
IJZERPIJPJES 
door G.H. Ligierink 

Over het gedrag van ijzer in de grond zi jn we langzamerhand 
wel aardig ingelicht. Heel wat onderzoekingen en publikaties zi jn 
er de laatste v i j f t i g jaar aan gewijd. Behalve het gley-verschijn-
sel, de afzettingen van limoniet of moerasijzererts in beekdalen 
zi jn er dan ook nog de merkwaardige Hijzerpijpjes"• 

Het z i jn spilvormige ijzerconcreties, afgezet om ondergrondse 
plantendelen of hun gehumificeerde resten. Van Baren heeft er in 
zi jn werk MDe bodem van Nederland" al v r i j uitvoerig aandacht aan 
besteed• 

De pijpjes zijn gesignaleerd in loss en k l e i , zeldzamer in zand-
grond en zelfs hier en daar in het veen ('piepkesdarg1). Zoals 
reeds gezegd, zi jn ze in hun ontstaan gebonden aan de kanaaltjes 
die ontledende plantenwortels achterlaten. Het kanaaltje vindt 
men in de pijpjes terug. 

Over deze materie zou ik hier niet schrijven, als een drietal 
vondsten me niet gestimuleerd hadden om aan dit bio-chemisch pro-
ces meer dan gewone aandacht te schenken. 

Foto nr. 2 toont ons drie 'generaties1 van deze pijpjes. De 
bovenste serie is afkomstig uit het talud van een sloo t̂ langs de 

?eg van Slaperstil naar Hoogkerk, ten ¥. van de stad Groningen 
i j een normalisatie van deze weg werd een oude wierde doorgesne-

den. De pijpjes zaten dicht onder de vegetatieband, waarboven de 
wierde was opgeworpen. Naar de aardewerkscherven uit de wierde te 
oordelen, dateert de terp uit het begin van onze jaarteJJ^ing© 

De tweede serie is afkomstig uit de Midden-oligocene k le i^ 
groeve Lemke ten 0 van Uelsen in de Graafsch. Bentheim. Ze bevon-
den zich in een laag glauconiethoudend zand, een paar meter boven 
de bovenkant van de septarienklei. Deze groerizanden moeten vo l -
gens C. Dietz en H. Hiltermann tot het Boven-oligoceen gerekend 
worden. De pijpjes hebben hier soms rcnde, knopvormige verdik-
kingen en zi jn boven en onder flensvormig verbreed. 

De er onder afgebeelde steen slui t een nog veel oiidere genera-
tie van ijzerpijpjes in zich. Het is een brok hoornsteen, gelig 
van kleur, die ik opraapte in een groeve in de omgeving van Ge-
scher ten ¥. van Coesfeld (Did). Stratigrafisch is niets over 
deze steen te zeggen, omdat het een losse, v r i j zeker allochtone 
vondst i s . Op de afbeelding zijn de eind-verdikkingen van de 
pijpjes te zien. Op de zijkant l i g t er een over de voile lengte 
aan de oppervlakte. De kanaaltjes z i jn opgevuld. 

Op de foto is tevens nog afgebeeld een zwaar verijzerd stuk 
hout (met een s.g. van 4 , 5 ) behorend tot een v r i j uitgestrekte 
laag hout,die ik aantrof in een van de grindruggen te Emmerschans 
Zoals bekend, liggen de grinddepots in de Hondsrug min of meer 
'verschubd1 onder het restant van de grondmorene. Ze zijn daar dus 
gedeponeerd door het landijs. De stukkeri verijzerd hout die te 
voorschijn b/amen, bestonden uit dikke bundels grove pijpen. Het 
ijzer is hier blijkbaar niet om wortels, maar om takken en stam-
metjes gevormd. 

Tenslotte nog een paar opmerkingen over het afzettingsproces 
zelf. Met achterwegelating van chemische finesses kan men zeggen, 
dat ijzer in het bodemwatar oplosbaar is (en daardoor transport-
abel) in de meeste tweewaardige verbindingen. Meestal is dat fep-
robicarbonaat (Fe (HCO 3 ) 2 ) dat zich vormt uit ijzer dat uit de 
bodem mineralen vrijkomt en het koolzuurgas (C02) dat afgescheiden 
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"bovenx uit fossiele teeltlaag 

onder een wierde. 
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(eindknopen) 
(foto* Ligterink) 

wordt bij ontleding van organische stof.In zi jn driewaardige ver-
bindingen is het i jzer alleen verplaatsbaar,als het ferri- ion ge-
neutraliseerd is door humuscollolden (in zure omgeving) of door 
kiezelzuur (in alkalisen milieu* De ijzerdeeltjes krijgen hierbij 
n l . een humus— resp. kiezelmantel, die voor uitvlokking beschut. 

Komt het in al deze vormen verplaatsbare yzer met lucht in aan-
raking, dan volgt onmiddellijk uitvlokking en dus neerslag van het 
ijzer* Nu leveren bodemafzettingen boven een fossiel vegetatiedek, 
door de vrijkomende humuszuren veel verplaatsbaar yzer. Onder deze 
laag vlokt het i jzer rond de met lucht gevulde wortelkanalen uit* 
Daarbij vormen zich concentrisch laagjes neergeslagen \jzer. In een 
s l ib r i jk milieu waar het i jzer dus met een kiezelmantel is ver-
plaatst, krijgen we afwisselend een laagje ijzerneerslag en een 
laagje kiezeloxyd. Volgens D* Schroeder en U. Schwertmann bevatten 
de pijpjes van êmke gemiddeld ruim 60% Si 02 en ruim 2 0 $ i jzer-
oxyd* Bij concreties in zandgrond liggen de verhoudingen kiezel -
ijzer wel omgekeerd* 

Verdikkingen en •knopen' houden verband met laagjes, die een 
sterkere ijzeraanvoer toelaten. Als ik me goed herinner, zaten 
de 'klosjes* bi j Lemke ingeklemd tussen twee dichte kleilaagjes 
De vorming van de klosrandjes zal hieraan toegeschreven moeten 
worden* 

Wat de hoornsteen betreft - hier moet de pijpjeshoudende laag 
in z i jn geheel gesilificeerd z i jn . 
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