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EXCURSIE ZEEKLEIGEBIED VAN NOORD-WEST GRONINGEN
Programma
08.15-09.15
09.15-12.15

12.15-13.15
13.15-13.45
13.45-14.45

14.45-15.45

15.45-16.15

16.15-17.00

17.00-17.30

17.30

Busrit naar de Waddenzeedijk ten noordwesten van Hornhuizen.
Wandeling waarin opgenomen:
punt 1:
gronden van het buitendijkse landschap langs de Waddenzeedijk.
punt 2:
gronden van het jonge kwelderlandschap in de Westpolder.
punt 3:
gronden op "kruinige" percelen in het oude kwelderlandschap.
Busrit door het Lauwersmeergebied naar Lauwersoog + lunch in
Lauwersoog.
Busrit door het Lauwersmeergebied richting Zoutkamp +
punt 4:
zeezandgrond in het Lauwersmeergebied.
Busrit door het oude kwelderlandschap richting Leens +
punt 5:
oude cultuurgrond op een wierde ten oosten van Leens.
Tevens bezichtiging van de borg "Verhildersum" tegenover
de wierde.
Busrit door het oude kwelderlandschap, het jonge zeeboezemlandschap
(boezem van het Reitdiep), het oude kwelderlandschap ten zuiden van het
Reitdiep en het knipkleilandschap van Middag naar Den Ham +
punt 6:
knipkleigrond in het knipkleigebied van Middag tussen
Ezinge en Den Ham.
Busrit door het knipkleilandschap van het Humsterland naar Niehove +
punt 7:
Bezichtiging van het kerkringdorp Niehove gelegen op een
wierde.
Busrit door het oude kwelderlandschap, het jonge zeeboezemlandschap ten
zuiden van het Lauwersmeergebied en het overgangslandschap naar
Grijpskerk +
punt 8:
klei-op-veengrond in het overgangslandschap ten zuiden van
Grijpskerk.
Busrit door het overgangslandschap naar Sebaldeburen +
punt 9:
Pleistocene zandgrond in het dekzand en keileemlandschap
nabij Sebaldeburen.
Aanvang terugreis.

Tabel 1 .

S t r a t i g r a f i e van de holocene a f z e t t i n g e n ,

Indeling getijde -

Jaren

Eigennaam

Indeling volgens PonsenWiggen

Archeologische

11959/60}

afzettingen

indeling

heden
Recente afzettingen
1500

van Ouinkerke

long« kwelder
wad

Duinkerke III B

jonge zeeooezem

Laat Middeleeuws

1100
1000
Duinkerke M A

verjongingsdek

Postkaiolingitch en Ottoons

Ottoons

Merovingoch
Postromemsenvroeg merovingiseh

400

250
-0

Romeins
-

•200
oude kwelder
stugge klei

Preromeins II of Preromeins

-500

Ijzertijd

•700
oude kwelder
groene klei

•900

Preromeins I of vroeg preromeins

dromtijd

•1250

Cardium
kofte Vlei

-1800

•1500

-1900
Neolithicum
-2100
-2250
onderwater
•2800
•3000

afzettingen
Calais III
Calais II
Calais I

ol continue

Wieringermeer

\

\

\

\

wadafzettingen

•7500

-8200

1

O p grond van 14 C-onderzoek (Klungel, Bijlsma en Roeleveld, i.v.) wijkt de ouderdom van
deze periode af van de algemeen gebruikelijke in west-Nederland.

\

1. INLEIDING

2. GEOLOGIE

De excursie die we maken door het noordelijk zee-

De geologie van het excursiegebied en omgeving

kleigebied in noordwest Groningen bestaat uit een

wordt behandeld voor zover deze van belang is voor

"doorsteek" vanaf de Waddenzeedijk tot aan het

een goed begrip van de bodemgesteldheid. Daarbij

Pleistocene zandlandschap. Tijdens deze excursie en

valt de nadruk op de afzettingen die aan het op-

in

pervlak voorkomen.

deze excursiegids

zullen

geologisch/bodemkundige

de

belangrijkste

landschappen

worden

besproken en getoond. Aandacht zal worden besteed

2.1

Pleistoceen

aan het ontstaan van de gebieden door natuurlijke
processen en menselijke activiteiten, aan de samen-

In de ondergrond van het Groningse- en Friese

hang tussen het landschap, de geologische gesteld-

zeekleigebied komen Pleistocene afzettingen voor

heid, de bodemgesteldheid, het bodemgebruik en de

die bovenin voornamelijk bestaan uit keileem, af-

bewoningsgeschiedenis. Van de te tonen gronden en

gedekt met dekzand. De keileem is tijdens de Saaie-

afzettingen worden de landschappelijke ligging, de

ijstijd als grondmorene onder het landijs afgezet; het

verbreiding, het ontstaan en de eigenschappen in

dekzand is een eolische afzetting uit de Weichsel-

verband

ijstijd. De Pleistocene oppervlakte helt in het excur-

met

de

bodemgebruiksmogelijkheden

besproken.

siegebied van zuid naar noord af. Ter hoogte van de

De excursie heeft ten doel in het veld enkele

nieuwe zeedijk nabij Hornhuizen bedraagt de diepte

belangrijke soorten gronden en afzettingen van het

van de Pleistocene oppervlakte ca. 15-20 meter -

noordelijk zeekleigebied in hun landschappelijke

N.A.P. Nabij de lijn Kollum-Buitenpost-Lutjegast-

samenhang te bekijken en te bespreken ter vermeer-

Niekerk-Noordhorn

dering van het veldbodemkundig en geologisch

geleidelijk het landoppervlak (zie fig. 2). Het

inzicht en ter ondersteuning van de collegestof van

patroon van dieptelijnen van de Pleistocene afzettin-

de onderwijselementen "Bodem en Landschap van

gen in de ondergrond is erg onregelmatig door de

Nederland" (J050-207) en/of "Geografie van het

aanwezigheid van een aantal geulen (zie fig. 7).

Landschap" (C300-002).

Sommige geulen, afkomstig uit het huidige Pleis-

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij na afloop

tocene achterland, zijn ontstaan tijdens de ijstijden

van de excursie de grote landschappelijke eenheden

door de afvoer van smeltwater. Hierin is de keileem

en de daarin voorkomende belangrijke afzettingen en

door erosie verdwenen. Andere geulen zijn ontstaan

gronden, zoals die worden getoond, weten te herken-

tijdens de Holocene transgressiefasen als gevolg van

nen en de samenhang, die er bestaat tussen de

erosie door zeewater.

geologische gesteldheid, de bodemgesteldheid en het

bereiken

deze

afzettingen

De Pleistocene afzettingen die ten zuiden van

bodemgebruik weten aan te geven.

bovengenoemde lijn aan de oppervlakte komen

Ten overvloede wordt er nog op gewezen dat de

bestaan voornamelijk uit dekzand, dat binnen 1.2 m

inhoud van deze gids, als mede de excursie zelf

overgaat in keileem of keizand. Het leemgehalte van

alleen dan optimaal tot hun recht komen als regel-

de keileem bedraagt 25^10%, het lutumgehalte 10-

matig de bodemkaarten 1:50.000 met betrekking op

25%. Het materiaal is grotendeels kalkloos. Het

het excursiegebied geraadpleegd worden.

dekzand in dit gebied is voornamelijk oud dekzand,
dat bestaat uit zwak tot sterk lemig, gewoonlijk zeer
fijn zand met daarin een duidelijke gelaagdheid van

zandige en lemige laagjes. Zeer plaatselijk komt ook

het huidige Lauwerszeegebied

is weinig veen

jong dekzand voor. Het Pleistocene gebied wordt

verslagen en wordt slechts een geringe oppervlakte

doorsneden door een aantal beekdalen (smeltwater-

van het veen bedekt met de afzettingen uit deze

dalen) waarin onder andere de riviertjes de Lauwers

transgressiefase.

en de Oude Riet stromen (zie fig. 2).

Na een min of meer stabiele periode tussen 1200 en
900 v. Chr. nam de transgressieactiviteit opnieuw

2.2

Holoceen

toe en deze transgressiefase (Duinkerke 1 of préRomeins) is waarschijnlijk van doorslaggevende

Aan het einde van het Weichselien trad een

betekenis geweest voor de vorming van het

klimaatsverbetering op die tot de huidige tijd

kleigebied in de provincie Groningen en het noorden

voortduurt. Aanvankelijk was het klimaat nog vrij

van Friesland. Langs de kust ontstond een brede

droog, maar geleidelijk werd het vochtiger. De

zone met hoog opgeslibde, zandige of zavelige

zeespiegel die aan het begin van het Holoceen

kwelderruggen, gescheiden door bekkens. Achter

enkele tientallen meters lager lag dan nu, steeg

deze zone sedimenteerde een laag kalkloze, zware

geleidelijk. Ook de grondwaterstanden werden hoger

klei, die geleidelijk over het veen uitwigt. De afzet-

en er vond veenvorming plaats in afvoerloze depres-

tingen van Duinkerke I duidt men ook wel aan met

sies op de Pleistocene zandondergrond. Dit Basis-

de naam oude kwelder. Omstreeks 600 v. Chr.

veen breidde zich geleidelijk over het Pleistocene

waren deze afzettingen zodanig verland, dat zich

oppervlak uit totdat de zee in het Midden-Atlan-

plaatselijk op de vlakke kwelderruggen bewoners

ticum (zie tabel 1), via de diep ingesneden Pleis-

vestigden. Uit deze periode stammen de eerste

tocene dalen het gebied vanuit het noordwesten en

nederzettingen.

noorden binnendrong. Het veen werd tijdens de

Na een rustige periode ondernam de zee eerst

overstromingen gedeeltelijk overdekt met wadzand,

omstreeks 250 na Chr. een hernieuwde aanval die de

zavel en klei (afzettingen van Calais), maar ook

Duinkerke II transgressie wordt genoemd. De zee

plaatselijk opgeruimd. Over de verbreiding van de

brak op verschillende plaatsen door de kwelderrug-

Calais afzettingen ten oosten van de Lauwerszee is

gen heen en overstroomde de tussenliggende bek-

nog weinig bekend. Ten westen en zuiden van de

kens en het achterliggende lager gelegen gebied. Op

Lauwerszee worden Calais afzettingen waargenomen

deze plaatsen werd een zware kleilaag (knipklei)

tot de lijn Wetzens-Engwierum-Munnekezijl.

afgezet. De dikte van dit pakket varieert van 15-70

Na ca. 2200 v. Chr. zijn de afzettingen van Calais,

cm. Ook grote gedeelten van het achterliggende

voor zover aanwezig, met veen overgroeid. Ook naar

veengebied raakten ermee bedekt.

het zuiden toe breidde dit Hollandveen

zich

Na een rustige periode van ongeveer 650 tot 800

geleidelijk steeds verder over het zandgebied uit.

na Chr. drong de zee via nog bestaande geulen van

Vanaf 1400 à 1500 v. Chr. drong de zee weer

vroegere overstromingen opnieuw het land binnen.

geleidelijk tot in het achterland door. Tijdens deze

In deze Duinkerke III A transgressiefase werd vanuit

Duinkerke O transgressiefase werd in en ten oosten

deze geulen vrijwel overal een dun verjongingsdek

van het huidige Lauwerszeegebied veel veen op-

afgezet.

geruimd en werden grote hoeveelheden kalkrijke

Omstreeks 1000-1100 na Chr. drong de zee

zavel en klei afgezet. Deze klei staat bekend als de

wederom

"Cardiumklei", gezien het veelvuldig voorkomen van

(Duinkerke III B transgressie). Rondom de monding

exemplaren Cardium edule (kokkel). Ten westen van

van de Lauwers sloegen grote delen van het veen

via

bestaande

geulsystemen

binnen

met de daarop liggende kleiafzettingen weg (zie fig.

3. BEWONINGS EN ONTGINNINGS-

7 en 14) tot ongeveer de lijn Oostmahorn-Visvliet-

GESCHIEDENIS

Noordhorn. Nabij Schouwerzijl kwam een verbinding tot stand tussen de zo ontstane Lauwerszee en

Omstreeks het jaar 1000 bestond het landschap van

het riviertje de Hunze dat van Groningen via

het excursiegebied uit drie sterk uiteenlopende

Schouwerzijl en Pieterburen naar zee stroomde (fig.

bodemkundig-geografische eenheden:

14). De Hunzeboezem tussen Schouwerzijl en Pieter-

een uitgestrekt zeekleigebied in het noor-

buren is echter spoedig na het tot stand komen van

den bestaande uit door bekkens gescheiden

deze verbinding (het Reitdiep) dichtgeslibd. Ook

kwelderruggen en een achterliggend, lager

buiten het zeegebied van de Lauwers trad een aan-

deel met knipklei;

zienlijke erosie op. Zo kregen in deze tijd de Mid-

een hoger liggend Pleistoceen zandgebied

delzee, de Fivel en de Dollard (Eems monding) hun

in het zuiden;

grootste omvang. Ook in het knipkleigebied vond

een (klei-op) veengebied voorkomend als

erosie plaats: het gebied werd doorsneden met tal

een betrekkelijk smalle strook tussen de

van kleine geulen die echter weer spoedig dichtslib-

beide bovengenoemde landschapsdelen in

den.

en in de dalen die het zandgebied bin-

In het zuidelijk deel van de ontstane Lauwerszee

nendringen.

trad spoedig na het wegslaan van grote stukken land

Het gebied werd al vroeg door de mens bewoondT

weer sedimentatie op. Na ca. 1000-1100 heeft men

De eerste bewoning had nog een nomadisch karakter

de

het

en vond hoofdzakelijk plaats op de zandgronden.

Lauwerszeegebied geleidelijk ingedijkt, waarna de

Het kleigebied was aanvankelijk nog ongeschikt

opslibbing tegen de nieuwe zeedijk verder ging en

voor bewoning. Omstreeks 600 v. Chr. waren de

weer een aanwas kon worden bedijkt. Geleidelijk

kwelders zo hoog opgeslibd dat bewoning mogelijk

vond ook opslibbing plaats in de boezem van het

werd op de hoogste delen. Tijdens de Duinkerke I B

Reitdiep en langs de noordkust van Groningen. De

transgressiefase, ca. 500 v. Chr. was een eerste

inpolderingsactiviteiten in deze gebieden dateren van

ophoging van de woonplaatsen noodzakelijk om zich

na ca. 1750. Een einde aan de afzetting van

tegen het water te beschermen. Dit gebeurde veelal

materiaal rondom de boezem van het Reitdiep kwam

met kalkhoudende klei die bijeen werd geschraapt

in 1877, toen het Reitdiep bij Zoutkamp werd afge-

uit de omgeving. Door deze ophogingen en de

sloten van de zee. Sedimentatie in de huidige

ophoging gedurende honderden jaren met huis- en

Lauwerszee hield op na de afsluiting in 1969.

keukenafval e.d. ontstonden tenslotte de eerste ter-

De jongste aanwassen liggen tegenwoordig buiten de

pen of wierden. De terpen ontstaan in deze periode

huidige zeedijk. Met de aanwezige landaanwin-

dragen veelal namen met de uitgang -ing(i) of -ens

ningswerken (zie fig. 4) wordt de snelheid van

en -werth, o.a. Wetsinge (oud: Wirkingi), Stitswerd

opslibben sterk vergroot.

(oud: Stukiweret) en Ezinge (oud: Eesdingum).

hoog

opgeslibde

kwelders

in

Omstreeks 250 na Chr. sloeg de zee gaten in de
kwelderruggen en overstroomde grote gebieden
landinwaarts. Veel woonplaatsen werden opgehoogd,
anderen verlaten en soms overdekt met een zware
kleilaag. Omstreeks 600 à 700 na Chr. komen er
nieuwe vestigingen in de kuststreek. Veel verlaten

bedijkt in1969

gf,3^ bedijkt tussen 1000-1250

bedijkt tussen 1850-1950

bedijkt voor 1000

bedijkt tussen 1250-1500

bestaandewaterlopen

bedijkt tussen 1500-1750
bedijkt tussen 1750-1850

1

voormalige waterlopen
Pleistoceen aanoppervlakte

Fig.2: Debedijkingen inhetgebied rond deLauwerszee
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terpen werden weer opgebouwd en nieuwe terpen
werden opgeworpen op daarvoor gunstige plaatsen.

de lager gelegen gebieden.
De huidige nederzettingen in het zeeboezem-

Terpnamen uit deze tijd hebben veelal de uitgang -

landschap ten zuiden van de voormalige Lauwerszee

um of -heim, o.a. Winsum (oud: Winkheim of

zijn vrijwel alleen nederzettingen gesticht bij een

Winzheim). Vanuit de terpdorpen werd het omlig-

uitwateringssluis die werd gebouwd nadat weer een

gende

kweldergebied werd ingedijkt. De namen van deze

gebied

ontgonnen

en

verkaveld.

Het

verkavelingstype wordt oorspronkelijk gekenmerkt

dorpen eindigen op "zijl" (of "Siel") wat uitwate-

door onregelmatig gevormde percelen, doordat men

ringssluis betekent (o.a. Munnekezijl). Plaatsnamen

bij de scheiding de natuurlijke prielen als per-

eindigend op "pomp" (o.a. Kollummerpomp) duiden

ceelsscheidingen heeft gebruikt (fig. 17). Op de terp,

op nederzettingen waar sprake is van een gemaal.

die niet alleen voor bewoning werd gebruikt, lag het
bouwland, de rest was grasland.
Ook tijdens de Duinkerke UI transgressiefase

In de jonge polders rondom het Rietdiep en de
Groninger noordkust zijn geen dorpen gesticht. Veel
van deze polders die na ca. 1750 zijn ontstaan heb-

moesten de terpen worden opgehoogd. Veel terpen

ben eveneens geen bebouwing. De boerderijen van

zijn ook verdwenen a.g.v. het wegslaan van grote

de grondeigenaren staan vaak nog op het "oude

stukken land door de zee, met name in het gebied

land". Men had namelijk het recht van opstrek (aan-

rondom de Lauwers (ontstaan Lauwerszee). De

was) van de buitendijkse gronden. Vandaar dat in

terpen die zijn opgeworpen na de Duinkerke III A

die delen van Groningen waar men zijn landopper-

transgressiefase hebben een meer ovale vorm en zien

vlak in zeewaartse richting kon vergroten veel grote

er uit als dijken. De terpnamen uit deze tijd hebben

boerderijen zijn ontstaan met 2 of 3 schuren naast

de uitgang -thorp, -tharpe of -weer, zoals Adorp

het woonhuis. Deze boerderijen kunnen ca. 150 ha

(oud: Atharpe) en Bellingeweer.

groot zijn, terwijl op plaatsen waar geen land kon

Omstreeks 1200 nam de bevolking sterk toe. De
plaats- of streeknamen uit deze tijd eindigen meestal
op -wold (Zuidwolde) of -huizen (Warfhuizen).
De wierden die uiteindelijk in het excursiegebied

worden aangewonnen de bedrijven thans niet groter
zijn dan 25-30 ha.
De ontginning van het Pleistocene dekzand op keileemgebied dateert grotendeels van na de tiende

zo ontstaan zijn liggen voornamelijk op de kwelder-

eeuw. Dit gebied was overwegend vrij vlak, nat en

ruggen en in het knipkleigebied. Op de kwelderrug-

begroeid met heide. De oudste bewoningskemen in

gen zijn vaak hele dorpen op grote wierden ontstaan

het noorden van dit gebied liggen daarom op een

(zgn. "dorpswierden"), in het lager gelegen knip-

aantal hoger gelegen ruggen, die grenzen aan het

kleigebied is meer sprake van "huisterpjes" (een of

kleigebied (fig. 2). De dorpen Doezum, Sebalde-

twee boerderijen op een wierde). In de kwelder-

buren en Lutjegast dateren uit de tiende eeuw of iets

bekkens en het jonge kwelder- en zeeboezemland-

later. Vanuit deze nederzettingen werden d.m.v. een

schap komen nauwelijks of geen wierden voor.

opstrekkende verkaveling het lager gelegen klei(-op-

Veel wierden zijn uiteindelijk in de vorige eeuw

veen)gebied en delen van het Pleistocene zandgebied

weer (deels) afgegraven. De terpaarde is o.a.

ontgonnen (zie fig. 18). Op de ruggen bevond zich

gebruikt om de structuur van veel knipkleigronden

bouwland, de rest was grasland. Grote delen van het

en andere gronden elders in Nederland te verbeteren.

zandgebied zijn pas ontgonnen toen legen hel einde

Uit deze tijd stammen dan ook veel kanalen die zijn

van de vorige eeuw de kunstmest beschikbaar kwam.

gegraven om de terpaarde af te voeren. Ook dienden

De heidevelden werden ontgonnen tot voornamelijk

de kanalen voor de afvoer van overtollig water uit

graslandgronden.
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FIG. 2 a . Bedijkingen langsde Groningsekust in de vijftiende eeuw en later (naar Kooper, 1939).
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oude zeekeringen, in stand te houden ingevolge de dijksverordening 1929 van Groningen
oudere vroegere zeekeringen
aanwijzing, dat reeds in 1650, 1685 of 1702 opmeting plaatsvond van de ingepolderde gronden, zij het ook in afwijkende
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4. BEDIJKINGEN (zieook fig. 2 en 2a)

Groningen met Friesland verbindt en de Lauwerszee
in 1969 afsloot van de Waddenzee.

Grote veranderingen in het excursiegebied vonden

In de laatste eeuw zijn veel binnendijken weer

plaats door de inbraken van de Duinkerke III

afgegraven daar zij hun functie hadden verloren en

transgressiefase, waarbij de Lauwerszee (en ook de

men het materiaal kon gebruiken bij egalisatie-

Middelzee, Fivel en Dollard) hun grootste

werkzaamheden, dichten van sloten etc. Her en der

uitbreiding kregen. De zuidelijke kust van de

in het landschap komen nog kolkgaten voor die

Lauwerszee reikte toen tot dicht bij het zandgebied.

herinneren aan de vele voormalige dijkdoorbraken.

Alvorens de Lauwerszee zijn grootste uitbreiding
kreeg, was men begonnen met het aanleggen van
dijken. Mogelijk zijn de eerste dijken aanvankelijk
verhoogde wegen geweest, die het de bewoners van
een wierde mogelijk maakten contact met naburige
terpen te onderhouden, vooral wanneer het water het
omliggende land overstroomde. Vast staat dat vele
wegen in het gebied oorspronkelijk dijkwegen
waren. De eerste bekadingen in Friesland en
Groningen zijn in de tiende eeuw tot stand gekomen.
Hiertoe behoort ook de dijk langs de toenmalige
kust van de Waddenzee. Ten oosten van de
Lauwerszee zijn in deze tijd o.a. het Mamegebied,
Humsterland en Middag bedijkt geraakt. Ten zuiden
van de Lauwerszee werden in het klei-op-veengebied
enkele kade's aangelegd, die tot doel hadden het
zomerwater tekeren van landerijen die toebehoorden
aan boeren op de aangrenzende Pleistocene gebieden. De eerste grote zeedijk in dit gebied liep van de
hoge gronden bij Noordhorn over Grijpskerk in westelijke richting.
In de loop van de tijd gingen de bedijkingen van
jonge aanwassen langs de kusten en de boezem van
Lauwerszee en Reitdiep regelmatig door. Bij de
aanleg van dijken werden riviertjes uit het Pleistocene achterland van het buitenwater afgesloten
door steeds verder noordelijk gelegen sluizen of
zijlen: het riviertje de Lauwers, dat bij Surhuisterveen ontspringt, achtereenvolgens bij Visvliet,
Pieterzijl, Munnekezijl en Lauwerszijl. In 1877 werd
de mond van het Reitdiep bij Zoutkamp afgesloten,
waama de gronden langs het diep werden ingepolderd. De laatste dijk in het gebied is die welke
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5. LANDSCHAP EN BODEM

boven GHW; open begroeiing van o.a.
zeekraal (Salicornia europea), zeevlotgras

In

het

excursiegebied

worden

de

volgende

(Pucinellia maritima), slijkgras (Spartina

belangrijke bodemkundig-geografische landschappen

spec.), zeeaster (Aster tripholium), lamsoor

onderscheiden:

(Limonium

vulgare)

en

zoutmelde

het landschap van de buitendijkse gronden

(Halimione portulacoides); veel zoutpan-

het landschap van de voormalige Lauwers-

nen: ondiepe onbegroeide depressies waar-

zee

van het bodemoppervlak kan bestaan uit

het jonge zeeboezem- en jonge kwelder-

sterk ingedroogde, zeer zoute klei (zgn.

landschap

"beton"), welke bij droog weer wit uitslaat

het oude kwelderlandschap

t.g.v. zoutuitbloeiing Bij regen of na

het knipkleilandschap

overstroming zijn de zoutpannen langdurig

het klei-op-veen en veenlandschap

met water gevuld; enigszins gelaagde

het (Pleistocene) zandlandschap

kleüge afzettingen op zand; Gorsvaaggronden; landschap wordt beheerst door een

5.1

Het landschap van de buitendijkse gronden

systeem van langgerekte akkers en greppels i.v.m. de landaanwinning.

Vanuit zee vinden wij achtereenvolgens:

erosierand. Op de overgang van de lage

a.

wadsystemen, bestaande uit zandplaten en

naar de hoge kwelders bevindt zich veelal

prielen, tussen gemiddelde hoogwaterlijn

een klifje van ca. 60 cm hoogte, met een

(GHW)

onregelmatig verloop (diepe landinwaarts-

en

gemiddelde

laagwaterlijn

(GLW); vallen met uitzondering van de

gerichte instulpingen); de rand is het

prielen bij eb droog; overwegend zandige

gevolg van ondermijning en afslag van de

sedimenten; grote dierlijke activiteit (wor-

hoge kwelder bij storm; gelaagde opbouw

men, schelpdieren, kreeftachtigen); hydro-

van de kweldersedimenten is goed te zien.

morfe zandvaaggronden

hoge kwelder, boven GHW; in principe

(Vlakvaaggron-

opgebouwd uit een kwelderwal en een

den).
b.

beiinkvelden,

op de overgang van het

(komen

op een

brede

onbegroeide wad naar de kwelder; nemen

kwelder in herhaling voor) en prielen met

de plaats in van de "hoogwadafzettingen"

begeleidende oeverwallen; op sterk door de

en de "verlandingszone"; bij eb droog met

mens

uitzondering van de diepste geulen; over-

meanderende prielen vervangen door een

wegend onbegroeid, meest landinwaarts

loodrecht op de kust en in open verbinding

gelegen delen begroeid; grote dierlijke

met zee staand stelsel van sloten en grep-

activiteit vooral van wormen en kreeftach-

pels. Bedekt met een kort afgevreten, ge-

beïnvloede

kwelders

zijn

de

tigen; opgebouwd uit enigszins gelaagd

sloten, zouttolerante, grasachtige vegetatie;

kleiïg sediment op een sterk gelaagde

begrazing door schapen, soms jong vee.

ondergrond van zand; Vlakvaaggronden en

Alleen overstroming bij stormvloed; plaat-

Slikvaaggronden;

selijke zoutpannen. Opgebouwd uit sterk

het landschap

wordt

beheerst door landaanwinningswerken.
c.

kwelderbekken

lage kwelder, vanaf ca. 30 cm - GHW tot

zavelige sedimenten aan de zeezijde en uit
zwak of niet gelaagde klei op een gelaagde
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uitwatenng

greppel

rijzendam
gronddam
sloot

Figuur4 .Indelingvaneenbezinkveldvandelandaanwinnings
werkenmetdaarinaangegeven deverschillen inkleigehaltein
debovenste 30cm.vanhetopgeslibdepakket.
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zandige ondergrond in de bekkens aan de

gelegd. Het systeem van greppels staat via

landzijde; profielen

in de regel

een centrale, loodrecht op de kust staande

kalkhoudend. Gorsvaaggronden en op de

hoofdgeul en een opening in de rijshouten

hoogste delen Nesvaaggronden of Polder-

dammen in verbinding met de zee. De

vaaggronden. In zuidwest Nederland wor-

greppels worden eens in de 2 à 4 jaar

den de begroeide zones aangeduid met

machinaal uitgediept, waarbij het bezinksel

"schorren", de onbegroeide met "slikken".

op de akkers wordt geworpen. Het gevolg

zijn

Onder natuurlijke omstandigheden worden de laag-

van deze activiteiten is dat:

wadafzettingen gekenmerkt door een duidelijke

de snelheid van opslibben wordt vergroot

gelaagdheid, de hoogwadafzettingen door het vrijwel

(meer bezinking en voorkomen van afslag

ontbreken van gelaagdheid als gevolg van de om-

door het scheppen van een rustig milieu)

werking van het sediment door mariene bodem-

het kleigehalte van het sediment wordt

bewoners, de kwelderafzettingen door een duidelijke

vergroot (rustig milieu)

gelaagdheid wanneer ze zavelig zijn ontwikkeld

de mate en diepte van rijping toenemen

(kwelderwal) of onduidelijk wanneer ze uit klei

(diepe ontwatering)

bestaan (bekkens); sporen van dierlijke activiteit

de oorspronkelijke karakteristieken van

ontbreken in de kwelderafzettingen, open wortel-

sediment en sedimentatiemilieu

gangen en sporen van overslibde plantendelen zijn

geheel verloren gaan.

daarentegen talrijk. Open diergangen (van Zager en

b.

vrijwel

begrazing, waardoor op de kwelder i.p.v.

Slikgarnaal) worden vooral gevonden in de afzettin-

een

gen van de zgn. "verlandingszone" op de overgang

vegetatie een kort afgevreten grasachtige

van de hoogwadzone naar de kwelders.

vegetatie overheerst

Het huidige buitendijkse sedimentatiemilieu wijkt

c.

sterk af van het oorspronkelijke natuurlijke milieu

hoog

opschietende

kruidenrijke

de invoering van Slijkgras
(Spartina townsendi).

a.g.v. menselijke beïnvloedingen. Deze zijn:
a.

landaanwinningswerken:

oorspronkelijk

volgens de "boerenmethode", bestaande uit

5.2

Het

landschap

van

de

voormalige

Lauwerszee (Lauwersmeergebied)

een loodrecht op de kust staand patroon
van akkers en greppels, welke in open

Het patroon van bodemlijnen in de voormalige

verbinding staan met zee. Het slib dat in

Lauwerszee hangt nauw samen met de sedimentatie-

de greppels bezinkt wordt eenmaal per jaar

omstandigheden vóór de afsluiting in 1969. Naar-

of twee jaar uitgegraven en op de akkers

mate het milieu sterker onderhevig was aan golf- en

geworpen.

stroomwerking, was het water woeliger. Dit had tot

Tegenwoordig op het laagste deel van de

gevolg, dat fijne bestanddelen minder gelegenheid

kwelder en in de hoogwadzone aanwinning

kregen om te bezinken en zo zij al werden afgezet,

in de vorm van "bezinkvelden" (zie fig. 4):

werden zij sneller weer opgewoeld dan in rustig

een stelsel van vakken van 400x400 meter,

water. Op grond van deze turbulentie komen in het

welke van elkaar worden gescheiden door

Lauwerszeegebied in globaal twee textuurgradiënten

ca. 70 cm hoge rijshouten dammen; in

voor, één in het lutumgehalte en één in zandgrof-

ieder vak is een rechthoekig stelsel van

heid. Deze lopen van noord naar zuid en van het

gronddammen, greppels en akkers aan-

centrum naar de kusten (zie fig. 6).
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Figuur7

Deopbouwvan hetholoceen inhet Lauwerszeegebiedweergegeven ineen schematische
zuid-noord doorsnede (boven)en eenwest-oost doorsnede (onder).

kampeerterrein
camping site
plaats voor Qagrecreatic
daytime recreation

Fig. 8: I n r i c h t i n g s p l a n Lauwerszee, gebaseerd op s t r e e k p l a n
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Kteiarme zandgronden worden veelal aangetroffen

Recreatie

op de voormalige platen ten noorden van de Slenk,

Recreatiegebieden komen verspreid in het gebied

die bij winden tussen noordwest en noordoost bloot-

voor. Ze bestaan uit stranden (eisen ten aanzien van

gesteld

bodemgesteldheid: grofzandige gronden met een

waxen

aan

een

sterke

stroom-

en

golfwerking. Dit gedeelte sluit het meest aan bij de

lutumgehalte kleiner dan 2%), dagrecreatieterreinen

situatie die ook op de eigenlijke Wadden wordt

(eisen t.a.v. bodemgesteldheid: ter verkrijging van

aangetroffen. De rust in het water nam in de richting

een goede draagkracht o.a. voor wegen, paden,

van de kust in het algemeen toe doordat de

parkeerterreinen en speelweiden is een zandige

stroomsnelheden geringer waren. Hier zijn de gron-

grondslag gewenst en een goede ontwatering, boven-

den over het algemeen lutumrijker en de nog

dien moeten de gronden geschikt zijn voor enigerlei

voorkomende zandgronden fijner. Via lichte zavel

vorm van bosbouw), kampeerterreinen (stelt dezelfde

loopt de zwaarte op naar zware zavel en klei. De

eisen aan de bodemgesteldheid als de dagrecreatie)

gronden hebben meestal een aflopend profiel en zijn

en terreinen voor tweede woningen. Bovendien

overal kalkhoudend.

worden hier jachthavens, aanlegplaatsen voor boten

In het vrij vlakke landschap van het Lauwers-

en visplaatsen aangelegd. De recreatieve ontwik-

zeegebied komen plaatselijk nog tamelijk grote

keling van het gebied vormt een welkome aanvulling

hoogteverschillen voor (tot 2.0 à 2.5 m, zie fig. 5).

op de schaarse recreatiemogelijkheden in het noor-

Naarmate men van de geulen op de platen komt,

den van het land. Tevens fungeert het gebied steeds

neemt de hoogte van het terrein toe. De hoogste-

meer als overloopgebied voor de watersport vanuit

delen van de platen liggen boven NAP en reiken

de steeds voller wordende Friese meren.

incidenteel tot 0.4 m + NAP. In de richting van de

Natuur

voormalige zeedijken neemt de hoogteligging van

Het grootste gedeelte van het gebied krijgt de be-

het maaiveld eveneens toe; de hoogste gedeelten van

stemming natuurgebied. Op vele plaatsen is een

het gebied worden gevonden in de vroegere

unieke veranderende vegetatie aanwezig, die af-

kustzone. De voormalige kwelders liggen boven 1 m

hankelijk is van de bodemgesteldheid, hydrologie en

+ NAP en reiken maximaal tot 1.8 m + NAP.

ontziltingsstadium. Door de toenemende ontzilting

Bij de bestemming van het gebied speelt de bodem-

zal de zoutminnende begroeiing steeds meer over-

gesteldheid een belangrijke rol (zie fig. 6 en 8). De

gaan in een grasbegroeiing, plaatselijk gevolgd door

volgende bestemmingen worden aan het gebied

opgaande ruigten en struwelen. Met deze ontwik-

gegeven:

keling vindt ook een verandering plaats in de soorten

Akkerbouw.

en aantallen vogels in het gebied. Het aantal soorten

Voornamelijk op de hoog opgeslibde kwelders langs

broedvogels bedraagt zo'n 90 à 100. In Nederland is

de zuidelijke en oostelijke dijk. Hier liggen zavel- en

de Lauwerszee nog steeds één van de belangrijkste

kleigronden (tot 40% lutum in de bouwvoor) met

verblijfplaatsen van trekvogels en dan vooral van

een aflopend profiel en grondwatertrap VI en IV. Ze

waterwild. Het beheer van de natuurgebieden bestaat

zijn tot op grote diepte doorwortelbaar en het

voornamelijk uit begrazen met schapen of niets

vochtleverend vermogen is groot. De gronden met

doen.

een bouwvoor van lichte zavel zijn ondanks hun

Militaire oefenterreinen

kalkrijkdom slempgevoelig. De gronden met een

In het zuiden is een gebied aangewezen voor

bouwvoor van zware klei kunnen problemen ver-

schietoefeningen vanaf vaste opstelplaatsen. In het

tonen met betrekking tot de bewerkbaarheid.

noordoosten komt een terrein voor oefeningen met

Figuur11.Fragmentvandebodemkaartschaal 1:15.000omgevingKloosterburen
(ruilverkaveling "deMarne"). Tennoordenvandezeedijkverlopen
debodemgrenzen evenwijdig aanelkaarenparallelaandekustlijn;
ten zuidenvandedijk ontbreekt ditpatroon.Overwegendkalkrijke
poldervaaggrondenmethomogeneofaflopendeprofielopbouw(5aresp.
5b); bovengrondenvariëren inzwaarte: 0=8-12,1=12-175,3=172-25,
5=25-35,7=meerdan35%lutum.

