
Wat zit er in de ondergrond van de Brede School in 

de Merenwijk, Leiden? Onderzoek van Groep 7 

 

 

 
Zien jullie de twee huizen in de verte? 
Dat moet ongeveer de plek zijn waar over duizenden jaren de Brede School uit 
de Merenwijk komt te staan. Een koele zeelucht waait over de open kustvlakte. 
Zwevend over het landschap speurt een zeearend naar prooi. Om aan voedsel 
te komen jagen en vissen de eerste mensen in het erachter gelegen 
laaglandmoeras. Aan de oever van een kreek oogsten de kustbewoners een 
bosje zeekraal. In de verte beschermt een lage duinenrij het gebied tegen de 
zee. De mens woont nu in het kustgebied, maar storm kan het land elk moment 
weer onder water zetten. Laten we eens zien hoe het landschap is veranderd in 
al die jaren.  

Om die vraag te beantwoorden gaan de scholieren van Groep 7 van de Brede 
School in Leiden enkele boringen doen in de buurt van hun school. We zullen gaan 
proberen de oude blauwe zeeklei, veen en jonge zeeklei te vinden. Vlak aan het 
oppervlak, boven op de jonge zeeklei verwachten we zand van rivieren en een 
stevige bodem. Hoewel voor de bouw van Merenwijk schoon zand uit ’t Joppe is 
gegraven, zal dat hier in het park niet te verwachten zijn. Het zand was immers 
alleen nodig voor huizen en scholen. Goed laten we maar beginnen. 

 

 



 

Scholieren van Groep 7 zijn aan het boren in het park. Trouwens mooie rode 
schoenen!!! 

Schoon wit zand uit ’t Joppe wordt niet gevonden in het park, maar zal onder de 
school vast wel te vinden zijn. Wel wordt een dikke laag bodem geboord. De kleur is 
lichtbruin en stengels en blaadjes worden gevonden. We gebruiken het vergrootglas 
om de worteltjes goed te zien. 

 

   

O en A: planten en bodemdieren, B: wortels voor water, C: ondergrond  



De volgende foto laat zien wat we hebben geboord. Links de boring van groep 1 en 
rechts de boring van groep 2. Beide groepen vinden de licht bruine bodem, en onder 
deze bodemlaag wordt de jonge zeeklei gevonden. Groep 1 vindt 25 cm dikke 
vettige zeeklei. Bij groep 2 is het minder duidelijk en iets zandiger. Dat kan best. 
Over kleine afstand kan de ondergrond er totaal anders uitzien. Maar op beide 
plekken is bewijs gevonden dat de duinen de zee niet kon tegenhouden en dat het 
land overstroomde.  

En als we dan dieper boren, vinden we het veen en de oude blauwe zeeklei. 

   

 

Licht bruine bodem, met stengels, en 
blaadjes. Bodem is de bovenste laag van de 
grond, waar water doorheen loopt, waar 
planten wortelen, waar humus gevormd 
wordt, waar bodemlagen ontstaan.  

 

Jonge zeeklei, grijs blauw ongeveer 2400  geleden 

 
Veen van 3000 jaar geleden. Met een 
vergrootglas zie je zandkorreltjes, klei en heel 
veel planten materiaal. Vooral riet. Het wordt 
Hollandveen Laagpakket genoemd. Er bestond 
toen langs de kust een relatief brede strandwal 
waarachter de lagune kon verzoeten door rivier- 
en regenwater.   

 

Oude blauwe zeeklei, grijsblauw. Deze kleilaag werd gevormd 
tussen 8000 en 4000 jaar geleden. Er was toen sprake van een 
zeer snelle zeespiegelstijging als gevolg van het afsmelten van 
de ijskappen uit de laatste ijstijd. Voor de kust werden 
strandwallen gevormd, maar vanwege de snelle 
zeespiegelstijging brak de zee hier vaak doorheen en 
ontstonden achter deze strandwallen lagunes, vergelijkbaar 
met de huidige Waddenzee. Hier vormde een dik pakket 
zandige en kleiige kwelder- en waddenafzettingen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Strandwal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeespiegelstijging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ijskap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laatste_ijstijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strandwal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddenzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwelder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wadden


    

Het veen landschap met veel riet. Zo zag het schoolplein van de Brede School eruit 
3000 jaar geleden.  

We hebben dus geboord in de ondergrond vlak bij de school dat wel 4000 jaar oud 
is. Als we nog een meter dieper waren gegaan hadden we veel meer oude blauwe 
zeeklei gevonden. Dat was een periode waarin de zee voortdurend het gebied van 
de Merenwijk onder water zette.  

En vergeet het niet. Jullie school is 1 meter beneden NAP, dus als de zee door de 
dijken en duinen breekt om meer klei af te zetten, snel op je tafeltje gaan staan. 
Want anders kan je die mooie rode schoenen wel weggooien.  

 

Leiden, 22 Juni 2017, Brede School, Merenwijk Leiden 

 


