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STUWWALONTSLUITING 
A28-ECODUCT, 
AMERSFOORT-SOESTERBERG 
In de z o m e r van 2005 is e r een ecoduct aangelegd over 

de A28 , ha lverwege tussen Amers foo r t en Soes te r -

berg. Op deze lokat ie is de sne lweg verdiept aangelegd 

en doornsijdt hij de s t u w w a l van de Utrechtse H e u -

ve l rug . In de midden jaren '80 toen de sne lweg werd 

gemaakt moeten e r dan ook fraaie s tuwingsversch i jn -

se len te z ien zijn geweest . He laas is daar we in ig van 

vas tgelegd. Tijdens het m a k e n van het ecoduct is e r 

echter w e d e r o m een stukje van de heuvel rug afge-

graven, en k w a m e n ges tuwde format ies te voorschi jn . 

Bovendien we rd een vermoede l i jk we rk tu ig gevonden 

tussen het ges tuwde gr ind . De RD coordinaten van de 

onts lu i t ing zijn x = 151,54 e n y = 459,32. 

Inleiding 
De Midden-Nede r l andse s tuwwal len (Afb. 1) zijn ont
staan tijdens een late fase van de voorlaatste ijstijd, 
het Saal ien , ongeveer zo 'n 150.000 jaar geleden. Ze zijn 
waarschijnl i jk het resultaat van snel le gletsjeruitvloei-
ingen vanaf een iets noorderl i jker gelegen landijsfront. 
De plotsel inge uitvloeiingen hebben gezorgd voor een 
grote toename van de drukbelas t ing op de ondergrond, 
die daarom onder de gletsjer vandaan naar de randen 
toe geperst werd . De s tuwingss t rukturen die daarbij 
ontstaan zijn, zijn in het ver leden in vele groeves onder-
zocht. Recenteli jk worden voor hetzelfde doe l geofysi-
sche methoden gebruikt (ground-penetrating radar). 
Het beeld van de s t r u k t u u r v a n s tuwwal len dat daarmee 
verkregen is, is overwegend s i m p e l : plooien en over-
schuivingen die een r ichting van deformatie laten zien 
die van de gletsjer vandaan gericht is, zowe l la teraal 
a ls frontaal (zie bijvoorbeeld van Balen & Kievits, 1989; 
Kluiving, 1994). In de jaren '50 is er onderzoek verr icht 
door Maar leveld (1956) naar de s t ruktuur van de s tuw
wal len en bovendien naar de verschi l lende fasen die 
in de vorming van de Midden-Nede r l andse s tuwwal len 
eventueel zouden kunnen worden onderscheiden . In de 
buurt van de ecoductonts lui t ing onderscheidt hij twee 
s tuwwal len , de oost-west s t rekkende Amers foor t se 

V.l.n.r.: 
Afbeelding la. 
Kaartje van het 
Midden-Nederlandse 
stuwwallengebied 
(nagetekend van 
Ruegg en Burger, 
1999). De afwijkend 
gearceerde stuwwal 
is de Utrechtse Heu
velrug. Gereconstru-
eerde stuwwallen 
zijn aangegeven met 
grijs. G = artefact-
vindplaatsen in het 
Gooi. Groeves en ont
sluiting met artefac-
ten: 1 = Franse Kamp, 

2 = Kwintelooijen, 
3 = Lunteren, 4 = de 
Paltz, 5 = Maarn, 
6 = ecoduct. 

Afbeelding lb. Detail 
kaartje rondom de 
ontsluitingen langs 
de A28.1 = ecoduct
ontsluiting, 2 = 
profiel beschreven in 
Stapert (1987). 
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Afbeelding 2a. 
Panoramafoto en 
-tekening van de 
profielwand naast 
het ecoduct. N020E 
verwijst naar de 
paleostroomrichting 
van de Rijn. 260/80 en 
060/70 zijn standen 
van de gelaagdheid. 
270/85 is de stand 
van de breukzone. 
(De breukzone heeft 
een helling van 
85 graden in een 
richting 270 graden 
van noord) * = mon-
sterplek voor zware 
mineralen. 
De pijltjes geven 
de verplaatsings
richting langs de 
breuken. Zie tekst 
voor uitleg. 

heuvelrug, met plooien en schubben die naar het zuiden 
gericht zijn, en de noord-zuid g e o r i ë n t e e r d e Utrechtse 
heuvelrug met plooien en schubben die naar het westen 
gericht zijn. Ten opzichte van de toenmal ige gletsjers is 
de Amers foor t se heuvelrug een frontale s tuwwal (met 
de beweging van het ijs mee) en de Utrechtse heuvelrug 
een laterale s tuwwal , van twee verschi l lende gletsjers. 
Uit de morfologie en de s t rukturen volgt dat de s tuwing 
van de Amersfoor te heuvelrug jonger is dan die van de 
Utrechtse heuvelrug. Het ecoduct ligt op het noordelijke 
puntje van de Utrechtse heuvelrug. 

Overzicht 
Afbeelding 2a laat een compilatiefoto zien, met daaron
der een tekening van de interpretatie van de stratigrafie 
en de s t rukturen . In het profiel kunnen twee belangrijke 
strat igrafische pakketten worden onderscheiden: wi t 
groen gekleurde matig-grove zanden en bruin gekleurd 
grove zanden met vee l en grof gr ind. Deze pakketten 
zijn oorspronkel i jk op e lkaa r afgezet, vermoedel i jk door 
rivieren (zie beneden). Na hun afzetting zijn de sed i 
menten geplooid en gebroken. L inks van het midden 
van Afbeelding 2a is het wi t -groene zand zichtbaar in de 

kern van een ant icl inale plooi. Op de l inker flank van de 
plooi ligt op het wit -groene zand het bruine pakket. Op 
de rechter flank van de plooi vinden we eerst een stuk 
van het bruine pakket en vervolgens een afwissel ing van 
dunne laagjes van het bruine zand en het wit -groene 
zand, en, he lemaa l aan de rechterkant van Afbeelding 
2a zien we wederom de wit-groene en bruine pakket
ten weer ongestoord op elkaar. Omdat dit nog steeds de 
rechterflank van de ant ic l inale plooi is hel len de lagen 
hier precies de andere kant op dan aan de l inkerkant . 

Op de gestuwde lagen lag een pakket van s t ruktuur-
loos, matig grof zand. Dit was slecht ontsloten. Omdat 
dit pakket onder een laag met zwerfkeien en boven op 
de gestuwde lagen ligt, wordt vermoed dat het om een 
ke i leem gaat. De zwerfkeien zijn in elk geval een eros ie
residu van een ke i leem die enkele meters dik moet zijn 
geweest en waar in meters-grote stenen gezeten heb
ben, zoals de beroemde Amers foor t se kei afkomstig van 
de nabij gelegen Leusderhe ide . Op de keienlaag, waar in 
ook windkanters gevormd tijdens de laatste ijstijd voor
komen, ligt ten slotte de Holocene bodem. 
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Een t iental meters naar het westen was een tweede, 
kleinere ontslui t ing (2 meter hoog, 3 meter breed). 
Hier waren de bruine grindrijke zanden ook aanwezig, 
met daarop fluvioglaciale afzettingen, en daar weer op 
een soortgeli jk s t ruktuur loos zandpakket , met daarop 
wee r de keienvloer. De fluvioglaciale afzettingen waren 
overwegend para l l e l gelaagd. De lagen helden 15 
graden naar het westen en bevatten enkele tot 40 c m 
diepe geuls t rukturen . In het zand kwamen grindjes voor 
(3 c m doorsnede) van noordelijk kris tal l i jn gesteente. 
De interpretatie is dat de zanden door smel twa te r zijn 
neergelegd (sandr). Op deze locatie was het s t ruc tuur
loze zand ongeveer 50 c m dik, en bevatte zwevende 
melkkwar tsgr ind jes (tot 5 c m doorsnede). De keienvloer 
die er op lag bestond uit zowe l noordelijke a ls zuidelijke 
gesteenten. Ook hier geldt dat het s t ructuur loze zand 
een (zandige) ke i leem zou kunnen zijn. 

Zowe l op de foto (Afb. 2a) a ls in het veld is te zien dat de 
topografie samenhangt met de ondergrond: daar waar 
het bruine gr ind-r i jke pakket voorkomt is het net iets 
hoger dan waar het iets fijnere gri js-groene zand in de 
ondergrond aanwezig is. Op afbeelding 2a is dit te zien 

aan het hoogteverloop van de bodem met keienvloer. 
Dit is een a lgemeen verschi jnse l op de Neder landse 
s tuwwal len . Het wordt veklaard door selectieve erosie 
door afs t romend water. Grove afzettingen laten neers lag 
makkel i jker wegsi jpelen naar diepere ondergrond dan 
fijnkorrelige sed imenten . Zodoende worden de fi jnkorre
lige afzettingen weggespoeld door afs t romend regenwa
ter terwij l de grofkorrelige afzettingen a ls ruggen in het 
landschap blijven staan (Jungerius & Wiggers , 1971). 

Struktuur 
De hoofdstruktuur is een ant ic l inale plooi. De zone met 
dunne, afwisselende laagjes op de rechter flank van de 
plooi wordt gekenmerk t door deta i l -schuifs t rukturen, 
die er op wijzen dat er z ich hier s tei ls taande bewegings
zones, 'breuken ' , bevinden die er voor zorgen dat het l i n 
kerdeel stijgt ten opzicht van de rechterkant (Afb. 2b en 
2c). De breuken geven ook een verk la r ing voor de dunne 
afwissel ingen: het gaat hier te lkens om een stukje van 
de bruine grindrijke zanden of van de wit -groene zanden 
die langs e lkaa r verschoven zijn; het gaat hierbij dus om 
tektonisch verstoorde contacten. 
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Afbeelding 2b. 
Overzicht van de 
breukzone op de 
rechterflank van de 
plooi. 

Afbeelding 2c. Detail 
van een breuk. Aan 
de hand van de vorm 
van de breukzone 
kon de verplaatsings-
richting bepaald 
worden. 

De hel l ingsr icht ingen van de lagen en van de breuken 
zijn weergegeven in afbeelding 2a. De gemeten waarden 
geven aan dat de plooi niet netjes rechtop staat, zoals 
op het eerste gezicht lijkt, maa r dat hij naar het noorden 
duikt! De as van de plooi, de ombuigingsl i jn , duikt met 
een hoek van 40 graden de wand in, op een manie r zoals 
weergegeven op afbeelding 3. Deze s t ruktuur is g e c o m -
pl iceerder dan het relatief eenvoudige beeld dat we van 
s tuwwalonts lu i t ingen kennen. De verk la r ing is m. i . dat 
de ontslui t ing op het noordelijke puntje van de oudere 
Utrechtse heuvelrug ligt. Deze heuvelrug is r ichting 
het westen gestuwd. Echter, op deze lokatie is later de 
Amers foor t se heuvelrug e r t egenaan gevormd. Doordat 

Afbeelding 2d. Detail van het stratigrafische contact 
tussen de wit-groene zanden en en bruine zanden op de 
rechterflank van de plooi. Het contact wordt gekenmerkt 
door een drietal zeer grove grindlagen. In de middelste 
grindbank is een jaspis herkenbaar. In de grindlagen 
komen artefacten voor. 

deze een zuidwaar ts gerichte s tuwing had, is op deze 
lokatie de Utrechtse heuvelrug voor een tweede keer ge-
deformeerd, en hebben we a ls resultaat in de ontslui t ing 
een stukje van een naar het zuiden herplooide oost-west 
plooi. Een soortgeli jke situtie is bijzonder goed gedo-
cumenteerd voor de s tuwal len van Itterbeck en Ue l sen 
(Kluiving, 1994) ten noorden van A l m e l o . Ook hier is een 
noord-zuid gerichte s tuwwal herplooid door de vorming 
van een oost-west lopende s tuwwal . 

Stratigrafie 
In de ecoductontslui t ing kunnen dus twee verschi l lende 
gestuwde sedimentpakket ten worden onderscheiden . 
Een pakket bestaat uit wi t -groene ka lk loze matig grove 
zanden, met heel weinig en relatief kleine grindjes. In dit 
pakket komen ook dunne l ichtgroene kleilaagjes voor, 
voornameli jk langs (conjugate) spleten in het zand. Se -
dimentaire s t rukturen waren moeili jk te onderscheiden, 
en er kon daarom niet met zekerheid worden bepaald of 
dit een mar iene of een fluviatiele afzetting is. Het pakket 
zit in de kern van de plooi, en is daarom vermoedel i jk 
de oudste van de twee. De analyse van de s amens t e l -
ling van de zware minera len van de zandfractie laat 
een typische Rijnassociatie zien met vee l epidoot en 
alteriet, met daarbij granaat, hoornblende en vu lkan i -
sche minera len , waaronder 2% augiet (Afb. 4). Het gaat 
dus om een afzetting van de Rijn, maa r gezien het lage 
augietgehalte kan hij in principe zowe l tot de Format ie 
van S t e r k s e l (augietarm) als tot de Format ie van Urk 
(augietrijk) behoren. De zware minera len waren echter 
sterk verweerd, met name de granaat, hoornblende en 
augiet. Deze verwer ing is opgetreden nadat het pakket 
was afgezet. Het oorspronkel i jke gehalte van deze zware 
minera len za l groter zijn geweest. Ook gaat het hier om 
een minder grove afzetting, en het is bekend dat het au -
gietprecentage afneemt met afnemende korrelgrootte. 
Beide argumenten pleiten er voor dat het pakket behoort 
tot de Format ie van Urk (C. Kasse , pers. c o m m . 2006). 

Het andere pakket is bontgekleurd, maar overwegend 
oranje-roze-bruin . De zanden zijn ka lk loos , s lecht 
gesorteerd en overwegend grof. Het pakket bevat drie 
lagen zeer grof gr ind, waar in blokken grijze kwart -
siet tot een halve meter groot voorkomen . Deze lagen 
zitten onderin het pakket; de onderste laag vormt het 
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Afbeelding 3. Tekening van een naar het noorden dui
kende plooi, zoals gevonden bij het ecoduct. 

strat igrafische contact met de wit-groene eenheid. De 
sedimentai re s t rukturen bestaan grotendeels uit scheve 
gelaagdheid wat wijst op afzetting in r iviergeulen. De 
s t roomricht ing van de rivier, bepaald aan de hand van 
gelaagdheden, was naar het noorden (N20°E) . Aan de 
hand van sedimentai re s t rukturen werd ook bepaald dat 
het pakket n o r m a a l ligt, de verjongingsricht ing is naar 
boven, en dus is dit pakket jonger dan het onder l iggende 
wit-groene pakket. De analyse van zware minera len laat 
ook hier een typische Rijnassociatie z ien: vee l epidoot en 
alteriet, met daarbij granaat, hoornblende en vu lkan i 
sche minera len (Afb. 4). Het aandee l augiet is ongeveer 
10%. Dit impl iceer t dat de eenheid tot de Format ie van 
Urk behoort en afgezet is door de Rijn. De bonte k leur 
van het zand wordt veroorzaakt door de grote hoeveel
heid zandkorre l s afkomstig uit Tr iass ische Bontzand
steen, die de Rijn heeft meegevoerd. Aangezien Ri jnzan-
den van origine altijd kalkri jk zijn is het waarschijnl i jk 
dat er zware ontkalk ing heeft plaatsgevonden in de 
periode na de s tuwwalvorming . 

De grote kwar ts ie tb lokken kunnen niet door s t romend 
water van een laaglandrivier vervoerd zijn. De a lgemene 
verk la r ing is dan ook dat deze grote b lokken drijvend 
in i jsschotsen zijn getransporteerd. Een eenvoudige 
berekening toont aan dat een ijsschots s lechts enkele 
vierkante meters groot geweest hoeft te zijn. Zo 'n ijs
schots za l voornameli jk ontstaan zijn bij doorbraak van 
een ijsdam, anders is het bijna onmogeli jk om de blok-

Afbeelding 5. 
Van links naar rechts 
jaspis (R), gerolde 
vuursteen (M) en Bur-
notconglomeraat (M). 
Maas- en Rijngrind 
uit de bruine, grind
rijke grove zand 
afzetting (Formatie 
van Urk). 

ken op of in het ijs te krijgen. Het gr ind van het bruine 
pakket bestaat hoofdzakelijk uit m e l k k w a r t s en zand
steen. Daarnaast komen voor: Burnotconglomeraat , 
Revinienkwarts iet , afgeronde vuursteen met botsfiguren 
( 'Maas eitjes'), niet-afgeronde vuursteen, jaspis en lydiet 
(Afb. 5). Deze samens te l l ing laat zien dat de rivier die dit 
afgezet heeft een combinat ie was van Maas en Rijn. In 
een gecombineerde Ri jn-Maasr iv ie r domineren altijd de 
zware minera len van de Rijn. 

Artefacten 
De vuurstenen in het bruine pakket zijn afkomstig uit 
Zuid L imburg en omst reken en meegevoerd door de 
Maas . Langs en in de buurt van de ontslui t ing zijn een 
aantal hoekige vuurs tenen gevonden. Dit zouden ke rn 
s tukken kunnen zijn die zijn ontstaan bij het maken van 
werktu igen door het afslaan van grote spl inters , maar 
ze zijn niet te onderscheiden van natuurlijke vorstver-
wer ing van vuursteen. In de wand van de ontslui t ing zijn 
dergelijke vuurs tenen a l leen gevonden in het ongeveer 
2 m dikke grindrijke interval dat strat igrafisch direct 
boven de witgroene zanden aanwezig is. In totaal zijn 13 
hoekige vuurs tenen gevonden. Eén zo 'n vuurs teen ver
toonde sporen van retouchering die er op duiden dat het 
waarschijnl i jk een werktu ig is geweest [Afb. 6; schaaf; 
D. Stapert, pers. c o m m . 2006). 

Dit vermoedel i jke artefact maakt een strat igrafische 
correlat ie met andere s tuwwalonts lu i t ingen eenvoudig. 
Vergeli jkbare artefacten zijn in grote hoeveelheden 
gevonden in groeves vlak bij Veenendaa l en Rhenen 
(Afb. 1a). Met name de groeve Kwintelooijen bij Veen-
dendaal is goed onderzocht (Stapert, 1991; Niekus en 
Stapert, 2005). Hee l kenmerkend komen ze ook daar 
in een relatief klein dee l van een door de Rijn afgezet 
pakket voor (groeve Franse K a m p : bovenste 5 m van de 
Format ie van Urk; groeve Kwintelooi jen: 10 m onder de 

Afbeelding 4. Zware-
mineralendiagram 
van 2 monsters uit 
de bruin geldeurde 
grove zanden (Urk 
1+2, Urk 3) en 1 mon
ster van de witgroen 
geldeurde matig gro
ve zanden (Groene 
Bank). De resultaten 
laten zien dat beide 
afzettingen door de 
Rijn zijn neergelegd. 
De samenstelling van 
het grind geeft aan 
dat ook de Maas een 
belangrijke leveran
cier van sediment 
is geweest voor de 
bruin gekleurde 
zanden. De lokaties 
van de Zwaremi-
neralenmonsters 
zijn aangegeven in 
afbeelding 2. 
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Afbeelding 6. 
Vuursteen met 
bewerkingssporen, 
vermoedelijk een 
schaaf. (Stapert, pers. 
comm. 2006). De 
retouchering zit op 
het bovenste vlakje 
en was helaas moei-
lijk te fotograferen. 

top van de Format ie van Urk ). In deze groeves is op ba
sis van s tuifmeelgegevens vastgestetd dat de artefacten 
waarschijnl i jk zijn gemaakt tijdens het Hoogeveen inter-
s tadiaal (250-300.000 BP) , een w a r m e periode tijdens 
het Saal ien , en dat ze daarna zijn getransporteerd en 
afgezet door de Rijn. Het gaat om artefacten van Homo 
heidetbergensis, een mensacht ige tussen Homo neander-
thalensis en Homo erectus in. Dergelijke bewerkte vuur 
stenen zijn ook bekend uit de Format ie van Urk in het 
Gooi bij Hi lversum en Huizen (o.a. de Hoornboegseheide; 
Offerman-Heykens, 1998). In het Corversbos bij Hilver
s u m worden ze gevonden op het oppervlak van sandr-
afzettingen; deze zijn herwerkt uit de Format ie van Urk 
(Ruegg, 1995). In groeves bij Lunteren en Maa rn zijn ze 
wederom gevonden in de Format ie van Urk, net als bij 
de aanleg van de A28 tussen Amersfoor t en Soesterberg 
(Stapert, 1987). Bovengenoemde correlat ie bevestigt 
dat de bruine, grove afzettingen bij het ecoduct behoren 
tot de Format ie van Urk, en dat de groen-witte zanden 
overeenkomen met de Groene Bank, een laagpakket 
onderin deze formatie we lke goed gedocumenteerd is in 
een groeve bij Hat tem (Zandstra, 1971), en herkend is in 
de groeve Kwintelooijen (Zandstra, 1981). Het resultaat 
van de zwareminera lenana lyse lijkt bovendien veel op de 
zwareminera lensamens te l l ing van de Groene Bank van 
Kwintelooijen en die van van Hat tem. 

Het is opmerkel i jk dat de verspreiding van vondst loca-
ties van dit soort artefacten rondom de Gelderse vallei is 
(Afb. 1a). Dit hangt s amen met de beschikbaarheid van 
Maasvuurs teen in gestuwde afzettingen. Reeds in het 
begin van het Neder landse s tuwwalonderzoek is naar 
voren gekomen dat Maasgr ind voornameli jk rondom de 
Gelderse vallei in de jongste gestuwde afzettingen voor 
komt (Maarleveld, 1956). Naa r het oosten neemt het 
Maasaandee l bijzonder s n e l af. Hieruit volgt dat voor 
de i jsbedekking de Maas zeer waarschijnl i jk ter plaatse 
van de hedendaagse vallei s t roomde. Het landijs heeft 
gebruik gemaakt van het M a a s d a l toen zijn gletsjers z ich 

een weg naar het zuiden zochten. Vergeli jkbare ar te
facten gemaakt van Maasvuurs tenen zijn ook buiten het 
s tuwwal lengebied gevonden, in de buurt van Maastr icht 
in (terras)afzettingen van de Maas . Daar zijn ze exact 
gedateerd met de the rmolumin i scen t i e techniek op 
250.000 jaar BP. 

Vergelijking met Maarn 
en oudere observaties langs de A28 
Ongeveer 10 k m ten zuiden van de ontslui t ing bij het 
ecoduct ligt in dezelfde s tuwwal de voormal ige zand-
groeve te Maarn , de Zanderi j . Het is te verwachten dat 
dezelfde sedimentpakket ten ook hier voorkomen. De 
stenen en de stratigrafie van de Zanderij zijn beschreven 
in een t h e m a n u m m e r van Grondboor & H a m e r (Ruegg 
& Burger, 1999). In de Zanderij is ook de Format ie van 
Urk herkend. Er wordt meld ing gemaakt van artefac
ten (Stapert, 1987). Direct onder de Format ie van Urk 
bevindt z ich een pakket l icht- tot gr i jskleur ige zanden. 
Dit pakket is rijker aan me lkkwar t s en uniformer van 
samens te l l ing dan afzettingen die zich daar weer onder 
bevinden. De dikte van dit pakket is 5 a 7 meter. S a m e n 
met de kleurenfoto's van deze afzettingen volgt uit deze 
beschrijving dat dit hetzelfde pakket moet zijn als de 
wit-groene zanden van het ecoduct. De auteurs rekenen 
het tot de top van de Format ie van Ked i chem (nu F o r m a 
tie van Waalre), maar geven in een voetnoot a ls a l t e rna-
tief de Groene Bank van de Format ie van Urk . 

In een figuur uit een publikat ie van het B i o l o g i s c h - A r -
cheologisch Instituut (Stapert, 1987), wordt een s c h e m a -
t isch profiel gegeven van de zuidwand van de A28, 200 
meter ten zuidwesten van het ecoduct (Afb. 1 b). In deze 
tekening worden (Afb. 7), van jong naar oud, f luviogla-
ciale afzettingen (Formatie van Drente), de Format ie 
van Urk, en de Format ie van S t e r k s e l afgebeeld. Hier 
worden de witgroene matig grove zanden tot de F o r m a 
tie van S t e r k s e l gerekend, vanwege het lage augiet- en 
hoornblendegehal te (de Mineraa lzones van Woense l en 
Weert van het bovenste dee l van de Format ie van S te rk
se l ; Zandstra , 1985). Het oudere profiel s lui t goed aan bij 
het ecoduct profiel. Opmerkel i jk is de grotere hoeveel-
heid f luvioglaciale afzettingen. Verder naar het zu id 
westen zijn tijdens de aanleg van de A28 foto's genomen 
waarop a l leen maar f luvioglaciale afzettingen te zien zijn 
[M. Bakker, pers. c o m m . 2005). Kenneli jk bevindt z ich ter 
hoogte van het ecoduct het beginpunt (de apex) van de 
sandrs van de Utrechtse Heuvel rug. Ontslui t ingen van 
sandrafzett ingen verder naar het zuidwesten, in de buurt 
van Soesterberg (Afb. 1a), zijn beschreven door Augus t i -
nus & Riezebos (1971). 

Afbeelding 7. 
Schematisch profiel 
van de zuidwand van 
de A28 (Stapert, 1987). 
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CONCLUSIES 
In de Utrechtse Heuvelrug ter plekke van de A28 komt 
gestuwd de Format ie van Urk voor met daarin twee 
verschi l lende laagpakket ten. Nabij het strat igrafische 
contact tussen deze pakketten komen Homo heidel-
bergensis artefacten voor. Ter plaatse is de s t ruktuur 
door twee deformatiefases gevormd, eerst een plooiing 
met een s tuwing vanuit het oosten, later een herplooi -
ing door s tuwing vanuit het noorden. Op de s tuwwal zijn 
door smel twate r s t romen zandafzettingen neergelegd 
en, waarschijnl i jk, door het ijs een grondmorene. Door 
latere erosie is de ke i leem grotendeels weg en ligt er nu 
een residu van noordelijk kristal l i jne en zuideli jke ge
steenten, waarvan s o m m i g e gewindkanterd zijn tijdens 
de laatste ijstijd. 
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NAWOORD 
In de ecoductontslui t ing zijn monsters genomen voor 
O S L dateringen door K i m Cohen (UU). A l s de meetre
sultaten succesvo l zijn, dan zul len zij een min imale 
absolute ouderdom van de artefacten opleveren. 

Tijdens de winter 2005/2006 is het ecoduct afgewerkt. 
Het profiel is g e ë g a l i s e e r d . Het vr i jgekomen zand en 
grind is s amen met aangevoerde ke i leem op het ecoduct 
gelegd en beplant met boompjes. Deze ke i leem is een 
typisch voorbeeld van een Oos t -Bal t i sche rode ke i leem, 
met rapakivi en pyterliet gesteenten. Echter, hier is 
sprake van ernst ige geologische vervui l ing, aangezien 
zo 'n ke i leem nooit aangetroffen is in Midden -Nede r l and . 
Dit mate r iaa l moet aangevoerd zijn uit Noordoos t -Ne
der land of Dui ts land. 
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