DOODIJSMORFOLOGIE

DOODIJSGATEN IN HET DAL VAN DE LEUVENUMSE BEEK
Piet Soeteman

Op de geomorfologische kaart van Amersfoort treffen we ten zuidoosten van Garderen bij de
buurtschappen Ouwendorp en Vossen verschijnselen aan, die met de codes 11N2, 10N2 en 4N2 zijn
gemerkt.
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In werkelijkheid zijn het een drietal depressies, die door hun grootte en diepte nogal opvallen. Deze
depressies worden thans gezien te zijn gevormd in een tijd, dat deze streek nog met landijs bedekt
was: de Riss-ijstijd. De landijsbedekking tijdens de Riss-ijstijd is niet constant geweest, doch blijkt
aan nogal wat uitbreidingen en inkrimpingen onderhevig te zijn geweest.
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Ter Wee onderscheidt een vijftal fasen, waarin het landijs zich naar het zuiden uitbreidde. Bezien we
het dal van de Leuvenumse Beek, dan vermoedt men, dat hier tijdens de tweede fase zich een ijslob
heeft uitgestrekt. Een ijslob, die ingesloten werd door twee stuwwallen, die in de eerste fase waren
ontstaan, de stuwwal van Garderen in het westen tijdens de eerste - en de stuwwal van de Oostelijke
Veluwe zowel tijdens de eerste - als de tweede fase.
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Doordat de sandr, die zich na de eerste fase vanaf de oostelijke wal in het dal uitstrekte, groter was
dan de sandr van de westelijke wal, zal de dikte van het ijs in het westen van het dal groter geweest
zijn dan in het oosten ervan. De afsmelting in het oosten was dan ook eerder voltooid dan in het
westen. Bij de afsmelting van het ijs verloren grote brokken ijs het contact met de hoofdmassa en
daarmee de mogelijkheid nieuw ijs vandaar toegevoerd te krijgen. Deze brokken ijs noemt men
doodijs, ijs dat geen stuwende beweging meer kon hebben. Het spreekt vanzelf, dat de vorming van
doodijs bij ijslobben (zoals in het dal van de Leuvenumse Beek het geval was) zeer gunstig was. De
ijstoevoer werd geringer en de afsmelting vanwege het warmere klimaat steeds groter. Daar waar het
ijs het dikst was, bleef het het langste liggen, d.w.z. in bestaande depressies aan de westkant van het
dal. Intussen werden de doodijsbrokken door fluvioglaciale afzettingen omgeven en omdat de
afwatering in het dal door de aanwezigheid van de stuwwallen nogal slecht was, kon er dus een grote
hoeveelheid materiaal gesedimenteerd worden.
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Met name en in eerste instantie tussen de stuwwal en de slinkende ijslob ontstonden terrasvormige
afzettingen, die als kameterrassen bekend zijn. Tenslotte dooiden ook de laatste ijsbrokken
weg,waarschijnlijk pas na een afsmeltingsperiode van vele honderden jaren en lieten in de
kameterrassen ronde of langgerekte holten achter, die de naam doodijsgaten of Sölle verkregen. Dat
deze depressies op het westelijk kameterras liggen, is gezien de ijsdikteverdeling in het dal niet zo
verwonderlijk.
In Nederland werden zo vele depressies, waaronder meertjes, als Sölle aangemerkt. Soms vond er een
classificatie plaats. Veenenbos verdeelde de Friese en Drentse dobben in een drietal typen, waarvan
hij twee typen, waarbij de depressie door de keileemlaag heen steekt, als doodijsgat zag; het derde
type, waarbij dit niet gebeurt, zou van jongere datum zijn dan de andere twee typen.
Over Sölle is weinig gepubliceerd. In 1907 schreef van Baren als één der eersten: "Sölle zijn
intraglaciale erosievormen". Deze opmerking gaf uiteraard weinig bevrediging over de vraag
omtrent het ontstaan van deze vormen, maar gaf in ieder geval wel aan, dat er een groot gebrek was
aan eenstemmigheid over de wijze van ontstaan en het uiterlijk van deze vormen.

Daarnaast bestond er nogal wat verwarring over de benaming van morfologische vormen. Men had
de gewoonte het verschijnsel eerst een naam te geven, daarna naar een verklaring te zoeken en als
men die gevonden had, de naam vervolgens een morfologische inhoud te geven.
Verwarring ook in een artikel van Smit Sibenga, dat de doodijs-morfologie behandelt. Deze schrijft:
"Op de stuwwallen zullen hier en daar nog kleine geïsoleerde doodijsmassa's zijn blijven liggen, die
langzaam zijn weggesmolten en soms een meertje hebben achter gelaten (het Uddelermeer en het
Bleekemeer)".
Als we de opmerking van Smit Siebenga nader beschouwen, dan moeten we ten eerste opmerken,
dat het Uddelermeer noch het Bleekemeer op een stuwwal liggen, doch midden in het dal van de
Leuvenumse Beek, dat hier met niveofluviatiele afzettingen en dekzand is gevuld.

Ten tweede kunnen we ons afvragen of beide meertjes wel tot de Sölle gerekend mogen worden. Hier
zal later op worden teruggekomen.
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Doodijsgat bij Ouwendorp

Uddelermeer
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Meer duidelijkheid in deze kwestie kwam, toen in de veertiger jaren onderzoek werd gedaan naar
een verschijnsel, dat zich in de toendragebieden van Alaska en Siberië manifesteert.

Op een permanent bevroren ondergrond blijken er heuvels te ontstaan, die tot aanzienlijke hoogte
opbollen, om tenslotte weer in elkaar te zakken, waarbij er een rond of ovaal meertje overblijft.
Deze heuvels bereiken soms een middellijn van 80 meter en een hoogte van 10 meter. Soms zijn ze
met vegetatie bedekt. Aan deze heuvels zijn vele namen gegeven, doch de meest gebruikte is wel
de naam Pingo, wat kegelvormige heuvel betekent.

Door de onregelmatigheid van de onderzijde van de permafrost ontstaan spanningen in het
daaronder aanwezige water. Water, dat breuken in de zwakste plekken van de permafrost
veroorzaakt en daardoor onder grote druk naar boven stroomt, waar het tussen de permafrost en
opdooilaag opnieuw bevriest. De uitzetting bij deze bevriezing heeft tot gevolg, dat de opdooilaag
wordt opgetild en er dus een heuvel, een Pingo, ontstaat. Omdat de opdooilaag nogal rekbaar is,
kan de heuvel tot een aanzienlijke hoogte groeien, tot het moment, dat er breuken in ontstaan; de
ijskern, aan de atmosfeer blootgesteld, begint te smelten en de top van de heuvel gaat inzinken,
waardoor we het idee krijgen met een vulkaankrater te doen te hebben. Tenslotte zal, als de gehele
ijskern is gesmolten, een depressie overblijven, die dikwijls met water gevuld is; het naar beneden
gesoliflueerde materiaal van de opdooilaag blijft als een wal rondom de holte achter. Het
eindstadium van dit verschijnsel heet Pingoruïne.

Men constateerde, dat deze meertjes een grote overeenkomst bezitten met de Noord-Nederlandse
dobben, verschijnselen, die (althans wanneer er geen water of veen in zit) als doodijsgaten werden
aangemerkt. De dobben zouden dus in een toendraklimaat ontstaan moeten zijn, wanneer ze als
Pingoruïne worden beschouwd. Een klimaat, zoals dat tijdens het Laatglaciaal van de Würm-ijstijd
zich heeft voorgedaan.
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Om dit te kunnen vaststellen werden er o.a. in en om het Siegerswoudstermeer, een dobbe
gelegen ten oosten van Drachten, die door Veenenbos als doodijsgat was getypeerd,
onderzoekingen gedaan, boringen verricht.

De wal rond het meertje bestaat hoofdzakelijk uit keileem. Keileem, dat klaarblijkelijk verplaatst
is. De kern zet zich voort onder het ongestoorde keileemniveau tot in het premorenale zand. In
de kern wordt geen keileem aangetroffen; stuwing van keileem door doodijs kan dus niet plaats
gevonden hebben.
Het onderste veen in de dobbe wordt gedateerd uit het Laatglaciaal, met name de Alleröd, terwijl er
geen ouder veen, zoals Eemienveen in de dobben wordt aangetroffen.
Onder de verplaatste keileem van de wal wordt grindrijk zand gevonden, dat zich op hetzelfde
niveau buiten de dobbe voortzet. Men concludeerde hieruit, dat het Siegerswoudster Meer en
vele andere dobben van dit type geen doodijsgaten zijn, doch Pingoruïnes en dat ze in het
Laatglaciaal zijn gevormd.
Ook het Uddelermeer en het Bleekemeer zouden tot de categorie Pingoruïnes behoren. Het
diepste veen uit het Uddelermeer wordt gedateerd op Böllingouderdom; de wallen rondom beide
meren bestaan uit niveofluviatiel materiaal.
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Omdat Pingoruïnes in het Laatglaciaal zijn gevormd, zijn ze ook niet door dekzand overstoven,
immers de grootste dekzandverstuivingen hadden reeds eerder plaatsgevonden; dit is echter wel
bij de Sölle het geval. In de drie Sölle, die aan het begin zijn genoemd, is een pakket dekzand
aanwezig.
Pingoruïnes onderscheiden zich van Sölle door de aanwezigheid van een ringwal. De Pingoruïnes
Uddelermeer en Bleekemeer hebben ringwallen maar bij de Sölle van Ouwendorp en Vossen
ontbreken ze. Een mooi voorbeeld van een Pingoruïne met een ringwal is het Caitwickergat bij
Nieuw Milligen. Op de reliëfkaart is de ringwal goed zichtbaar:

De laagte bij Vossen is een depressie aan de rand van een stuwwal. (links boven) De locatie, de
langgerekte vorm en het ontbreken van een ringwal geven aan dat deze laagte geen Pingoruïne is
maar waarschijnlijk een doodijsgat.

Ondanks alle opgenoemde verschillen tussen beide vormen is het soms moeilijk onderscheid te
maken. Sölle en Pingoruïnes, de laatste worden ook wel met de term Pseudosölle aangeduid, die
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tegelijkertijd ontstonden hebben wel degelijk een sterke gelijkenis; alleen dankzij een langdurig
interval tussen de beide ontstaansperioden zijn ze te onderscheiden.

Caitwickergat, Pingoruïne

Doodijsgat bij Vossen
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