het Fysisch Geografisch en Bodemkun—
dig Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam verzorgde de pro—
duktie van de 20 pm

dunne slijpplaten. Dit gebeurde d.m.v. de methode

van Jongerius en Heintzberger (1975). Nummering van de slijpplaten
vond plaats volgens het systeem, gebruikt bij het hierboven genoemde
Laboratorium van de U.v.A.

Twee slijpplaatmonsters (de nrs. 611 en 612) werden genomen in de
omgeving van Harkstede: uit een slootwand aan de "Roodharster Laan"
(zie fig. 8). Elf monsters werden genomen in het Amsterdamsche Veld.

Van deze elf monsters waren er zeven (de nrs. 613 t/m 619) afkomstig
van profiel "Noordersloot" (zie fig. 8 en 12). De andere vier monsters
(de nrs. 635 t/m 638) werden genomen van opmerkelijke punten in het
Amsterdamsche Veld.
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De slijpplaten werden bestudeerd m.b.v. de "Leitz" Orthoplan polarisatiemicroscoop met "Wild" foto—apparatuur en beschreven volgens
Mücher en Bolt (1984), Miedema et al.

(1972) en Brewer (1964).

Met behuip van bovenstaande literatuur is een eigen "check—list"
samengesteld. Deze is als bijiage 3 aan dit versiag toegevoegd.
tyr.o

LAB,
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Fiq. 10

Schematisehe weerave van hat vervaardigen van slijppiaten.

3.4.3 Textuuronderzoek aan een slijpplaat
In alle slijpplaten die een ondergrens van een waterhardlaag bevat—
ten,

is op deze grens een textuursprong waar te nemen. Vooral in

slijpplaat nr. 616 is dit duidelijk te zien (fig. 11). In deze slijp—
plaat werden twee plaatsen uitgekozen ("Orthoplan-coordinaten: y =
120 en y =

140) waar

boven en onder de waterhardlaag—ondergrens, de

korrelgrootte van de minerale delen bepaald werd. Dit werd gedaan via
"telling-blokken":

twee boven en twee beneden de waterhardlaag—onder—
aangegeven in fig. 30 (midden—rechts).

grens, zoals staat
In de blokjes (750

x 1050

pm) werd van alle skeletkorrels de dia-

meter (grootste lengte van de doorsnede) opgemeten n.b.v. een ocu—
lair-micrometer. De diameter werd uitgedrukt in oculair—eenheden
(1 eenheid = 11,5 pm). De duplo-waarden lagen zo dicht bij elkaar,

dat ze bij elkaar opgeteld werden

om eon meting over eon groter

oppervlak to verkrijgen.
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Textuursprong aan de ondergrens van een waterhardlaag
(slijppZaat nr 626, profiel "Noordersloot').

3.5 SUB—MICROSCOPISCH ONDERZOEK
3 .

5. 1 Electronenmicroscoop/e1ementenana

BIJ elementenanalyse m.b.v. een electronenmicroscoop gaat het, in
dit geval, om het vaststellen van de soort van de scheikundige ele—
menten in monsters (kwalitatjeve analyse).

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de SEM (Scanning Electron
Microscope), SEM—EDXRA (Scanning Electron Microscope - Energy
Dispersive X-Ray Analysis) en SEM-WDXRA (Scanning Electron Microscope
-

Wavelength Dispersive X-Ray Analysis) technieken/methoden. De

analyses werden gedaan met de electronenmicroscoop: "ISI

- DS

130

(Dual Stage)", met daaraan gekoppeld: a. de energy dispersive analyser
"EDAX - International" en b. de wavelength dispersive analyser
"Microspec -

WDX -

2A". Het principe van de analyses staat beschreven

in o.a. Boom (1984), Bisdom et al. (1983) en Bisdom (1983). Een op
deze manier verrichte elementenanalyse van een bodemmonster was nog
niet eerder in Groningen gedaan.
Er werden vier monsters onderzocht:

1) de B—horizont uit profiel "Noordersloot" (fig. 8 en 12)
2) de waterhardlaag uit profiel "Noordersloot" (licht gekleurd)
3) het "ijzerband—achtige" donkergekleurde deel van de waterhardlaag
uit slijpplaat 636 (fig. 9)

-
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4) doppleriet, afkomstig uit profiel "Dordse Dijk" (fig. 8 en 12).

Een vereiste is, dat het monster géén water bevat en dat het stevig
moet Zljfl

(00k na drogen), daar het anders niet vast te plakken is

of uit elkaar geblazen zal worden bij het vacuim zuigen van de micros—
coop.

Voor de analyses werden kielne brokjes (± 5 x 5 x 5 mm) bodemmonster
(niet g&impregneerd) genomen, die minstens 24 uur bij 85 °C werden
gedroogd. Met behuip van dubbelzijdig plakband en zilververf werden
ze op de microscoophouder geplakt. Vervolgens werden de monsters met
paladium (Pd; Z = 46) "besputterd". Dit laatste moet gebeuren om het

monster geleidend te maken: de delen moeten contact maken met de hou—
der, anders valt er geen beeld te vormen.

Van/op de monsters werden: a) SEM—foto's gemaakt. Deze zijn in te
delen in:

1. SE—opnames: gemaakt d.m.v. de zgn. "secundaire electro—

nenT; de, na beschieting met een electronenbundel, losgeraakte/geëmit—
teerde electronen uit het monster. Dit levert een foto op, die een
belangrijk beeld geeft van de "topografie" van het geobserveerde op—
pervlak, omdat ook de lichtere elementen "gezien" worden.
2. BSE—opnames: gemaakt d.m.v. de zgn. "back-scattered
electronen"; de, na beschieting met een electronenbundel, terugge—
kaatste electronen. Dit levert een foto op, die de nadruk legt op
de zwaardere elementen en laat aan de kleur zien, welke soort elemen—
ten voorkomen (hoe donkerder op de foto, hoe lager het atoomnummer).
Van de meeste foto's werden twee exemplaren gemaakt onder een verschil—
lende hoek, met het doel een ruimtelijk beeld te krijgen bij observa—
tie met een stereoscoop.

Foto 6

Eon microscoop—beeld, onder verschillende hoeken gefotogra—
feerd; rn.b.v. een zakstereoscoop is bier de ruirntelijke
rangschikking in de waterhardlaag waar te nemen.
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b) X-ray mappings uitgevoerd (electron
microprobe analysis): een electronenstraa]. tast een opperviak af. De

opgewekte emissiestraling wordt gebruikt voor het maken van een foto—
grafisch röntgenbeeld: elke keer dat een röntgenkwantum door de spectrometer wordt gemeten, wordt op de plaats waar de electronenbundel
zich bevindt, een lichtflits gemaakt.
c) Punt—analyses uitgevoerd: een electronenbundel wordt gericht op een zéér klein opperviak (punt).

De

"EDAX" (energy dispersive spectrometer) of de "Microspec" (wavelength
dispersive spectrometer) telt, gedurende een bepaalde tijd,

het aantal

röntgenkwanta en zet de gegevens om in een overzichtelijk spectrum.

3. 5.2 Röntgendiffractieanalyse

Om een indicatie te verkrijgen, in hoeverre de elementen in kris—
tallijne verbindingen aanwezig zijn, is gebruik gemaakt van de XRD
(X-Ray Diffractie) analyse. Een inleiding in deze methode is te yin—
den in Jenkins en De Vries (1970). Een bodemkundige toepassing is
beschreven in De Coninck (1983). De methode is erop gebaseerd, dat
elk kristallijn materiaal, na instraling van een monochromatische
lichtbundel, een uniek röntgendiffractie-patroon geeft. Bestudering
van diffractiepatronen van onbekende monsters geeft zo een betrouw—
bare kwalitatieve identificatie van de aanwezige kristallijne verbindingen.

In het kader van het waterhard—onderzoek werden monsters onderzocht
van a. de waterhardlaag van profiel "Noordersloot" en
b. verschillende stukjes doppleriet.

De monsters werden vooraf, gedurende enkele uren, gegloeid bij 1000 °C.

3.6 14C-OUDERDOMSBEPALINGEN
3.6.1 Algemeen

De halveringstijd van

14

C bedraagt volgens Pannekoek et al. (1982)

5568 jaar. De in de atmosfeer, als gevolg van kosmische straling, gevormde
atomen oxyderen tot (radio—aktief) C02, dat zich vermengt
met het reeds aanwezige CO2 in de atmosfeer en hydrosfeer. Aangenomen
wordt, dat de intensiteit van de kosmische straling lange tijd constant gebleven is, waardoor zich een evenwicht ingesteld heeft, waar—
bij er jaarlijks evenveel nieuw 14C wordt geproduceerd als er door
radioaktief verval weer verloren gaat. Bet radioaktieve CO2 wordt,
samen met het "normale" CO2 opgenoinen door organismen, waarbij

—
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de C

wordt vastgelegd in de organische verbindingen van hout, veen, etc.
Na de dood van de organismen wordt gêén nieuw CO2 meer toegevoegd en
loopt het 14C—gehalte terug, naarmate de tijd voortschrijdt. Via de

verhouding

14C in organisch materiaal (van een monster)

:

14C in

atmosferisch C02, is de ouderdom van het monster te bepalen.

Bij inspoelingslagen hebben we te maken met een accumulatie van or—
ganische stof: een mengsel van ingespoeld materiaal van verschillende
ouderdom. De 14C-datering geeft dus géén absolute ouderdom van de laag,

maar een mengsel-datering van alle ingespoelde organische stof afkomstig van organismen van verschillende ouderdom (Van Heuveln, 1962).
Om toch enig houvast te hebben werd m.b.t. bodemkundig onderzoek het
begrip "mean residence time" (MRT) ingevoerd (De Coninck, 1983). De
MRT is de theoretische ouderdom van een inspoelingslaag en wordt be—
paald door de gemiddelde ouderdom van het ingespoelde materiaal.
Daarbij wordt aangenomen, dat de inspoeling en accumulatie van organisch materiaal met een constante sneiheid plaatsvindt gedurende de
hele formatie en dat er géén fractie is verdwenen.

3.6.2 Monsters

De monsters, nodig voor 14C—ouderdomsbepalingen, werden op 7 okt.
1985 genomen van profiel "Dordse Dijk" (zie fig. 8 en 12 en de onder—
staande foto's).

Foto 7 en 8

Profiel "Dordse Dijk" van restveen tot keileem.
— 29

-

• Monster nr.

1 bevat duidelijk herkenbare plantenweefselstructuren

en is afkomstig uit de basis van het (rest)veenpakket.
• Monster nr. 2 werd genomen van de podzol B—horizont.

In deze hori-

zont waren duidelijk herkenbare waterhardlagen te onderscheiden als
donkerbrujne banen in de lichter bruine B. Het monster bevat alléén
materiaal uit het licht—bruin gekleurde deel.
• Monster nr. 3 is afkomstig van een waterhardlaag,

gevormd in de

(verkitte) podzol B—horizont en vormt dus een mengsel van monster
nr. 2 én waterhardmateriaal

• Monster nr. 4 werd genomen ult de waterhardlaag op ± 135 cm diepte.
• Monster nr. 5 bestaat ult doppleriet ( 4.1.3), afkomstig ult
gangen en scheuren in de waterhardlaag (monster nr. 4). Doppleriet
was in het hele profiel (tot op ± 150 cm diepte) aanwezig als op—
vulling van holten. In de waterhardlaag waren relatief veel dopple—
rietbrokjes aanwezig. Geprobeerd is deze doppleriet o weinig moge—
lijk te vermengen met materiaal van de waterhardlaag.
• Monster nr.

6 bestaat uit organisch materiaal, dat tijdens het

veidwerk met het grondwater meegevoerd werd. Aan de bovenkant van
waterhardlagen in een aangesneden profiel trad op enkele lage plaat—
sen in het terrein grondwater ult, waarbij het meegevoerde orga—
nische materiaal door het onderliggende dekzand werd "afgefiltreerd".

Foto 9

Grondwater treedt over het

Foto 10

waterharcZ het profiel uit.

Meegevoerd org. materiaal

blijft op het dekand
achter.
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Het monster is genomen door het filtraat van het dekzand af te schra—
pen.

3.6.3 Monsterbehandeling

14C—ouderdomsbepalingen werden uitgevoerd zonder en/of na voorbehan—
deling van de monsters.
Monster nr.

1 werd voor een gedeelte gebruikt voor een ruwe ouder—

domsbepaling (zonder voorbehandeling). Een ander deel kreeg een "zuurbase—zuur"—behandeling (resp. behandeling met HC1, NaOH en wéér HC1),
om de (ingespoelde) humuszuren te extraheren. Ook aan het extract en
aan de overgebleven "schone" vegetatieresten werd een ouderdomabepa—
ling gedaan.

De monsters 2,

3,

4 en 6 werden gezeefd. De fractie > 180 pm werd

niet voorbehandeld; de fractie
<

180 pm werd, volgens de gebrui—

kelijke

•

neutron

werkwijze, met zuur behan—

deld (HC1) om de evt. aanwezige
Nitrogen-14 ('4N)

mobiele stoffen te verwijderen.

Zowel aan de niet voorbehandelde
als aan de met zuur behandelde
monsters werd een ouderdomsbepa—
ling gedaan.

Monster nr.

5 (doppleriet) werd

Oxygen

niet gezeefd. Omdat de hoeveelheid
(in ratio of about 1 to 1 trillion

monster gering was, kon hieraan
maar één ouderdoinsbepaling gedaan

worden; het monster werd voor—
behandeld met HC1.

12 Cl'4 C ratio maintained

2

Cl'' C ratio changing as

I4 decays back to

N

Illustratie uit
"The Envolvin Earth" by
F.J. Sawkins, C.G. Chase,
D.G. Darby and G. Rapp, jr.
(1978), Macmillan, New York.
pagina 114.
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RESULTAAT

4.1 ORIENTEREND ONDERZOEK
4.1.1 Algemeen

Van alle benaderde personen en instanties kon alleen de heer A.H.
Booij, karteerder van de Stiboka, meer inlichtingen verstrekken over
waterhard dan die aanwezig zijn in de bronnen, welke in de inleiding
zijn vermeld. Booij verstrekte veel van zijn praktijkervaringen, waarvan sommige in dit versiag verwerkt zijn.

Uit Duitsiand kwam géén

aanvulling op de reeds bekende gegevens. Uit brieven van o.a. prof.
dr. E. Schlichting (Universität Hohenheim; Stuttgart) en dr. G.J.
Radke (Bayerisches Landesanstalt für Bodencultur und Pflanzanbau;
München) bleek, dat ook bij onze oosterburen het fenomeen "waterhard"
nauwelijks of géén bekendheid geniet. Opvallend was, dat alle benader—

de personen zeer veel belangstelling toonden voor het onderwerp en
hierover graag meerdere informatie zouden willen ontvangen.

4.1.2 Podzol(horizont)- en waterhardvorming in het bodemclassifica—
tiesysteem

Aan het Nederlandse bodemclassificatiesysteem (De Bakker en Schelling,
1966), zijn de volgende uitspraken ontleend:
• !In de literatuur bestaat geen algeineen aanvaarde definitie van het
begrip bodem".
o

"Het proces, waarbij uitloging van sesquioxiden, neerwaartse ver—
plaatsing van humus en inspoeling van beide stoffen in diepere lagen
optreden, wordt als podzolering aangeduid".

•

'Horizonten: pedogenetisch verschillende lagen".

• "Een B-horizont is een horizont, waaraan door inspoeling, uit een

hoger liggende horizont, bestanddelen zijn toegevoegd (inspoelingshorizont)".

• "Bij een humuspodzol B—horizont vindt inspoeling plaats van vrijwel
alleen humus of van humus, samen met sesquioxiden, waarbij humus
overwegend in amorfe vorm voorkomt en als disperse humus is verplaatst".

• "Als ondergrens wordt bij dit systeem 40-80 cm aangehouden. Voor
gronden waarin de bodemvorming dieper dan 80 cm reikt, wordt als
praktische ondergrens 1,20 m aangehouden (boorlengteY'.
•

'Hoewel tevens is gebleken, dat uit het veen gespoelde humus ook
tot diep in de minerale ondergrond kan doordringen, is in dit
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systeern alleen de in de begraven Al van het podzolprofiel ingespoel—

de humus in de definitie opgenomen. In de minerale ondergrond is
meestal een humuspodzol aanwezig, die vóór de overgroeiIng met veen
is ontstaan. Het is vrijwel onmoçjelijk de eerder ingespoelde humus
in deze fossiele B—horizont op het oog te onderscheiden van later
verplaatst materiaal ".

(Cursivering

G.K.).

4.1.3 Doppleriet

Voor de omschrijving van doppleriet is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
Van Baren (1927), Schreiber (1927), Visscher (1931 en
1949), Overbeck (1975) en Göttlich (1976).

Het, in 1849 (door Doppler) voor het eerst beschreven, doppleriet
wordt tot de "organische veenmineralen" gerekend. Het is humus in de
meest zuivere vorm: een afzetting uit met humusstoffen verzadigd water. In verse toestand is het homogeen zwart, matglanzend, ondoorzich—
tig, elastisch, waterhoudend en reukloos. Na drogeri krimpt het dopple—

net sterk, wordt het hard en verbrokkelt het schelpvormig.

Bij che-

mische analyse blijkt het o.a. C- verbindingen, sulfaat, silikaat,
fosfaat,

Ca-,

Algeineen :

K- en Na-verbindingen en een weinig Fe203 te bevatten.
doppleriet is een zeer waterrijk, colloidaal humus—

zuurmengsel, waarin Ca in wisselende hoeveelheden adsorptief gebonden
voorkomt.

Doppleriet komt voor in de onderste veenlagen in holten of in sple—
ten. Het treedt ook veelvuldig op aan de veenbasis en in de minerale
ondergrond op de plaats van vroegere plantenwortels.

Foto 11 Eon met doppleriet opgevulde wortelganr,
opnieuw doorworteld door recente vege—
tatie (omgeving Harketede).
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Göttlich (1976) zegt: "het gaat hier klaarblijkelijk om in oplossing gegane, neerwaarts verplaatste en dan gel—vormig neergeslagen
humuszuren of humuszuurverbindingen".

Russchen (1984) vond géén aanwijzingen voor de gedachte, dat humus—
verplaatsing via (oude) Molinia-wortelkanalen een grote rol zou spelen
bij de humus-uitspoeling onder (voormalig) veen.

Omdat het aannemelijk lijkt, dat er een relatie bestaat tussen het
ontstaan van doppleriet en het ontstaan van waterhardlagen, werd naast
onderzoek aan waterhard tévens onderzoek gedaan aan doppleriet. De resultaten hiervan worden voor het grootste deel bij de resultaten van
de gebruikte onderzoeksmethoden besproken.

Het voorkomen van doppleriet in het Amsterdamsche Veld varieert,
afhankelijk van het vochtgehalte, van pikzwarte, glanzende, stevige
brokjes tot een rood—zwarte, stroperige brij. Vanwege dit laatste voor—
komen werd doppleriet in deze vorm vroeger aangeduid met de veldnaam
"ossenbloed".

Opvallend is,

dat

alle gegevens over doppleriet in recente litera-

tuur afkomstig zijn ult zeer oude bronnen (van vóór 1930).

4.2 VELDWERK
4.2.1 Prof ielbeschrijvingen

In dit hoofdstuk worden drie profielen beschreven, afkomstig van

drie verschillende beatles, die in het kader van dit onderzoek voor
verschiblende experimenten zijn bemonsterd, te weten:

profiel "Noordersboot"
b) profiel "Dordse Dijk"
c) profieb "Harkstede"
a)

}

zie

fig. 3 en fig. 8

zie fig. 4 en

fig. 8

De profieben "Noordersloot" en "Dordse Dijk" behoren tot de moerpod-

zoigronden: er is een pakket (rest)veen van minder dan 40 cm aanwezlg.
Profiel "Harkstede" Is niet geclassificeerd, omdat deze onthoofd is
en er in de omtrek niet een vergebljkbaar compleet profiel te vinden
was. Web heeft het profiel een veenbedekking gehad.
De profiebbeschrijvingen zijn samengevat in figuur 12.
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4. 2.2 Documentatie veldwaarnemingen

De in dit versiag verwerkte fotoTs zijn afkomstig uit het in onderdeel

3.2.2 genoemde "waterhard—archief".

Foto 12

Ontgonnen!!!

tot op do keileem.

4.2.3 Enkele veldwaarnemingen
• Waterhard komt in het terrein meestal voor als een mm

of meer hori—

zontale band. Dit is echter niet altijd het geval. Daar, waar de sedi—
mentaire gelaagdheid in de bodem verstoord is (bij bijv. oude boomwortels) kan waterhard als grillige voorkomens aanwezig zijn (foto 13).

Foto 13

Grillige vorinen van aterhard.
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• De ondergrens van waterhardlagen volgt de sedimentaire gelaagdheid.
De bovenkant is kaarsrecht en loopt als een scherpe grens dwars door
de gelaagdheid heen (zie foto 25).

Foto 16

Waterl-zard volgt de gelaagdheid, de

bodemhorizonten volgen het relif.

• Waterhard ligt op sommige plaatsen als band in de B—horizont van
een (oude) podzolbodem. Op andere plaatsen is er waterhard op vier
meter diepte onder het maaiveld te vinden.

• Wordt een waterhardlaag in een dwarsdoorsnede gevolgd van hoog naar
laag (dekzandreliëf), dan komt het vaak voor, dat deze in de B—horizont van een (oude) podzol "opgenomentT wordt, daarin doorloopt en
tenslotte daarin "doodlooptTt.

C (dkzand)

vorstschur

Fig. 13

Geschetst verloop van een waterharcflaag.

• Waterhardlagen zijn zeer incontinu. Bij elke verstoring van de Sedimentaire gelaagdheid in het dekzand t'verspringt" de laag, wordt

dunner, of eindigt plotseling. Is in een doorsnede een verstoring
in de sedimentaire gelaagdheid te zien, dan is daar de evt. aanwezige waterhardlaag 66k verstoord. Waterhardlagen vormen zodoende

—
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fraaie indicatoren om vorstspleten en andere onregelmatigheden in de
dekzandgelaagdheid te traceren (zie

Fate 1?

De waterliardlaag eindigt
bij een vorstecheur.

Foto 18

De waterhardlaag verandert van dikte bij een
vors tscheur.

• In relatief lage en in relatief hoge delen van het dekzand ontbreekt
waterhard geheel. Goed ontwikkelde, vlakke waterhardlagen komen alléén voor op flanken van hoge zandruggen of onder kleine opwelvingen
van het dekzand-oppervlak (fig. 14 en foto 24).

Fig. 14

"Voorkeur—posities"

van waterhardlagen in relatie met het

dekzand—reliëf.

• Vaak is bij de overgang van dekzand naar keileem, in het dekzand
een waterhardlaag aanwezig (soms vrij diep: ± 4 m -my.).
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• Op verschillende plaatsen is waar te nemen, dat plantenwortels
door de waterhardlaag zijn gedrongen.

• De kleur van een waterhardlaag in het dekzand is zeer in het oog
springend en contrastrijk, doch wijkt niet af van de kleur van een
podzol B-horizont (zie kleurenfoto op de titelpagina).
• Op verschillende plaatsen waar waterhardlagen aangesneden worden
is te zien, dat grondwater over de waterhardlaag heen uit de profielwand treedt. In dit grondwater is duidelijk organische stof aanwezig (zie ook foto 10).

Foto 22

Water stagneert op de waterhardlaag
en treedt uit de profielwand.

• Doppleriet kan aanwezig zijn in het hele dekzandprofiel boven de
keileem. Het komt voor als opvullingen van wortelgangen en als films
op de breukvlakken van structuurelementen.

• Op de plaatsen, waar zich breuken in het dekzand bevinden, heeft
zich relatief méér doppleriet afgezet, dan daar waar géén breuken
aanwezig zijn.

4.2.4 Drie-dimensionale kartering
In figuur 15 zijn de boorpunten en de resultaten van de boringen
weergegeven. Bij punt P en Q werden flog volledige profielen aange-

troffen. De profielen 1 t/m 26 zijn alle Toflthoofd".De punten R en S
zijn ingemeten punten van de bovenzijde van het keileem. In het ge—
karteerde deel bedroeg deze diepte overal ± 120 cm ónder de waterhardlaag. De diepte van de verschillende lagen is telkens t.o.v. de
bovenkant van het boorgat weergegeven, Na inmeten van de "boorgatbovenkanten" werden doorsnedes vervaardigd, met daarin aangegeven de
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gen zijn aangegeven.
Vert. uitgezet: do ingemeten hoogte (in) t.o.v. een wille—
eurig nulpunt.
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(relatieve) positie van de waterhardlaag en de onderkant van de
podzol B-horizont. Deze doorsnedes zijn in figuur 16 weergegeven.

4.2.5 Reconstructie van vroegere omstandigheden

In figuur 8 ( 3.2) zijn de twee meest belangrijke onderzoeksgebieden in het Amsterdamsche Veld weergegeven. Van deze twee gebiedjes
werden via oude kaarten de vroegere omstandigheden gereconstrueerd.
Deze werden gerelateerd aan veld—waarnemingen van waterhard, tijdens
het veidwerk in 1985.

In de figuren 18 en 20 zijn delen van de originele hoogtepuntenkaart van het Amsterdamsche Veld, gemaakt rond 1900, (verkleind)
weergegeven. De hoogtemetingen werden verricht volgens een 50 x 50 m
raster.

Het toen nog aanwezige veenpakket was mogelijk als gevoig van de
grootschalige ontwatering van aangrenzende veengebieden, al enige
tijd onderhevig aan "klink". Een aanwijzing voor deze veen-inklinking kan worden gevonden door een vergelijking te maken tussen veenoppervlak-hoogtelijnen op de topografische kaarten van 1900 en 1935.

Fig. 1?

De 20—meter hoogte7-ijfl op de top. kaarten uit 1900 en
uit 1935. Gebiecl "Dordee Dijk" (fig. 8). Getekend op
top. kaart uit 1963.

- 45

-

Deze kaarten geven een verschuiving te zien van o.a. de 20 meter
hoogtelijn in noord—oostelijke richting.
In de figuren 19 en 21 is van de twee gebiedjes een schematische

hoogtelijnenkaart van de dekzandondergrond weergegeven. Hierin aangegeven zijn de twee recente doorsnedes A - A' en B — B'.
De figuren 22 en 23 en de foto's 23 en 24 geven de recerite/gerecon—

A' en B - B' weer met daarin aangegeven de
waargenomen waterhardvoorkojnen (foto's).
strueerde doorsnedes A

—
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23), situatie: 1985 (detailopname: zie foto 15).

— 51 —

4.3 LABORATORIUM PROEVEN
4.3. 1 Korreigroottevercieling

Van profiel ?TNoordersloottt (fig. 12) werden 11 monsters genomen:

Ni: dekzand, op 135 cm diepte,

N2: laagje met lemig uiteriijk, op 146 cm diepte,
N3: dekzand, juist boven de waterhardlaag,

op 149 cm diepte,

N4: waterhardiaag, op 155 cm diepte,
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urn
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N5: waterhardlaag, op 160 cm diepte,
N6: laagje, waar de waterhardlaag op rust, op 167 cm diepte,
N7: bovenste waterhardfiber, op 176 cm diepte,
N8: grintlaagje tussen de twee waterhardfibers, op 178 cm diepte,
N9: onderste waterhardfiber, op 180 cm diepte,

N10: grintlaagje, op 187 cm diepte en
Nil: dekzand, op 200 cm diepte.

De korreigrootteverdeling van deze monsters is weergegeven in fig. 24,
hierbij is tevens het gloelverlies- en het "veldvocht"—percentage
vermeld. Ook is aangegeven, in welke korreigroottekiasse de "M50" ligt.
De "M50" (mediaan) is het getal, dat die korreigrootte aangeeft, waar—
boven en waarbeneden de heift van het gewicht van de zandfractie ligt.
Van profiel "Harkstede" (fig. 12) werden 3 monsters genomen:
Hi: dekzand, op 10 cm diepte (t.o.v. onthoofde bovenkant),

H2: waterhardlaag, op 20 cm diepte en
H3: premorenaal zand, op 30 cm diepte.

De korreigrootteverdeling van deze monsters, het gloeiverlies— + "veid—
vocht"—percentages en de kiassen, waarin de "M50"

ligt

zijn weergege—

yen in figuur 25.
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4.3.2 Gloeiverlies- en visueel ijzer bepalingen
De gloeiverliespercentages van de profielen "Noordersloot" en "Harkstede" zijn in de figuren 24 en 25 weergegeven.

Waterhardiagen komen voor in een scala van bruine kleuren. Uit enke—
le waterhardlagen is een reeks monsters opgesteid van licht naar
donker. Gecombineerd met het gloeiverliespercentage, levert dat de
volgende tabel op

(fig. 26).
—
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Diepte

1onstero1eats/omschrijvirr monster

my.)

1-

Kiour
JSteeds

donkerder

Iiloeiverljes

Amsterdamsche Void; profiel "Noordereloot".
Waterhardlaag in C (delczand) Slijpplaat or. 615.

160 cm

10 YR 3/6

1,4

Amsterdamsche Void; profiel "Dordse Oijk".
Waterhardiaag in C (deKzand).

135 cm

10 YR 3/4

1.9

Ameterdameche Void; nabij profiel "Oordso Dijk".
Waterhardloag in C (dekzand).

160 cm

10 YR 3/4

1,3

90 cm

10 YR 3/4

1,7

25 cm

10 YR 3/4

1.9

100 cm

10 YR 2/2

1.6

50 cm

10 YR 2/2

2.0

Tweede Exio6rmond.
Waterhardiaag in C (dekzand) onder "daigrond".
Harlcstede; proFiei "Harkstede".
Waterhardloag in C idelczandf.

('s)

(onthoof di

Tweede Exioërmond.
Watorhardiaag in C (dekzand); onder "daigrond".

Harketede; nabij profiel "Harkstede".
Waterhardiaag in C fdelczand).

font hoof di

Harketede; "Roodharsteriaan".
Waterhardiaag in C (dekzand) Siijppiaat or. 611.

90 cm

10 YR 2/2

39

Amsterdamsche Veid; nabij profiel "Dordee Dijk".
Waterhardiaag in C (dekzand) met "ijzerband-achtig" uiteriijlc.

80 cm

10 YR 2/2

4,5

40 cm

10 YR 2/2

4.7

Siijppiaat or. 63)5.

Amsterdamsche Void; profiei "Dordse Dijk".
Waterhsrdiaag in B-horizont.

Fig. 26

Gloeiverliespercentages van waterhardinonsters in relatie tot de
kleur (lichter/donkerder).

Gegloeid zijn de monsters wit tot geel-wit van kleur (10 YR 8/1
tot
10 YR 8/6), een visuele indicatie, dat ijzer in de profielen niet
of
nauwelijks voorkomt. Bij het electronenmicroscopisch onderzoek
wordt
hier verder op ingegaan.

4.3.3 Doorlatendheidsbepa1jng
De resultaten van de metingen van de verticale, verzadigde doorlatendheid aan de ongestoorde grondkolominen met een hoogte en diameter

van 20 cm staan vermeld in figuur 27. Be doorlatendhejcj is uitgedrukt
in cm per dag.
In de literatuur wordt van de volgende indeling en benamingen
voor
de verzadigde doorlatendhejd gebruik gemaakt (Dekker et al.,
1986):
Doorlatendhejd (cm/dag)
<1
1 —
5

5

40

40 - 100

>100

Benaming

zeer kleine of zeer slechte doorlatendhejd
kleine of slechte doorlatendhejd
matige doorlatendhejd
grote of goede doorlatendhejd
zeer grote of zeer goede doorlatendhejd

—
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Doorlatendheidsbepalingen werden gedaan aan de volgende monsters:

Ki: Amsterdamsche Veld; profiel "Noordersloot". Waterhardlaag in C
(dekzand). Slijpplaat nr. 615. Gloeiverlies: 1,4 %,

K2: Harkstede; profiel "Harkstede". Waterhardlaag in C (dekzand),
direkt boven premorenaal zand. Gloeiverlies: 1,9 %,

K3: Harkstede; nabij profiel "Harkstede". Premorenaal zand onder de
waterhardlaag. Gloeiverlies: 0,8 %,

K4: Amsterdamsche Veld; nabij profiel "Dordse Dijk". Waterhard in on—
verkitte B—horizont. Gloeiverlies: 4,1 %,

K5: Amsterdamsche Veld; nabij profiel "Dordse Dijk". Waterhard in
verkitte B—horizont. Gloeiverlies: 4,7 % en
K6: Amsterdamsche Veld; nabij profiel "Dordse Dijk". Waterhard in C
(dekzand) met een "ijzerband—achtig" uiterlijk. Slijpplaat nr. 636.
Gloeiverlies: 4,5 %.
De metingen werden in duplo (enkele in triplo) uitgevoerd.

MonsternummerJ
K

verz.

(cm/dag):

Ki
54 —

100

K2

K3

K4

K5

K6

157

36

0,7

0,1

0,0

Fig. 2? Doorlatendheidsbepalingen.
4.4 MORFOLOGISCH ONDERZOEK
4.4.1 Lakfilms

Uit de observatie van de lakfilms kwamen de volgende waarnemingen
naar voren:

• In het dekzand bestaat een sterke afwisseling van grofkorrelige
(M50

180 pm) en fijnkorrelige (M50

110 pm) lagen.

• Lagen, die een grofkorrelige textuur (M50

180 pm) bezitten, lij—

ken beter gesorteerd en losser qua pakking dan fijnkorrelige lagen.
• Er is geen verschil in textuur waar te nemen bij de overgang van
het "schone" dekzand naar de bovenkant van de waterhardlaag.
• De bovengrens van waterhardlagen volgt niet de gelaagdheid, maar
loopt scherp en rechtlijnig door de gelaagdheid heen.

• Bij dunne waterhardlaagjes (tot ± 2 cm), is de bovengrens minder
rechtlijnig dan bij dikkere.

• De donkere, contrastrijke kleur van het waterhard blijkt onder de
microscoop terug te voeren te zijn tot een "vuil—koffiebruine" ver—
kleuring van de afzonderlijke korrels.

• Het ingespoelde materiaal is in lakfilms, behalve als dunne lak—
laagjes, als "sliertjes" aanwezig. Deze, op doppleriet-flarden ge—
—
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iijkende siiertjes biijken paraliei—horjzontaal georiënteerd te
zijn.
• Hoe donkerder de waterhardlaag, hoe meer van die "siiertjes" te on—
derscheiden zijn.

De bovenren.g van de aterhardlaag loopt door de
gelaagdheid heen.
• Ook in de waterhardlaag zijn fijnzandiger bandjes waar te nemen.
• Onderin de waterhardlaag lijkt de minerale pakking zeer divers:
er zijn poriën met veel verschillende diameters aanwezig.
• Waterhard iijkt in de meeste gevallen te "rusten" op een £ijnkorre—
lige (M50

110 urn) iaag met een slechte sortering. Er zijn zowel
zeer uijne als vrij grote korreis waar te nemen. De pakking van deze
laag lijkt zeer dicht.

• De ondergrens van het waterhard "volgt" de sedirnentaire gelaagdheid.
• In slijppiaat nr. 636 (zie § 3.4.2), is een zeer kompakte, donker
gekleurde band aanwezig, die het uiterlijk heeft van een "ijzer—
band". In de overeenkomstige
iakfiiin
biijkt, dat er op deze
piaats nauwelijks lak in het profiel gedrongen is. De lakfiim is

hier zeer dun en er zijn nauwelijks korreis op de lak achterge—
bleven (zéér fijne poriën).

4.4.2 Si ijpplaatbeschrijving
De slijpp].aten zijn stuk voor stuk m.b.v. de "check—list", weergege—
yen in bijiage 3, beschreven. Deze beschrijvingen worden beknopt en

samengevat hieronder weergegeven. De termen, die (éénrnalig) met een *

aangegeven zijn, worden in bijiage 4 verklaard.
-
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A) S_matrix*

a. Skeletkorrels: alle slijpplaten zijn afkomstig uit het dekzand of
uit in het dekzand gevormde bodemlagen. De korreigrootte varieert van
very fine* tot medium*, maar is meestal te omschrijven als fine sand*.
Op enkele plaatsen in de profielen is een dun grintlaagje aanwezig.

De vorm van de korrels is overwegend subrounded* en zowel low* als
high* qua sphericity*. De rangschikking is parrallel* banded*. Er is
geen verschil in textuur waar te nemen rond do haarscherpe bovengrens
van het waterhard, maar er is een zeer duidelijk verschil in textuur
waar te nemen tussen do onderkant van het waterhard en de laag daar
direkt onder. In de laag, waarop het waterhard rust zijn veel korrels
aanwezig < 50 pm. In slijpplaat 638 is waar te nemen, dat ingespoeld

materiaal is blijven "steken" op banen met een grote heterogeniteit
in korreigrootte. In §

4.4.3

wordt nader ingegaan op hot verband tus-

sen de textuur en waterhardlaagvorming.

b. plasma*: in alle slijpplaten zijn, random verspreid, enkele zeer
dunne anisotrope* klei/humus—huidjes waar te nemen. In de waterhardlagen is, bij gekruist gepolariseerd licht* hot plasma opaak*.

c. Holten: do holten in de slijpplaten zijn to omschrijven als simple—
packing_voids*. In de A— en B-horizonten en in het waterhard komen
enkele channels* voor. Do packing—voids variëren in diameter van 1 300 pm.

B) Speciale verschijnselen*
In de A-horizont van slijpplaat 612 is nauwelijks dierlijke aktiviteit
waar to nemen. Er zijn enkele pedotubules* en fecal pellets* aanwezig.
In alle slijpplaten zijn, random vordeeld, enige anisotrope cutans*
te bespeuren (zie "plasma"). Waterhard onderscheidt zich van hot aan—
grenzende "schone" dek..and cn van do B—horizonten door do aanwezigheid

van opake free_grain_cutans*, die plaatselijk vliesachtig dun zijn en
op andere plaatsen eon verdikking vertonen met het uiterlijk van een
"band" (fig. 28). Ook los tussen do skeletkorrels zijn "vliesjes" waar
te nemen met daarIn, of als uitloper daarvan: donkergekleurde, gobarsten verdikkingen. Veel van deze "banden" vorm(d)en verbindingen
tussen cutans van verschillende skeletkorrels. Door het indrogingsproces zijn ze gebarsten (fig. 28). Hot is opvallend,

dat do ineoste

"banden" (bruggen) horizontaal, parallel georiënteerd zijn (foto 26).
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A

200 3im

Fig. 28

A: schetsen van inspoelsels van organische stof in de
waterhardlaag van profiel "Nooro?ers loot".
(let op het "vlies — band"—karakter).

B: Brug—structuur tussen cutans van verschillende skelet—
korrels (gearceerd).
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Foto 26

Overwegend horizontale oriëntatie
van

de "band"—struc-turen.
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onderkant
profiel

Foto 27, een door de Stiboka gemaakte opname van een slijpplaat van
een stuk doppleriet toont tevens het "vlies-band"-karakter van dit

veenmineraal. Dit uiterlijk komt zeer sterk overeen met dat van het
ingespoelde materiaal in waterhard.

Foto 27

Slijpplaat—foto van doppleriet (Stiboka). Bij de Stiboka
gearchiveerd onder nr. R 52 — 275.

In de B-horizonten zijn dunne, free-grain-cutans waar te nemen,
deze

doch

hebben niét het "v1iesband"karakter, zoals dat te zien is in

waterhard en tevens ontbreken hierin de typisch gevormde bruggen.

Het is voor te stellen dat, door brug-vorming tussen verschillende
skeletkorrels door de verdikkingen, zgn. vughs* gevormd worden. De
algemene tendens is: hoe donkerder het waterhard, hoe meer poriën
zijn opgevuld met opaak organisch materiaal. In de ijzerband—achtige
laag uit slijpplaat 636 zijn alle porlën opgevuld (foto 32). De mees—
te

bruggen zijn waar te nemen in grofkorrelige lagen met grotere

poriën. In enkele waterhardlagen (slijpplaat 636) zijn veel wortel—
gangen aanwezig. Sommige hebben een opvulling van duidelijk herken—
bare cel—structuren, andere zijn gedeeltelijk opgevuld met deze oude
worteistructuren. De wanden van deze laatste channels zijn bekleed

met humus (channel cutans*). Een voorbeeld hiervan is te ien in
figuur 29.

Morfologisch gezien komt de waterhardlaag uit de omgeving van Harkstede (Roodharsterlaan) overeen met de waterhardlagen uit het Amster-

damsche Veld
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L

holten

EIIIII1

wortelgang

(sinpie packing voids)

)channefl

celstructuur in worteirest
ingespoelde amorfe org. stof
skeletkorrels (subrounded fine medium sand: 100 - 500 urn)

Slijpplaat nr. 636. Wortelgang door
waterhardlaag. GedeelteJijke bekiedirig
en opvulling van de wortelgang met
doppleriet.

CoSrdinaten Orthoplan: 23.3 -

200 urn

Fiq. 29

Wortelang

met wandbekleding' van oranisch materiaal.

4.4.3 Textuur-onderzoek aan een slijpplaat
Per 1,6 mm2 (1500 x 1050 urn) werden alle skeletkorrels opgemeten.
In figuur 30 zijn in vier staaf—diagramrnen de diameters (in oculair—

schaaldelen) uitgezet tegen het aantal skeletkorrels. De vier grafie—
ken hebben betrekking op de tellingen/metj.ngen in resp. het A, B,
C

en D—blok rond de waterhard-ondergrens (zie fig. 30). Ter illustratie:
zie ook figuur 11.
Aangetekencj moet worden, dat metingen van objecten, die groter zijn
dan de dikte van de slijpplaat (±20 urn) in feite niet mogelijk zijn.
De metingen rnoeten daarom niet gezien worden als bedoeld
voor het ver—
krijgen van absolute getallen, maar meer als methode om een indicatie

te verkrijgen over de textuursprong.
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4.5 SUB-MICROSCOPISCH ONDERZOEK
4.5.1 Electronenmicroscoop/elementenanalyse
De verschillende electronenmicroscopische methoden, waarmee de vier
bodemmonsters onderzocht werden, leiden tot het volgende resultaat:

a) De (enigszins verkitte) B-horizont van profiel "Noordersloot"
(fig. 12).

Dit

monster is door verkitting stevig

genoeg om vastgeplakt te wor—

den op de microscoophouder.

Foto 28

SEM—foto (links) en Si—röntgenbeeld (rechts) van een skeletkorrel uit de B—horizont.

In de BSE—opnaine (foto 28 links) is een skeletkorrel te zien met daar-

omheen een sterk gebarsten cutan (crackelé-patroon). Tussen de skelet—
korrels ligt een opvulling van vnl. organische stof. Verder zijn enke—
le schimmel-hyfen zichtbaar.

Het Si-röntgenbeeld van dit gebied (foto 28 rechts) geeft duidelijk
weer, waar de (zand) korrels aanwezig zijn. Een zelfde foto, waarop
het Al-röntgenbeeld te zien is, gaf géén duidelijk patroon te zien.
Het element Al was over het hele beeld verspreid aanwezig. Dat er
(relatief gezien) een behoorlijke hoeveelheid Al in het monster aan—
wezig was, blijkt uit de computer—uitdraai van het spectrum, verkre—
gen na een EDAX—puntanalyse van een losliggende "viok" en van een
"blote" skeletkorrel (fig. 31). Uit figuur 31 blijkt, dat de punt—
analyse op een "schoon" deel van de skeletkorrel twee element—pieken

laat zien: een vage piek van Al en een overheersende piek van

Si. De piek bij Pd moeten we buiten beschouwing laten, daar paladium
als geleider op het monster werd aangebracht. De punt—analyse op een
"vlok" geeft een andere piekenverhouding. De meest overheersende piek
is hier van aluminium; een relatief lage piek is afkomstig van het
element Si. Verder is er een piekje waar te nemen bij het element
titaan. Ook bij de elementen S, P, K en Cl is in de computer—uit—
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draai een klein piekje te zien. Bij ijzer is zowel op de korrel als
op de "viok", géén piek waar te nemen.

ellen

Spectrum op skoletkorrel (tijd

37 eec).

10000
-

Spectrum op "viok" (tijd

170 eec)

8000

6000

4000

2000

5

2

• key.
TI
(Z=22)

Pd

(Z=13) (Z=14)

Fig.

31

[Z46)

EDAX—spectrum van twee punt—analyses in de B—horizont.
(Schernatische weergave van de computer—uitdraai).

b) De waterhardlaag (waterhard—light) uit profiel "Noordersloot"
(fig. 12).

Het monster van deze laag viel na droging totaal uit elkaar. Slechts
enige korrels bleven op het plakband van de houder achter. Hiervan
werd een gecombineerde SEM—foto gemaakt (foto 29).

Op enkele plaatsen zijn duidelijk brug-structuren op of tussen de
skeletkorrels waar te nemen. De hoeveelheid ingespoeld materiaal was
zo gering, en het monster was zo verstoord, dat besloten is hier
verder géén punt—analyses aan te verrichten.

—
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Foto 29
Gecombineerde SEM-foto van enke—
le skeletkorrels uit de water—
hardiaag van pro fie 1 "JVoorder—

sloot".

Links: de SE—opnartie,
rechts: de BSE—opnarne.

c) De ijzerband—achtjge waterhardlaag (waterhard-dark) uit slijpplaat
nr. 636 (fig. 9).

Dit monster bleek, na drogen, stevig. Meerdere plaatsen in het monster

werden onderzocht. Van één plaats werden verschillende opnalnes gemaakt
(foto 30 a t/m d)

a.

b.

C.

Foto 30 a t/m d

EM—foto's van donkergekleurd ("ijzerband—achtig")
waterhard.
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Al eerder werd een stereoscopische opname van deze plaats in het
monster getoond (foto 6). Foto 30a laat een SEM—foto zien (rechts)

met daarnaast een röntgenbeeld ("X-ray—mapping") van het element
Si (links). De skeletkorrels tekenen zich duidelijk af. Foto 30b
toont van dezelfde plaats ook een röntgenbeeld, flu van het element

Al. Nu is er een overeenkomstig patroon te zien tussen de ingespoelde
materie en het röntgenbeeld. Foto 30c geeft een röntgenbeeld van het
lichte element C, geanalyseerd m.b.v. de T?Microspec?t (wavelength

dispersive X-ray—analyser). Er bestaat een grote overeenkomst in
het patroon van de röntgenbeelden op foto 30b en 30c. Foto 30d, tenslotte, toont het EDAX—spectrum van een punt—analyse op een viok inge—
spoelde stof. Deze opname is gemaakt van een monitor en is daardoor
beter geschikt om direkt weer te geven dan een computer-uitdraai
(zoals bij het monster, vermeld onder § 4.5.1 a)). Er zijn, na een
telling gedurende 700 seconden, pieken waar te nemen bij: Al, Si, P,
S, Pd (opgesputterd) en Ti (zie onderstaand schema).

Fig. 32

Schematische weergave van het EDAX—spectrum op foto 30c1.

Wederom is in het ingespoelde materiaal een grote Al-piek waar te ne—
men. De rest van de pieken is duidelijk zichtbaar, maar komt niet tot
een grote hoogte.

d) Doppleriet ult profiel "Dordse Dijk" (fig. 12).

In veel van de profielen, die waterhard bevatten, komt ook doppleriet
voor. UIt één van de monsterprofielen is een doppleriet—monster ge—
haald, dat via de SEM is onderzocht.
-
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Foto 3la toont een beeld van een brokje gedroogd doppleriet
(let op
de karakterjstieke schelpvormige breukpatronen; de ondergrond

is a!-

komstig van het dubbelzijdig plakkend plakband).

Foto 31

Twee EM—opnames van een brokje doppleriet.

Op foto 3lb is een EDAX—spectrum te zien van een punt-analyse
op dit
stukje doppleriet. Na een telling, gedurende 800 seconden, zijn
hier
de volgende pieken zichtbaar: Al, Si, 5, Cl, Pd (opgesputtercj),
Ca en
Ti (zie onderstaand schema).

Fig. 33

Schernatisehe weergave van het EDAX—spectrum op foto 31b.

De EDAX-technielc kan géón lichtere elementen (zoals C) detecteren.
Het lichtste element, dat traceerbaar is, is Na (Z = 11). Via de

"Microspec"—techniek zijn wél lichtere elementen te detecteren.
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Uit een gemaakte "Microspec"-opname (niet geregistreerd), blijkt dat

een grote

er

overmaat van het element C in het doppleriet—monster

aanwezig is. Het geeft per seconde ± 10.000 x zoveel tellen als het
element Al.

Naast onderzoek aan gedroogde, niet gempregneerde bodeminonsters is
het ook mogelijk (en zelfs meer gebruikelijk) de sub-microscopie toe
te passen op slijpplaat—monsters. (Zie o.a. Bisdom et al., 1976 en
Bisdom et al., 1983). Omdat de methodiek daarvoor in Groningen niet
toegepast kon worden, wordt in het kader van het waterhard—onderzoek,

door de Stiboka te Wageningen, sub—microscopisch onderzoek gedaan aan
enige slijpplaatmonsters uit het Amsterdamsche Veld. Bij het schrijven
van dit verslag waren de gegevens daarvan nog niet bekend.

4. 5.2 Röntgendiffractieanalyse

In alle, via de röntgendiffractieanalyse—methode, onderzochte bodemmonsters was kwarts erg nadrukkelijk aanwezig. "Kwarts is

een

ver-

binding die in de diffractiepatronen heel erg overheerst, ook al is
er maar een zeer kielne hoeveelheid van deze verbinding aanwezig"
(F. van der Horst, pers. meded.).
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Röntgendiffractiepatroon (verkleind) van waterhard. Alle
pieken, die betrekking hebben op kwarts zijn met een *

gemarkeerd.
Een

verbinding kan

worden gedetermineerd

aan de hand van drie

pieken (kristalrooster—afstanden). Van de niet-kwarts-pieken is niet
na te gaan wat de herkomst is,

daar
-

veel pieken mogelijk achter de
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overheersende kwartspieken zijn weggevallen. Doppleriet, wat gezien

wordt als puur organische stof, is ook enigszins vermengd met 8102,
zodat ook hier géén nadere uitspraken gedaan kunnen worden over evt.
aanwezige kristallijne verbindingen.
Voor determinatie van verbindingen in bodeimnonsters blijkt deze

methode dus niet geschikt te zijn. Wél kan XRD-analyse een indicatie
geven over de afwezigheid van bepaalde verbindingen.

Zo bleek, dat

het gevonden aluminium in waterhard en doppleriet (

4.5.1)

niet als

A1203 aanwezig is. Waarschijnlijk vormt het een aluminium-sjljlcaat.

4.6 '4C-OUDERDOMSBEpALINGEN
De gegevens en resultaten van de verrichte 14C-ouderdomsbepalingen
zijn samengevat in figuur 35. In de eerste kolom zijn, naast de eigen
gebruikte monsternummers, ook de "GrN—numiners" weergegeven: de off 1—
ciële nummers, waaronder de monsters zijn gearchiveerd bij de werk—

groep Isotopenfysica van de Rijksuniversjteit Groningen.

De tweede
kolom geeft een korte omschrijving van de monsters (zie ook § 3.6.2).
In de derde kolom is een overzicht van de voorbehandelingen van de

monsters weergegeven (zie ook §

3.6.3).

Verder zijn per monster de

gebruikte zeeffracties, de totale hoeveelheid gebruikt monster, de
hoeveelheid koolstof en het percentage koolstof vermeld. De achtste
kolom geeft per monster de resultaten weer in "years before present":
de MRT (Mean Residence Time). In de laatste kolom is het gemiddelde
van de gevonden ouderdonmien weergegeven. Deze werd berekend volgens
de formule:

(ouderdom1 x hoeveelhejd C1) + (ouderdom

x hoeveelheid C2)

totale hoeveelhejd C

De gemiddelde afwijking werd berekend via de formule:
gemiddelde van de afwijkingen.

(Bron: H.J. Streurman, pers. meded.).
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5 INTERPRETATIE EN CONCLUSIES

De interpretatie van de gegevens en de daaraan verbonden conclusies
zullen worden opgesplitst in onderdelen, die aansluiten bij de, in
hoofdstuk 2 opgesomde, prohleemstellingen.

5.1 DE SAMENSTELLING VAN WATERHARD
Uit het slijpplaatonderzoek blijkt, dat waterhard bestaat uit een
s-matrix van dekzand—skeletkorrels (M50 =

±

150 Tim), met daaromheen

afgezet: een zeer dun laagje organisch materiaal, waarin nauwelijks
klei aanwezig is. Tussen de skeletkorrels zijn, afhankelijk van de
hoeveelheid ingespoeld materiaal, flarden of brokken afgezet van
hetzelfde organische materiaal. Hoe donkerder de waterhardlaag, hoe
meer de poriën zijn opgevuld en hoe hoger dus het organische stof—gehalte. Het gloeiverliespercentage van waterhard ligt rond de 2 %.

Dit

percentage kan bij zeer compacte waterhardlagen oplopen tot 5 %.

Het uiterlijk van de ingespoelde materie vertoont zeer grote over—
eenkomst met dat van doppleriet (dit is vooral goed te zien in slijp—
platen). Doppleriet komt als afzetting of opvulling voor in scheuren
en wortelgangen, zowel in het veen als vrij diep in de zandondergrond.
Karakteristiek bij dit doppleriet—uiterlijk zijn de "vlies—band"—
structuren en de schelpvormige breukstructuren (zie fig. 28), die
na het uitdrogen van deze organische stof ontstaan. Bij de ingespoelde materie van (oude) podzol B—horizonten is dit doppleriet—
uiterlijk niet waargenomen.

Vergelijking van sub-microscopische elementenanalyses van de
organische stof uit waterhard en doppleriet geeft een grote overeen—
komst te zien. Koolstof is in zeer grote hoeveelheden aanwezig.
Naast het element C komen tevens andere elementen voor, die wijzen
op organische stof (o.a. P, S, Cl en Ca). Opvallend is dat er in

het doppleriet—achtige ingespoelde materiaal relatief veel aluminium
aanwezig is. Ook titaan komt in beide monsters voor. Röntgen
Diffractie Analyse

indiceert

géén aanwezigheid van een aluminium—

oxyde. Waarschijnlijk is het element Al als een aluminium—sill—
caat aanwezig.

4.3.2)

Uit de visueel—ijzer—bepalingen (
copische elementenanalyses (

4.5.1),

en de electronenmicros—

blijkt dat de bodem in het

Amsterdamsche Veld tot op grote diepte ontijzerd is.

—
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5.2 HET VOORKOMEN VAN WATERHARD IN HET TERREIN

4.2.3

t/m 4.2.5 is het voorkomen van waterhard in het terrein
uitvoerig besproken. Samenvattend kan gezegd worden dat uit de vele
veldwaarneniingen het volgende beeld is ontstaan.
In §

Het voorkomen van waterhard varieert van grillig gewolkte structu—
ren (foto 13) tot "halve schotel"-vormige lageri ( 4.2.4). Zelden
vormt het waterhard een dóórlopende laag.

Algemeen kan gezegd worden
dat waterhard altijd de aanwezige sedimentaire gelaagdhejd (en de
verstoringen daarin) volgt. Bovendien kent waterhard enkele "voor—
keursposities" in het terrein (fig.

14): het komt niet voor in de

hoogste en niet in de laagste delen van het dekzandreljef. Zonder
te kijken naar de doorlatendheid van waterhard kunnen n.a.v. boven—
staande gegevens al vraagtekens worden gezet bij de bewering, dat
waterhard een aaneengesloten laag is en daarom een functie zou kunnen hebben bij de vorming en instandhouding van vennen (Grootjans et
al., 1982; Everts en De Vries, 1984). Uit onderzoek van Dekker et
al.

(1986) blijkt dat bij het onderzoek van Grootjans et al. (1982)
een kazige B—horizont is aangezien voor een waterhardlaag.

Doordat waterhard de aanwezige sedijnentaire gelaagdhejd volgt,
heeft de ondergrens, evenals de gelaagdheid, een grillig verloop.
De bovengrens van waterhard is echter vaak horizontaal, altijd
scherp en nauwelijks gegolfd, een sterke aanwijzing dat waterhard—
vorming gerelateerd is aan de stand van het grondwater.
Waterhardlagen hebben een dusdanig horizontaal verloop, dat onder
de flanken van het oppervlakte-relief de laag door kan lopen in de
(oude) podzol B-horjzont. Indien er waterhard in een (oude) B-horj—
zont aanwezig is, is dit duidelijk te herkennen (donkerder
van kleur;
grillig gevormde ondergrens; vlijmscherpe bovengrens; "boeg"—vormen;

etc.). Dit i.t.t. hetgeen beweerd wordt in het Nederlandse bodem—
classificatiesysteem: "Het is vrijwel onmogelijk de eerder ingespoel—
de humus in deze fossiele B—horizont op het oog te onderscheiden van

later verplaatst materiaal" (De Bakker en Schelling, 1966, pag. 72/
73).

De naam "waterhard" suggereert een consequent verkit voorkomen
van dit fenomeen. Naar aanleiding van diverse veldwaarnemingen
moet deze suggestie worden tegengesproken.

De aanwezige (oude)

B-horizont is vaak zeer verkit en hard. Waterhard is "hard" te
noemen als het a) voorkomt in zo'n verkitte B-horizont (aannemelijk
hierbij is, dat deze laatste dan voor de "hardheid" zorgt) of
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b) veel ingespoeld materiaal bevat. Hierbij zorgt de compacte structuur voor de "hardheid". In de rest van de gevallen doet "waterhard"

zijn naam geen eer aan. Omdat bij waterhard tussen de minerale delen
organisch materiaal is afgezet heeft het vanzelfsprekend relatief
jets meer weerstand bij het graven en boren dan het boven— en onderliggende materiaal, maar het zou te ver voeren om bij deze weerstand
te

spreken van "harde" of zelfs "keiharde" lagen.

5.3 ONTSTAANSPROCESSEN VAN WATERHARD

5.3.1 Interpretatie
14C—ouderdomsbepalingen

( 4.6) tonen de juistheid aan van

de

theorie, dat vóór veenvorming reeds een podzolprofiel aanwezig was.
De B-horizont van profiel "Dordse Dijk" is minstens 4000 jaar oud,
terwiji ujt datering van het oriderste en dus oudste veen een ouder-

dom blijkt van rond de 3500 jaar B.P. Dit zijn minimale ouderdommen,
omdat inspoeling van jonger organisch materiaal - wat overal onder
het afbrekende veen kan hebben plaatsgevonden - een aanzienlijk
"verjongend" effect kan hebben op de datering van het boden-irnateriaal.

Het "bog—extract", d.w.z. het ainorfe materiaal, uit monster nr.

1

bijvoorbeeld is ± 1000 jaar jonger gedateerd dan de overgebleven
plantenresten in hetzelfde monster. De overige monsters: de waterhardlagen, het doppleriet en het grondwaterfiltraat blijken ongeveer
van dezelfde ouderdom te zijn. Deze monsters zijn op ± 3200 jaar B.P.
gedateerd. M.a.w. de organische stof in waterhard, doppleriet en in
het huidige grondwater is een mengsel van oude en jongere humus dat
bij elk van deze monsters gemiddeld op ± 3200 jaar wordt gedateerd.
Wat betreft de waterhardvorming kan uit bovenstaande alleen gecon—
cludeerd worden, dat het podzolprofiel al vóór de veenvorming aanwe—
zig was en dat de vorming van waterhard ná het begin van de veenvor—
ming heeft plaatsgevonden. Het is niet te zeggen, in welke periode(n)
deze waterhardvorming plaats vond. De resultaten tonen aan, dat dit
proces heden nog plaats zou kunnen vinden.

Uit veldwaarnemingen en bestudering van slijpplaten is duidelijk
geworden, dat waterhard "rust" op een laag met fijne poriön. Deze
kan gevormd worden door fijnkorrelig materiaal (premorenaal zand,
leemlaagjes, e.d.) of door materiaal met een grote heterogeniteit
in korreigrootte (keileem, Allerødlaag e.d.). Op verschillende
niveaus in het dekzand komen laagjes voor, die heterogeen zijn wat

betreft de textuur en daardoor iets verschillen in poriëndiameter
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van boven— en onderliggende lagen. Deze kunnen de ondergrens van
waterhard vormen. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Zo zijn
in slijpplaten op enkele plaatsen boven waterhardlagen banen aange—
troffen met een structuur, die minstens zo compact is als de lagen,
waar het waterhard op "rust", terwiji er geen spoor van organische
stof-inspoeling is te zien. Hieruit blijkt, dat de vorming van waterhard niet alléén op mechanische processen (verstopping) is terug te
voeren.

Het verband tussen laterale grondwaterstroming en waterhardvorming
wordt niet van groot belang geacht omdat, indien waterhard als een
dóórlopende laag voorkomt, deze een vrijwel horizontaal verloop
heeft. Gezien de schuin aflopende bovengrens bij de "boeg"—vormen,
zal plaatselijk een laterale component van de grondwaterstroming wél
een rol gespeeld hebben.
De karakteristjelce "boeg"—vormen zijn altijd gevorind op plaatsen,

waar de sedimeritaire (dekzand)gelaagdhejd verstoord is en waar de

verticale doorlatendheid via de homogene opvulling van de scheuren
groter is dan daar, waar de gelaagdheid niet onderbroken is.

5.3.2 Ontstaanshypothese van waterhard
Uit de waarnemingen die tijdens dit onderzoek gedaan werden en
n.a.v. bovenstaande interpretaties is de volgende ontstaanshypothese voor het fenomeen "waterhard" op te stellen (zie ook fig. 36).
Tot in het Subboreaa]. vond in het Amsterdamsche Veld in het dek-

zand de ontwikkeling plaats van een podzol-profiel. De stobben onderin het hoogveenpakket wijzen op bos-omstandigheden.
In de loop van het Subboreaal verstikte de bosvegetatie in het
overwoekerende veenmos. De gevorinde podzol—bodem werd "begraven".

Het zich uitbreidende veen vormde een pakket met een waterbalans
die samenhangt met de bouw van de veenvormende veeninossen (fig. 6):
in het "levende" hoogveenpakket vond slechts uitwisseling van
water met de omgeving plaats in het bovenste gedeelte. De verdamping
was verreweg de grootste verliespost op de waterbalans en kon tot
100 % van de neerslag bedragen. De afvoer (ondiepe drainage over het
veen) was van veel minder betekenis. De wegzijging uit het veen
speelde géén of nauwelijks een rol (Willems,

1976). Vanwege de

buff erende eigenschappen van het hoogveenpakket kende de grondwater—

spiegel nauwelijks seizoensfluctuatjes.

-

74 —

Fig'uur 36

A)

B)

Scheraatisch overzicht van vormingsmogelijkheden van waterhard in het
Amsterdamsche Veld, gezien in het verloop van de tijd.

± Boreaal - Atlanticum:
ming onder bos.

podzolvor-

A)

Subboreaal: overwoelcerend hang—
veenpaicket. Tijdens de "voortschrljdlng" Icon overtoluig water
met ovt. veenafbraalc-produkten
in de bodem percoleren (na/tijdens
relatieve droogtepBriodes).

B)

±

-—
-—

C)

0)

Subboreaal - ± 1950: percolatie
van overtollig water met veenafbraalc-produkten, tijdens periode(n)
van etlistand in veen-uitbreidlng.
±

C)

—

————

—

± na 1950: afgegraven hoogveenpalclcet. 0)

Nog (rest)veen aanwezig. Percolatie
mogelijic van veenafbraalc-produkten.

Hoogveenpakket, waarin
=

"uitbreidings]ijnen"
zijn aangegeVefl.

—

=

B-horizont.

= Grondwaterspiegel.
=

Wateretroming waarin veenafbraalsprodukten
Kunnen wordon opgenornnn, waardt,or

in

de

minerals grand waterhard can worden
gsvormd.

Plaatsen waar waterhardvorming mogeuijlc is.
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Het huidige Amsterdamsche Veld werd ± 3500 jaar geleden door het
hoogveen overwoekerd. Er zijn aanwijzingen, dat gedurende de veen—
uitbreiding klimaatswisselingen hebben plaatsgevonden (Schreiber,
1927). In de relatief drogere periodes kon de hoogveen—uitbrejdjng
stagneren, waarbij de bovenkant van het veenpakket mogelijk aan
afbraak onderhevig was. Vóórdat de veenontwikkeling weer op gang
kwam werden de afbraakprodukten zijdelings met het regenwater af—
gevoerd (fig. 36b) en gedeeltelijk met het percolatiewater de bodem
ingespoeld. Bij het bereiken van het toén aanwezige grondwaterpeil
en dus van de volledig verzadigde zone (verandering van watertype verandering van pH en/of redoxpotentiaal, reductie etc.) veran—

derde het materiaal van consistentie en werd stroperiger. Het gelvormige materiaal verstopte de eerste de beste laag met fijnere
poriën, waardoor de onderkant van het waterhard werd bepaald. De
haarscherpe bovengrens weerspiegelt de hoogst bereikte grondwater—
stand in de periode van waterhardvorming. Na het weer op gang komen van de veenvorming werd de aanvoer van het meegenomen organi-

schemateriaal gestopt. Tijdens een evt. volgende stilstand—fase
in de veenuitbreiding werd op een ander niveau (ander grondwaterpeil) waterhard gevormd.

De "voorkeurspositie" van waterhard

—

géén waterhardvorming in de

hoogste en géén waterhardvorming in de laagste delen van het terrein
—

hangt mogelijk samen met het feit, dat juist op déze plaatsen

op

het veen het water stagneerde en de veendikte minimaal was (zie fig.
36c), waardoor hier de grootste kans op inspoeling bestond (zie ook:
"oude" doorsnedes in fig. 22 en fig. 23).

Het is niet uitgesloten dat waterhardvorming heden nog plaatsvindt.
Op verschillende plaatsen in het Amsterdamsche Veld is juist boven
het keileem waterhard aan te treffen (foto 19): daar waar nü het
grondwaterpeil aanwezig is. Dit gezien het feit, dat ook het huidige
grondwater nog organische stof meevoert (foto 10), met een ouder.dom van gemiddeld ± 3200 jaar.

5.4 VERGELIJKING WATERHARD/PODZOL B-HORIZONT
Waterhard blijkt een begrip, wat niet eenvoudig is in te passen
in de terminologie, gebruikt bij profielbeschrijvingen en bodem—

genese (

4.1.2).

Het is op enkele punten vergelijkbaar met een

humuspodzol B-horizont - er heeft inuners inspoeling plaatsgevonden
van vrijwel alleen organische stof — doch deze vergelijking gaat op
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vele punteri mank.

Het is de vraag, of waterhardvorming als een bodemvormend proces gedraait het i.h.a. om de evenwij-

zien moet worden. Bij de pedogenese

dig aan het grondopperviak ontstane veranderingen in de bovengrond.

De pedogenetisch verschillende lagen (horizonten) van een podzolbodem
vertonen een duidelijke samenhang (ophoping -

uitspoeling

-

inspoe-

ling) en verlopen vrijwel altijd parallel aan het (dekzand)reliëf-op-

4.2.3):

perviak. Waterhard echter (zie ook §

a) hoeft niet altijd als "laag" (dóórlopende band) voor te komen,

b) vertoont géén samenhang met andere, door pedogenese gevormde lagen
in de minerale bodem,

c) kan voorkomen tot op grote diepte (>> 120 cm),
d)

(als laag) volgt niet het relief, maar loopt vrijwel horizontaal,

e) komt alléén voor in bepaalde delen van het terrein.

N.a.v. bovenstaande eigenschappen van waterhard(lagen) lijkt het
beter (een) waterhard(laag) niet als "bodemhorizont" te zien, maar
als een op zichzelf staand fenomeen van humusinspoeling onder (voormalige) veengebieden. Verwarrend hierbij is, dat onder het veen vaak
een (oud) podzolprofiel aanwezig is. Uit veldwaarnemingen is echter
geen enkel verband gebleken tussen waterhardvorming en dit (oude)
podzolprofiel. Wat betreft de bewering van De Bakker en Schelling
(1966), dat ingespoelde humus van oude B-horizonten niet te onderscheiden zou zijn van later verplaatst materiaal moeten i.v.m. alle
waarnemingen in het Amsterdamsche Veld uitzonderingen worden gemaakt
voor waterhard. Indien waterhard voorkomt in een oude B—horizont,
zijn ze duidelijk te onderscheiden

(foto 2).

Uit microscopisch en sub-inicroscopisch onderzoek blijkt géén dui—

delijk verschil in samenstelling tussen waterhard en een podzol Bhorizont. Wél zijn er aanwijzingen, dat de humusvorm verschilt. In
een slijpplaat is de organische stof in een podzol B—horizont i.h.a.
egaal zwart—bruin van kleur. De organische stof in waterhard manifes—
teert zich als doppleriet—achtige flarden: lichtbruin met donkere
banden ("vlies-band"—karakter, zie §

4.4.2).

5.5 DE WATERAFSLUITENDE WERKING VAN WATERHARD
Waterhard, als laag, heeft een zekere waterafsluitende werking. De
monsters Ki en K6 (fig. 27) zijn beide genomen van waterhard, gevormd
in dekzand. In monster K1 (slijpplaat nr. 615) is de ingespoelde organische stof aanwezig als dunne huidjes en losse schilfertjes. In
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monster K6 (slijpplaat nr. 636) vult de ingespoelde organische stof

in het donkerste deel álle poriën van de matrix op (zie § 4.4,2).

Foto 32

Opvullin van alle porin in het "ijzerband—achtige"
deel van de waterhardlaag' in monster K6 (slijpplaat
nr. 636).

Het gloelverlies van monster K1 bedraagt 1,4 %; dat van monster K6
4,5 %. De doorlatendhejd van deze waterhardlagen bedraagt resp. 54 -

100 cm/dag (zeer goed doorlatend) en 0,0 cm/dag (zeer slecht doorla—

tend). De verticale verzadigde doorlatendheid blijkt dus afhankelijk
te zijn van de hoeveelheid ingespoeld materiaal. Hoe meer ingespoeld
materiaal (

gloeiverlies), hoe groter de reductie in de doorlatend—

held.

Als een waterhardlaag als een dóórlopend geheel onder een terreinlaagte zou voorkomen zou deze, gezien bovenstaande resultaten, een
belangrijke rol kunnen spelen bij de evt. vorming en instandhouding
van vennen. Echter: uit de veldwaarnemingen is gebleken (* 4.2) dat
het voorkomen van waterhard als continue laag onder een terreinde—
pressie als zeer onwaarschijnlijk moet worden geacht.

Als waterafsluitende lagen blj veenvorming komen gliedelagen en
(oude) (verkitte) (kazige) B—horizonten veel eerder in aanmerking.

Bij een recent onderzoek aan vennen nabij Sellingen (Dekker et al.,
1986) ble k, dat laatstgenoemde lagen - die wél vaak helemaal onder
een terreindepressie doorlopen —

als

zeer slecht doorlatend gezien

moeten worden.
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Waterhard zou slechts plaatselijk voor een extra reductie in de ver—
ticale doorlatendheid kunnen zorgen. Deze waterafsluitende werking
wordt aangetast als er ingespoeld materiaal verdwijnt (door bijv.
oxydatie, opnieuw in oplossing gaan, e.d.).

"UITGEGRA yEN"
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APPENDIX

"OPVALLENDE VERSCHIJNSELEN IN BET DEKZAND"

Tijdens het, in 1985, verrichte veidwerk zijn in en rond gebied
"Dordse Dijk" (fig. 8) veel "vers aangesneden" profielen bestudeerd.

Behalve waarnemingen aan waterhard(lagen) werden tevens enkele bijzondere verschijnselen in het dekzand op foto en/of dia vastgelegd.

Zijdelings zijn deze verschijnselen te relateren aan voorkomens van
waterhard. Het blijkt ni. dat daar waar verschijnselen als bijv.

vorstscheuren in het dekzand voorkomen, deze als onregelmatigheden/
"boeg"—vormen e.d. in het waterhard terug te vinden zijn (zie o.a.
§ 4.2.3).

Naast vorstscheuren en kryoturbaat verwrongen lagen werden op
sommige plaatsen in de doorsnedes zeer opvallende structuren aan—
getroffen. De motivatie om hiervan enkele beschrijvingen (zeer beknopt) aan dit versiag toe te voegen ligt in het feit, dat voor veel
van de opvallende verschijnselen in het dekzand (nog) geen bevredigen—
de verkiaring is gevonden. Het is daarom zinvol om hiervan zoveel mo—
gelijk gegevens beschikbaar te hebben.

Foto 33

Symmetrische komvormie doorsnede.

Op twee plaatsen (dicht bij elkaar) in gebied "Dordse Dijk" (coör—
dinaten top. krt. 23 A: W/O 263,15

;

Z/N 523,10 en W/O 263,15

;

Z/N

523,15) zijn komvormige structuren aangetroffen met een opvulling van
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dekzand, welke een komvormige gelaagdheid vertoonde. Eèn van deze
kommen had een regelmatige concentrische opbouw (foto 33

Foto 34

en 34).

Detail van foto 33.

Foto 3 A8ynnetrische kornvormige structuur met aan de basis
een pijp of scheur in de keileem.
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De andere was asynunetrisch van vorm en bezat aan de basis een pijp-

vormige uitstulping van het keileem (foto 35). In beide kommen was
waterhard aanwezig.

Casparie en Ter Wee (1981) beschreven enkele vergelijkbare kommen
(fig. 37) die werden aangetroffen bij Een (gemeente Norg, Drente).
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Fen gedeelte van een dwarsdoorsnede door een komvormige
structuur, beschreven door Casparie en Ter Wee (1982).

De verkiaring die ze gaven voor de genese van de kommen

was gebaseerd

op de vorming van een "mini—pingo". Mensen van de T?Tjonger_cu1tuurT
zouden plaatselijk door hun "brand—haarden" de permafrost hebben ver—
zwakt, waardoor het grondwater (onder druk) naar boven kwam en op
deze plaats een "mini-pingo" kon vormen. Hoewel de gevonden "keileem—
pijp" (foto 35) voor deze theorie pleit, blijven er nog veel vragen
bestaan, waarop niet direkt een antwoord is te geven, zoals:
-

waardoor is de scherpe afgrenzing van de kommen bepaald?

-

waarom is de opvulling komvormig en niet horizontaal gelaagd?

De JLG.D. is heden bezig met een "kommen—onderzoek" nabij Scheemda
(Ter Wee, pers. meded.).

Foto 36 toont een "asymmetrische komvormige verzakking" in het
dekzand (coördinaten top. krt. 23 A: W/0 263,10

;

Z/N 523,10).

Evenals bij de hierboven beschreven kommen was deze zijdelings zeer
scherp begrensd en was de waterhardlaag de "indicator" bij het op—
sporen van dit verschijnsel (de waterhardlaag veranderde plotseling
van

dikte).
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Foto 36

"Asymmetriscl'ze koravormige verzakking" in het cIekzancI.

Nadere inlichtingen over de opvallende verschijnselen in het dekzand in het Amsterdamsche Veld zijn via de schrijver van dit versiag
te verkrijgen
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BIJLAGE 1 -

1

Bepaling van de korrelgrootteverdeling
• Ruime hoeveelheid monster nacht drogen bij 800 C.

• Volgende dag: in bekergiazen (1 1): toevoegen 40 g
zandige monsters)

monster (bij

in DUPLO.

-

Toevoegen: 50 ml H202(opl. 30% g/v)

-

Na ± 3 uur nogmaals 50 ml H202 toevoegen -'

-

Monster op vrije viam oxyderen (±5 mm. koken).

-

Nacht laten staan.

-*

- handschoenen
÷ handschoenen

• Volgende dag: koken (bij teveel schuim: scheut aqua dest. toevoegen).
—

Als het schuimen is gestopt (minder is geworden): aqua dest. toe—
voegen tot 150 ml, overmaat H202 uitkoken.

-

Afkoelen.

—

5

-

20 ml CaC12 (2N) toevoegen.

-

Aanvullen met aqua dest. tot 400 ml.

-

15 mm. koken.

—
-

ml gee. HC1 toevoegen --

handschoenen

Afkoelen.
Aanvullen tot rand en nacht laten staan.

• Volgende dag: zover mogelijk afhevelen en weer aanvullen (aqua dest.)
tot de rand.
-

Nacht laten staan.

• Volgende dag: (kan evt. overgeslagen worden/kan evt. nôg een keer)
—

Zover mogelijk afhevelen en weer aanvullen (aqua dest.) tot de rand.

-

Nacht laten staan.

• Volgende dag: zover mogelijk afhevelen.
-

Toevoegen: 50 ml Na4P207 (0,120N) (op titer brengen na titratie:
11,9 ml gee. op 970 ml).

-

Aanvullen met aqua dest. tot 400 ml.

—

5

mm. koken onder voortdurendzwenkeWroeren (kookt na ± 8 mm.,

totale tijd: ± 15 mm.).
-

Afkoelen tot kamertemperatuur.

-

Kwantitatief

overspoelen m.b.v. aqua dest. in maatglas (1 1) en

aanvullen tot 1 liter.
-

Tijdtabel

maken: Monsternr.; t na schudden; t na 4 uur; t na

schudden; t na 15 mm.
-

Zwenken m.b.v. platte rubberkurk tot afgeronde tijd.

—

Na

2 mi: volgende zwenken, etc.

—
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BIJLAGE 1 - 2
-

Insteektabel

—

Weegtabel maken: monsternr.; gewicht droog, leeg glas; gewicht
glas +

— Na
—

inaken: insteekdiepte; monsternr.; x

monster

—

y = z cm.

na drogen.

4 uur: om de 2 mm.: kleibepaling:(fractie

2 m)

even van tevoren: temp. meten: insteekdiepte (tabel H. de Groot)
bepalen.

—

30 sec. van tevoren: maatglas onder pipet, pipet op opp.

—

15 sec. van tevoren: met kraantje dicht: insteken pipet op

van tevoren bepaalde diepte.
—

op afgeronde t: opzuigen, overmaat alvloeien, pipet legen in

100 ml bekergias.
-

Weer de monsters zwenken (± 10 x) tot afgeronde tijd.

—

Na 2 mm: volgende zwenken, etc.

-

Na 15 mm: om de 2 mm.: kleibepaling: (fractie
-

16 Tim)

handelen als na 4 uur.

-

Bekerglaasjes in stoof, nacht bij 1400

—

Monsters afhevelen en kwantitatief overbrengen in 1 1 bekergiazen.

—

Aanvullen tot de rand met leidingwater.

-

Na 10 mm. afhevelen, nachtje laten staan (hoeft niet).

C

laten drogen.

Volgende dag: bekerglaasjes gedroogde klei wegen.
—

Zandmonsters 3 x afhevelen na bijvullen met leidingwater (om de 5 mm.)
2 x afhevelen na bijvullen met aqua dest.(om de 5 mm.).

-

Monsters m.b.v. aqua dest. kwantitatief overbrengen naar beker—
glazen van 250 ml. Nogmaals afhevelen (na 5 mm. staan).

- Monsters

in stool bij 80° C nacht laten drogen.

itiI,

KhIáI

• Volgende dag: zeven!!!

A'

DOCdOOiUIIdI

Pipettoestel voor de bepaling van het kleigeh&te

CD

C

rba

volgens Robinson

Illustrati-e

door,nide C'.DD

ui.-t:

.—

"Analyse rriet7'ioden voor rond,

C

water en bodemvocht"
R.IJ.P., 1971.
gewas,

(Q4WI9.UI

-
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BIJLAGE 1 - 3

APPARATUUR

CHRONOMETER.

CILINDRISCHE VOETGLAZEN, 1,1

liter, 0 60 mn, merkstreep bij

1,0

I.

DROOGKAST, met geforceerde ventilatie, instelbaar op 105°C.
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BIJLAGE 1 - 4
Bij de kleifractie bevindt zich een gedeelte van de peptisator NaP207 en van de opgeloste zouten.

Voor NaP207,

d g

in mindering brengen (afhankelijk van de inhoud van de pipet) en voor opgetoste

zouten 0,003 g.

(d + 0,003)

Kleifractie na correctie: c

-

De stoofdroge grond bevat:

c x

Voor e x

100

inhoud pupet

Resultaten opgeven in

— f)
1

— e

g.

1000

TOO

inhoud pipet X

een tabel maker,. Dan

stoofdroge grond

g

shb

%

g stoofdroge grond

of lutum.

% s)ib of luturn.

dec.

Maximaal toe)aatbaar verschil duplo-bepalingen:

Sub (< 16 )

0,0 - 20,0% sHb: 1,0% sIft.

(afkomstig ult "Analyse
methoden voor g'rond, uewas,

20,0 - 50,0% sTub: 5% van de gevonden waarde.
>

water

50,0% sub: 2,5% slib.

en bodernvocht

R.IJ.P., 2972).
Lutum (< 2 u)
0,0 - 20,0% lutum: 1,0% lutum.

20,0 - 30,0%

lutum: 5% van de gevonden waarde.

30,0 — 50,0%

luturn:

>

1,5% Jutum.

50,0% lutum: 3% van de gevonden waarde.

Bepaling van de korrelgrootteverdeling (zonder kleibepaling)
• Ruime hoeveelheid monster nacht drogen bij 800 C.
• Volgende dag:

In bekergiazen (1 1): toevoegen 40 g

zandige monsters).

monster (bij

in DUPLO.

Toevoegen: 50 ml H202 (op1. 30% g/v)

—

- handschoenen
Na ± 3 uur nogmaals 50 ml H202 toevoegen -- -- handschoenen
Monster op vrije vlam oxyderen (± 5 mm koken).

—

Nacht laten staan.

-

—

-)-

• Volgende dag: Koken (bij teveel schuim: scheut aqua dest. toevoegen).
-

Als

het schuimen is gestopt (minder is geworden):

aqua dest. toe-

voegen tot 150 ml, overmaat H202 uitkoken en afkoelen.
ml gee. HC1 toevoegen

±handschoenen

—

5

—

Aanvullen met aqua dest. tot 400 ml.

-

15 mm

—

Aanvullen tot rand en nacht laten staan.

-)-

koken en daarna afkoelen.

• Volgende dag: Zandmonsters: 3 x afhevelen na bijvullen met leiding—

water, 2 x afhevelen na bijvullen met aqua dest. (om de 5 mm.).
—

Kwantitatief

—

Monsters nacht bij 80° C in stoof laten drogen.

overgieten m.b.v. aqua dest. in 250 ml bekergiazen (2x).

• Volgende dag: zeven!!!

—
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BIJLAGE 2
De

-

I

kolommenmethode voor doorlatendheidsbepalingen.

Het gaat hier om bepalingen van de verticale, verzadigde doorlatendheid.
Nodig:

-

standaard-PVC-rioolbuis (4: 20 cm, hoogte: 20 cm, wanddikte: ±2 mm),

waaraan aan én zijde een scherpe rand geslepen is.
-

-

spade/mes[sen).

PVC-plaatje (: 20,4 cm), geper-Foreerd met ±
ronde, katoenen doek t: 20,4 cm).

30 gaatjes.

Veld:

• Maak do oppervlakte van de to onderzoeken laag schoon en zet de met landbouwvet, dun ingesmeerde cylinder met de scherpe rand op hot oppervlak.
• Druk met do hand de cylinder eon eindje de bodem in en snijd steeds rond
do cylinder hot bodemmateriaal weg. Denk erom: er mag géén ruimte tussen
hot monster en de buiswand ontstaan, door het vet wordt alleen kleine speling opgevangen.

• Druk zo steeds verder de cylinder naar onderen, tot de buis "vol zit
• Snijd beido zijden voorzichtig glad a-F.

• Leg cen stukje katoenen doek over de onderkant (em zandverlies tegen te gaan).
• Plaats eon rond stukje geper-Foreerd FVC-plaat over de onderkant.
• Dek do bovenzijde a-F

(tegen uitdroging) Het monster is gereed voor vervoer.

water +

methyiblauw
-4,

opgeplak
te ring
ring met
monster
-

trechter

bekerglas

Bepaling van de
verzadigde doorlatendheid.

Monstername in

bet veld.

Schematische opstelling in bet lab.
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BIJLAGE 2 - 2
Lab.;

• Het monster kan op een koele plaats bewaard worden, staande in een bak
met water (op de lange duur: oppasson voor algongrooi).
• Váór meting; extra rand (± 3 cm hoog) bovenop do cylinder "tapen".
• Het geheel, met do geperforeerde onderkant op een trechter plaatson.
• Voortdurend 1 cm water op het monster houdon.

• Na verzadiging: hoeveelheid uitlekkond water* per tijdseenheid bepalen.

• Aantal ml opgevangen water/tijd, via aantal cm's/tijd, omrekenen in m/dag
dit is do K

*

verz.

van do meost ondoor'latende laag in het monster.

Aan het water een hoeveelhoid methylblauw toevoegen. Hierdoor is na do

proof to zion, of het water door schouren of door eon bk bangs do buiswand gebopen is.

—
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BIJLAGE 3

SLIJPPLAATBESCHRIJVING:
Slijpplaatnummer:
Monsternununer:

Lakfilmnummer:

I Macroscopische beschrijving van a) lakfilm
b) slijpplaat
II Microscopische beschrijving (100 x)
A) S—matrix (grondmassa)
a) skeletkorrels: 1. Grootte
2. Vorm
3. Rangschikking
b) plasma:
1. Mullicol (klei/org. stof)
2. Humicol
(puur org. stof)
c) holten:
1. Grootte
2. Vorm
3. Rangschikking
B) Speciale verschijnselen
1. Plasma—reoriëntations
2. Cutans
3. Subcutanic features
4. Glaebules
5. Crystallaria
6. pedotubules
7. Fecal pellets
8. Aggregates
9. Sedimentary structures
C) Interpretatie

Extra: Morfologische beschrijving van de verschijnselen.
A) Shape (vorm)
angularity:
angular
sub angular
sub rounded

rounded
sphericity:

B) Arrangement (rangschikking)basic distr. pattern:

ref. orient, pattern:

C) Quantity (hoeveelheid)

0 vol%:
0 —
2 vol%:
2 — 10 vol%:
10 - 25 vol%:

25 vol%:
(overvloedig)
>

D) Sharpness of boundaries

E) Contrast of boundaries

—
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low
high
random
clustered
banded
normal
parallel
inclined
absent
very few
few
common
many
abundant
very diffuse
diffuse
rather diffuse
rather sharp
sharp
faint
distinct
prominent
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BIJLAGE 4.
VERKLARENDE TERMEN-LIJST 813 HET ONDEROEEL "SLIJPPLMT-BESCHRIJVING"

richting. Een

• Gekruist gepolariseerd (doorvallend) licht: gepolariseerd licht trilt siechts in één
microscoop bevat een

polarisator

len. Do analysator "vangt" licht op in slochts 6n richting.

__

Wanneer de polarysator n de analysator zijn ingoschakeld,

spreekt

polarisatie-

en eon analysator. De polarisator doet hot licht in slechts één richting tril-

_-.___

men van geicruist gepolariseerd Iicht. Er wordt nu

4

j

I

==

4'

n,n,yr.,vnr
géén I icht meer doorgelaten. (figuur hiernaast)
Anisotroop: mineralen, die anisotroop sun, voroorza(cen de zgn. dubbelhrelcing van doorvallend
I

•

licht: het vermo—
gen om een Iichtstraal te ontbinden in twee componenten, waarvan do trillingsrichtingen loodrecht op elkaar

staan. Eli gekruist gepolariseerd licht neemt men bij de meeste standen van do microscooptafel het mineraal waar.
opake componenten zijn zowel (:ij normaal (ongepolariseerd) licht als hij gepolarisoerd liclit volicomen

•

licht-ondoorlatend en dus bruin tot zwart in de slijpplaat. (Bij alle standen van do rnicroscooptafel),
• S-matrix: grondmassa van de bodprn, die bestaat uit drie olementaire bouwstenen, te weten; skeletHcoi-rels),
plasma en holten.

• Voor de roottc

Staff

k1asse-jride1jn wordt

bij slijpplaatbeschrijvlng het schema gebrui}ct van de U.S. Soil Survey

2

-

SOp

50

-

lOOp:

(Soil Survey Manuel, 1962):

100 -

silt

250

fine sand
25Dp : fine sand

-

Sflfl)J

medium sand

500 -l000jj

coarse sand

1000 -2000p

very coarse sand
• De vorm van de skeletkorrels wordt beschreven naar "angularity': angular
sub-rounded (figuur hieronder)
rounded

• De omschrijving van de rongschikkin omvat de beschrijving van het distributie- en oriEntatiepotroon
(figuur hieronder)
basic distribution zottenl

00 oqj

p55pcitv LtiiiAess

00
c:1III1

Q

O
nlbr

g

C

It

d

I

•

I

d

referd orientation patteni (of bands)

rondod

,sibrwsod,d

nI
• Plasma: omvat alle boden-rnateriaal van

collodale

::::°'

afmetingen (<2 p), d.w.z. naast do

klei-fractie

iflCd

buy. ook or-

ganische stof en colloidale ijzerverbindingen,
• Simple packing-voids: enkelvoudige pakkingsholten, resulterend ult do pakking van skeletkorrels zonder plasma.
• Channels: kanalen: langgerekte holten, met een mm

of moor cylindrische

vorm en con re)atief gladde wand. Oe

diameter is vrij constant over aanzienlijke lengte. Zij danken hun vorming aan wortel- of dieraktiviteit.
• Vughs: holten van onrogelmatige vorm, die in alla richtlngon mm

of acer even sterk ontwikkeld zijn en die niet

verbonden zijn.

a Speciale

verschijnselon: (special features) verschijnselon in do grondmassa, die zujn ontstaan door buy, her-

ori'èntatje. redistrebutje, concentratie, overerving. e.d.

• Cutans: huidjes, die liggen o natuurlujke oppervlakken (structuurolementon, de wanden van holten, skeletkorrels,
relicten, e.d.) en die afwijken van de omliggendo grondmassa in samenstelling of rangschikking van do compononten.
• Free grain-cutans: cutans op skoletkorrels in eon grondmassa zondor plasma.
• Channel cutans: cutans op de wanden van Icanalen (channels).

• Pedotubules: opvullingen van kanalen met skeietkorrols en/of plasma.

Ii

• Focal pellets: uitwerpselen van dieren (inseicten), aanvanlcelijk rond, ellipsodaa1 of zwak cylindrisch van vorm.

200 p

Fecal pellets in eon channel (dwarsdoorsn.)
uit slijpplaat nr. 638, (coErd, 19,25 - 112,25)

—
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