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Tijdens de bodemkarteringvande herinrichting DeZeevang boven Edamin 1994 zijn zogenaamde daliebulten ontdekt. Daarinwerd eencirca
3,50 tot 4 mdikverstoord pakketveenaangetroffen,terwijl deveendikte direct naastde bultnietmeer dancirca 1,50 mbedroeg.Daliebulten
zijnhet equivalentvandaliegaten,die zichalsdepressies inkleigebieden manifesteren endievoorheen metveenwaren bedekt. Devullingvan
twee onderz'ichte daliebulten bestaat grotendeels uitoligotroof veen,dat uitdeomgeving uit mesotroof veen. Indeloopder eeuwen isdoor
deverbeterde ontwatering hetoligotrofeveenpakketvrijwelgeheeldoor oxidatieverdwenen.Opeendieptevan35-40cmkomtindedaliebult
van Middelie een grotere dichtheid van de grond voor en een lager organisch stofgehalte dan ernaast. Bij Beets is over het veen inclusief
daliebult in de middeleeuwen een laag klei afgezet. Beide vullingen van de daliebulten bevatten door het hele profiel heen resten van oude
cultuurlagen.Debodemvandedaliebultbestaatuitmengselvanteruggestort veenenslappe klei.Erzijngeenarcheologica indeonderzochte
daliebultenaangetroffen.
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1. Inleiding
Tijdens de bodemkartering van DeZeevang in 1994 inopdracht van DLG-RegioWest zijn meer dan 500 zogenaamde
daliebulten ontdekt. Deontstaanswijze is identiek aan dievandaliegaten.Omdat de daliebulten alsgevolg van
grootscheepse egalisaties van percelen worden bedreigd, heeft DLGregio West aanAlterra opdracht verleend om
eenarcheobotanisch enbodemkundigonderzoek uitte voeren naar het ontstaan ende inhoud vandaliebulten. Het
veldwerk, laboratoriumonderzoek ende rapportage heeft in 2006 plaatsgevonden. De uitkomsten van het onderzoek
zullenworden gebruikt bij het uitzetten vaneen strategie voor nader onderzoek zowel binnen als buiten de herinrichting Zeevang.Het onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van LNV,via het BOcluster Vitaal Landelijk Gebied,
thema Landschap.
Daliebulten hebben eendoorsnede vanzo'n 5 meter enzijn opgevuld met een circa 3,50-4,00 m dik verstoord pakket
veen. Bij de boeren staan ze bekend als Veenkringen'.Vanwege de grote, historische betekenis verstrekte de Dienst
Landelijk Gebied regio West aan hettoenmalige Staring Centrum (nuAlterra) een aanvullende opdracht om dedaliebultente inventariseren (Mulder enVanSteenbergen 1995). Eeneerste artikel over daliebulten verschijnt volgendjaar in
het Historisch Geografisch Tijdschrift (Mulder 2007 i.v.)
Projectdoelstelling
Dedoelstellingvandit project is:
1. Inzichtte krijgen inhet natuurlijke-encultuurlandschap vande Zeevang rond 1000 na Chr. Welke vormen
van akker-enweidebouw hebben inDeZeevang plaatsgevonden?
2. Tot hoever hebbende veenmosveenkussens en daarmee de akkerbouw zich indeZeevang uitgestrekt?
3. Waar bevonden zichde akkerbouwcomplexenten opzichte van de nederzettingen inde Zeevang?
4. Hoe is het geomorfologische verschijnsel vandedaliebulten te verklaren?
Projectteam
Het archeobotanisch onderzoek is in2006 uitgevoerd door respectievelijk drs V.Gelorini vande Universiteit vanGent
(vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis) enDrs L. Meersschaert vandeArcheologische DienstWaasland uit St. Niklaas.
Hetbodemfysisch onderzoek werd verricht door dr L.W. Dekker enJ.R. Mulder (projectleider) vanAlterra. Deresultaten zijnvastgelegd intwee afzonderlijke rapporten, (Gelorini enVanMeersschaert 2006) enhet onderhavige rapport.
Verder is indecember 2006 opdracht verleend aanM.van Strydonck van het Koninklijk Instituut voor hetKunstpatrimoniumte Brussel voor C14-onderzoek naar 4 veenmonsters. De resultaten hiervanverschijnen in april 2007.
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Afb.1. OverzichtskaartDeZeevang.
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?.nehifidsheschrijving
Het herinrichtingsgebied Zeevang ligt ingeklemd tussen het IJsselmeer en de Beemster met de Oudendijk (Westfriese
Omringdijk)als noordgrens en het stadje Edammet het Edammer dijkje als zuidgrens. Oosthuizen, Beets, Warder,
Middelie enKwadijk zijn de voornaamste dorpen (afb. 1). Inhet binnendijkse gebied komen overwegend veengronden
voor, indevoormalige kogen moerige gronden en langs de IJsselmeer Dijk zogenaamde braakgronden (afb.2).

Afb.2. BodemkaartDe Zeevang.
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Vóór de ontginning bestond DeZeevang uit enkele veenmosveenkoepels, die begroeid waren met heide en berken en
die via veenstroompjes als de Kromme Ueende Kerspe (bij Beets) afwaterden op hetAlmere. De eerste bewoners
vestigden zichtussen de 9e en 11e eeuw op huisplaatsen op deveenkoepels. Vanuit deveenstroompjes werd het
gebied inde l l e / 1 2 e eeuw ontgonnen en ontstond een strookvormigverkavelingspatroon.
Na de ontginning begon het proces vanmaaivelddaling door oxidatie als gevolg van de verbeterde ontwatering (Borger
1975) endoor bemesting van kalkrijke klei. De uitbreidingvanAlmere naar Zuiderzee gingten koste vangrote delen
ontgonnen landvan de nederzettingen Scharwoude, Etersheim enWarder. Via de benedenloop vande veenstromen
als de Kromme Ye drong het Zuiderzeewater het gebied binnen.Langs de oevers kwam kleitot afzetting. Omstreeks
1200 kwam de bedijking vande Polder Zeevangtot stand.Tussen de Slingerdijk ende Oudendijk bleef een brede
strook onbedijkt land over, de Polder Beetskoog en Koogpolder. Bij hoge Zuiderzeestanden overstroomden deze
gebieden envond het overstromingswater zijnwegvande Zuiderzee naar de uitdijende Beemster. Uiteindelijk zijnde
kogen inde 14e eeuw bedijkt.
De Zuiderzeedijk istalloze malen bij stormvloeden doorgebroken, waarbij doorbraakkolken werden gevormd, debraken. Eenaantal vande braken zijn drooggemaakt zoals de Etersheimerbraak en de Heintjesbraak bovenWarder. Ze
bestaan uit klei-afzettingenvande Oude Blauwe Zeeklei. Daarin komenveelal daliegaten voor (Mulder enVan Steenbergen 1995).
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3. Methode van onderzoek
Voor de keuze vaneengeschikte locatie voor de bemonstering vanéénof meer daliebulten is eerst de bodemkaart
van DeZeevang(afb. 2; Mulder enVanSteenbergen 1995) geraadpleegd. Daarna hebbenwe inde winter van 2006
verspreid in het gebied naar geschikte locaties gezocht endan vooral naar percelen met daliebulten die niet waren
geëgaliseerd. Sinds de opname van de bodemkaart in 1994 zijntalloze percelen geëgaliseerd. Vervolgens hebbenwe
ineen aantal daliebulten boringen verricht omte beoordelen of er restanten vaneen oude cultuurlaag aanwezigwaren.
Daarna hebben we ineerste instantie één locatie uitgekozen voor bemonstering,namelijk op het bedrijf vanfam. J.J.
de Boer in Middelie. De locatie bevindt zichinhetvoormalige binnendijkse gebied van DeZeevang eventen noorden
van de Klemweg en maakte destijds deel uitvaneenveenmosveenkoepel. Eventen westen vandit punt bevindt zich
een aantal middeleeuwse huisplaatsen.

Afb.4. LieselotteMeersschaert(I) enVanessa Gelorini(r)aanhetwerkopdaliebultMiddelie.

Naar aanleiding van de eerste voorlopige, doch veelbelovende resultaten van het archeobotanisch onderzoek hebbenwe inapril 2006 eentweede locatie voor bemonstering geselecteerd. Het betreffende perceel ligt inBeets in het
voormalige buitendijkse gebied,de Polder Beetskoog enis eigendom vande fam. A.D. Mayer.
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