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Enige tijd geleden ging mijn buurman 
aan de slag om een loopstal te bou
wen. Toen de bouwput uitgegraven 
was, was ik er natuurlijk als de kippen 
bij o m te speuren naar bijzonderheden 
in de bodem. Mijn nieuwsgierigheid 
werd ruim beloond, want er waren 
twee bijzondere verschijnselen te zien. 

De put was 32 x 22 m groot en 2.54 m 
diep, en bij een eerste aanblik viel 
vooral de bodem op (afb. 1). Deze was 
namelijk voor het grootste deel bedekt 
met een prachtige polygoonstructuur 
(polygoon = veelhoek), als een tapijt 
met een patroon van zeshoekige tegels 
of honingraatstructuur. De 'tegels' zelf 
bestonden uit grof zand, de ruimten 
ertussen uit donkergrijs fijn, leemhou-
dend zand (afb. 2). De afmeting van de 
tegels varieerde van 30 tot 60 cm. 
Nabij de oostwand hield het polygoon
patroon op: daar was in de noordelijke 
wand van de put een prachtige vorst-
wig te zien (afb. 3). Je kon in de bodem 
van de put precies volgen, waar deze 
doorliep (afb. 4). De wig was maximaal 
1.50 m breed, 2 m hoog en 10 m lang, 
en was opgevuld met hetzelfde materi
aal als de ruimten tussen de tegels. 

De overige details zijn minder pikant, 
maar wel van belang voor de rest van 
het verhaal. De ondergrond van de 
bouwput bestaat aan de bovenkant uit 
een laag grof zand met fijn grind (afb. 
5). De veelhoekige structuren zitten in 
deze laag. Daaronder ligt een laag van 
het al genoemde leemhoudende zand, 
die helt van west naar oost onder een 
hoek van ongeveer 2%. De bovenzijde 
ervan ligt op 2.40 m onder maaiveld in 
het westen, duikend tot naar schatting 
3.50 m onder maaiveld bij de vorstwig. 
In het westen is deze laag slechts 30 
cm dik, onder de vorstwig 110 cm. 
Tenslotte ligt bovenop deze beide zan
den een laag grof zand, eveneens uit 
s tromend water, en een laag dekzand, 
die beide in de wanden ontsloten zijn. 
De laag grof zand vertoont verschijnse
len van vloeiing en inzakking in de 
onderliggende laag (kryoturbatie), een 
gevolg van het ontdooien van het 
por iënwate r . 

Iets over de geologische 
opbouw 

De laag leemhoudend zand, onder het 
zand met de structuren dus, werd zo'n 
26.000 - 20.000 jaar geleden, d.w.z. tij

dens het Weichsel Pleniglaciaal, afge
zet in een relatief mild klimaat. We 
hebben hier te maken met een windaf-
zetting, het Oude Dekzand I, gevormd 
onder natte eolische omstandigheden. 
Het klimaat werd daarna wat kouder en 
in deze tijd kwam het grove zand met 
grind tot afzetting uit stromend water. 

De laag zand boven de grove zandlaag 
met de structuren vertegenwoordigt 
eveneens een stromend waterafzet
ting. Dit zand behoort vermoedelijk tot 
het Beuningen Complex. Meer alge
meen bekend is de Laag van 
Beuningen als een grindsnoer (een 
zogenoemd 'desert pavement') dat het 
enige overblijfsel is van een overigens 
weggeblazen afzetting. Op sommige 
plaatsen is echter sprake van een dui
delijk laagje grof zand dat uit dezelfde 
tijd stamt en wordt aangeduid als 
Beuningen Complex. 
De Laag van Beuningen/het Beuningen 
Complex ontstond in de koudste perio
de van het Pleniglaciaal. Dit komt ook 
tot uiting in het feit dat vanaf dit 
niveau vaak grote vorstwiggen de 
grond indringen. In de tijd valt dit zo'n 
18.000 jaar geleden. 
De ontsluiting ligt in een dekzandrug. 
Waarschijnlijk behoort het dekzand op 
het Beuningen Complex tot het jonge 
dekzand (Jong Dekzand I) uit het Laat-
Glaciaal (Vroege Dryas-stadiaal). 

Hoe konden de structuren ont
staan? 

We proberen o m te beginnen de poly
goonstructuur te verklaren. Door plot
seling invallende, zeer strenge vorst 
ontstonden in het grove zand op regel
matige afstand van elkaar krimpscheu-
ren. Dit was het begin van het ont
staan van de structuren. De krimp-
scheuren vormden zwakke plekken in 
het zand waardoor het onderliggende 
leemhoudende zand, dat bovendien 
zeer waterrijk was, kon ontsnappen. 
A l s de dooi weer inviel, zakte het leem
houdende zand niet weer naar bene
den. Het volgende jaar herhaalde dit 
proces van vriezen en dooien zich, 
zodat na eeuwenlange herhaling de 
scheuren geheel opgevuld raakten met 
het leemhoudende zand. 

Ongeveer 18.000 jaar geleden werd het 
klimaat nog kouder. Uit die tijd stamt 
het Beuningen Complex. Opnieuw ver
oorzaakten momenten van plotselinge 
strenge vorst krimpverschijnselen, die 
zich manifesteren als vorstwiggen. 
Trouwens, ook vorstwiggen vormen 
veelal een samenhangend stelsel van 
veelhoeken. De vorstwig van onze ont
sluiting onderscheidt zich van de poly-
goonscheuren door zijn grotere breed
te en groter dieptebereik. Ook in dit 
geval vond opvull ing met het onderlig-

Afb. 1. Uitgraven van de bouwput voor de gierkelder van een veestal, Ketelgatstraat 15, Olst 
(1990). Links onder de beschreven structuurbodem. 
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Afb. 2. Detail van de structuurbodem met bougie als maatstok. 

Afb. 3. Lakprofiel van de bovenkant van de wig met opvulling. 
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Afb. 4. Vorstwig in de noordelijke wand met zijn voortzetting in de bodem van de bouwput. 

gende leemhoudende zand plaats en 
niet met het grove zand dat de struc
tuurbodems bevat. Het zou kunnen zijn 
dat, net als het bovenliggende materi
aal, het grove zand nog permanent 
bevroren was. 

Door de last van de lagen erboven 
stond de laag waterrijk leemhoudend 
zand onder druk. Op de plaats van de 
wig was de zandlaag zwak, zodat het 
samengeperste meteriaal daar naar 
boven kon dringen (afb. 6). Verliep de 
vorming van de polygoonbodem in de 
loop van jaren, de opvull ing van de 
vorstwig kan zeer goed beschouwd 
worden als een koude vorm van vulka

nisme: een eenmalig snel gebeuren. 
Het waterrijke leemhoudende zand ver
vulde de rol van magma. Zo 'n uitbars
ting van zand valt af te leiden uit de 
structuren rond de vorstwig. 
Het materiaal aan de rand van de uit
stulping van het leemhoudend zand 
werd opzij gedrukt en het bovenlig
gend materiaal omhoog , waardoor een 
soort heuveltje ontstond. Toen het kli
maat verbeterde (ongeveer 13.000 jaar 
geleden) en de vorst minder diep de 
grond indrong, zakte de bovenkant van 
de wigopvul l ing in elkaar. Ook het 
zand aan de rand van de wig zakte 
hierdoor naar beneden (afb. 7). 

Kortom, twee fraaie staaltjes van moe
der Aarde! Uiteraard heb ik lakprofie-
len van de vorstwig en de polygoon
structuren gemaakt. Deze zijn in mijn 
museum te bezichtigen. 
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Afb. 5. Schets van de laagopbouw op de plaats van de bouwput. 
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Abstract 

The author observed polygonal struc
tures and frostwedges in a pit, excava
ted for the construction of a stable. 
Apparently, the cracks of the polygonal 
structure and the wedges are filled in 
with loamy fine sand from a deeper 
lying layer. The features are described 
and an interpretation with regard to 
their origin is presented. 
The sediments involved have been for
med during the Late Periglacial of the 
Weichsel Glaciation. Extreme cold 
periods caused shrinkage of the soil 
and formation of cracks, sometimes in 
a polygonal pattern. Because the 
cracks were weak spots in the over
lying sediments, the water saturated 
fine sand could escape upward 
through the cracks at the same same 
filling them in. 
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