
 

Droogdalen, de stuwwal en de ligging van Speuld 
De periode van 350.000 tot 130.000 geleden wordt door geologen het Saalien genoemd. Daarin 

wisselden warme en zeer koude perioden elkaar af. Vanaf ongeveer 170.000 jaar geleden rukte in 

een koude periode het Scandinavische landijs op in zuidelijke richting en bereikte het ons land. In de 

periode van 160.000 tot 150.000 jaar geleden was alles ten noorden van de lijn Haarlem -Nijmegen 

volledig met een dik pak ijs bedekt. Het was natuurlijk geen rechte, maar een nogal grillig verlopende 

lijn waarbij ijstongen gebruik lijken te hebben gemaakt van oude Rijnlopen uit voorgaande perioden.1  

Voor de Veluwe, maar voor veel delen van ons land, was dit een bepalende periode. Het enorm dikke 

en zware ijspakket groef zich diep in de bodem in en perste de ondergrond weg, naar de voorkant of 

de zijkanten. Er ontstonden hoge wallen van materiaal dat in een ver verleden door de Rijn was 

neergelegd. Dat materiaal was ijzer-, leem- en grintrijk en anders van samenstelling dan dat was 

neergelegd door de enorme uit het oosten komende rivier de Eridanos. Dat was fijnzandiger en 

kwartsrijk. Men spreekt in het eerste geval van zogenaamde bruine zanden en in het tweede van 

witte zanden. Ook deze zijn trouwens niet gescheiden neergelegd, maar ‘vertand’ doordat de twee 

grote riviersystemen hier gelijktijdig het sediment deponeerden. Op de Noord-Veluwe overheersen 

de witte zanden. Doordat het ijspakket de gronden opstuwde kwamen lagen schuin of rechtop te 

staan. Waar bijv. leemlagen nabij de oppervlakte zijn komen te liggen, heeft dit gevolgen voor de 

waterhuishouding, de vruchtbaarheid van de grond en daarmee voor de bewoonbaarheid voor de 

mens. 

De wallen die het product waren van de druk van het ijs zijn in verschillende perioden en door druk 

uit verschillende richtingen ontstaan. De Veluwe werd een opgeknepen stuwwalengebied, vrijwel 

geheel ingesloten door ijstongen in het gebied van de Gelderse Vallei en de Gelderse IJssel. De 

oostelijke stuwwal en de stuwwal van Garderen en Drie, die voor het grootste deel uit bruine zanden 

bestaan, liepen in het zuiden naar elkaar toe en ook daartussen lag in het dal van de Leuvenumse 

Beek een wat kleinere ijstong. 

Toen het klimaat rond 150.000 jaar geleden wat warmer werd, trok het ijs zich terug. In het dal van 

de Leuvenumse Beek kon eerst het water van het smeltende ijs niet weg door de insluiting tussen de 

beide stuwwallen en de zich terugtrekkende ijstong. Erosiemateriaal van de toen nog hogere 

stuwwallen vulde het meer dat hier was ontstaan.2 

Doogdalen 
Later, tijdens het Weichselien (116.000 tot 10.500 jaar geleden), was er opnieuw een koude periode. 

Het landijs bereikte ons land toen niet maar er heerste hier toen wel een toendraklimaat. ’s Zomers 

ontdooide bij een maximumtemperatuur van hooguit 10C° de bovenste laag van de bodem.  Het 

smeltwater kon niet doordringen in de bevroren ondergrond en er vormde zich een papperige 

massa. Deze stroomde de stuwwallen af en sleet dalen uit. Die zijn nu als droogdalen bekend, want 

water kan nu wel in de grond doordringen. Over droogdalen gaat het onder meer in deze verkenning 

van de geschiedenis van Speuld. Op de stuwwal zelf waren de oorspronkelijke brongebieden van 

beken die oostwaarts richting Staverdense Beek liepen. 

Aan de voet van de stuwwal van Garderen deponeerde het smeltwater dus het relatief rijkere 

materiaal van de bruine zanden. Hoewel deze in een latere periode door dekzanden zijn bedekt kan 

dit toch gunstige omstandigheden voor vestiging door de mens hebben opgeleverd. 

 



 

 

 

Fragment Geologische Kaart van Nederland. Links onder (donkerrood) de stuwwal. In grijs op de (roze) hellingen de 
droogdalen. Het grote groene gebied is ongeveer de Speulderbrink 

Opnieuw de hoogtekaart van Speuld en omstreken. Midden boven de Ullerberg. Rechts de Staverdense Beek. Zie 
hieronder de toelichting 



Bovenstaand beeld met drie zones en onderstaand dwarsprofiel heb ik te danken aan de ecoloog 

Peter Veen die ik heb geraadpleegd over mijn denkbeelden rond Speuld.3 Hier zijn toelichting: 

Op het tweede beeld dat afkomstig is van het DINOloket van TNO heb ik een dwarsprofiel getrokken 

vanaf de stuwwal richting Elspeet over Speuld en de Staverdense Beek. Het gaat om een geologisch 

profiel dat de drie zones aangeeft van stuwwal met de Pleistocene Formaties van rivierzand en grint, 

Het Laagpakket van Schaarsbergen langs de rand van glaciofluviatiele oorsprong onder invloed van 

dat uitstromende water vanaf de stuwwal (ook wel puinhelling genoemd) en de derde zone van de 

Formatie van Boxtel met fluvioperiglaciale afzettingen van leem en zand. De laatste afzettingen zijn 

postglaciaal onder koude periodes afgezet. Op deze wijze geven de twee beelden een prachtig beeld 

van de positie van Speuld juist op de overgang van de stuwwal van rond 50m+NAP naar het dal van 

de beek op de puinhelling. 

  

 

 

 
1 E. Stouthamer, K.M. Cohen en W.Z. Hoek, De vorming van het land. Geologie en geomorfologie (Utrecht 

2020)achtste geheel herzien druk. Hoofdstuk 7(169-189) Maar er is ook uit andere hoofdstukken geput voor 
het schrijven van deze tekst. 

2 Ibidem. Met name 7.3.6. 
3 Ik heb Peter Veen geraadpleegd over mijn idee met betrekking tot een oude weg door het droogdal bij 

Speuld. Hij heeft mij vriendelijk voorzien van de twee afbeeldingen met toelichting om mijn inzicht in het 
gebied te helpen vergroten. Waarvoor uiteraard mijn dank. Voor de interpretatie van de gegevens in de 
Tweede Verkenning blijf ik natuurlijk verantwoordelijk. 

DTc = Gestuwde afzettingen. BXz2 = Formatie van Boxtel 


