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MINERALE AFZETTINGEN I N H E T SMEULVEEN
Mineral Deposits in the Smeulveen Area.
doorlby

Ir. B. van Heuveln
I. I N L E I D I N G

I n het zuidoosten van de provincie Drente ligt ter hoogte van Emmen, oostelijk van de Hondsrug, een groot, op het ogenblik in vervening zijnd veengebied (fig. l).
I n dit gebied komen in het Smeulveen en in de omgeving ervan veenprofielen voor met mineraallenzen. Het is een bijzondere gewaarwording
de oranjerode en lichtblauwe afzettingen, die hevig contrasteren met de donkere matrix van het veen, in de veenputten aan te treffen.
Visscher (1931) beschreef in een uitvoerige geografie dit Zuidoostdrentse
veengebied. Aan dit geschrift werd gedeeltelijk fig. 2 ontleend, waarop onder
meer de plaatsen zijn aangegeven waar de veenmineralen in het onderhavige
gebied voorkomen. Ook is in deze figuur de plaats aangegeven waar een volledig profiel werd bestudeerd. Fig. 3 geeft een beeld van zulk een profiel in
situ, terwijl in fig. 4 een uitvoerige schets daarvan is opgenomen. Prof.
Florschutz heeft een pollenanalyse van het veen vervaardigd, welke in fig. 5
staat afgedrukt. Ir. Jongerius verschafte vele gegevens over de micromorfologie van veen en mineralen.
Door Opzichter De Bakker werden verschillende monsters voor dit onderzoek gegloeid. De resultaten zijn tabellarisch in fig. 4 vermeld.
Tijdens het onderzoek bleek, dat de vorming van veenmineralen een
exponent is geweest van bijzondere hydrologische omstandigheden. Om deze
reden werd de oorspronkelijke opzet van een beschrijving van deze afzetting
verruimd tot een nauwkeurige beschrijving van het gehele profiel, in het bijzonder het gedeelte beneden het oude mosveen. Uit de resultaten werd gepoogd een samenhang aan te wijzen tussen dit veenlandschap en de stroomdalen. Meer dan een aanwijzing kon dat in deze publikatie niet zijn, daar dit
onderwerp nog in studie is. Hierop wordt echter binnenkort teruggekomen.
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Overzichtkaart van
het gebied.
Outline map of the area
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Gebied van de detailkaart fig. 2IArea of the delailed map fig. 2

Het profiel bestaat, in grote trekken, uit een pakket oligotroofveen, liggend
via een overgangszone, bestaande uit verslagen veen en minerale lagen, op
moerasveen. Zoals in fig. 4 blijkt, is in het oligotrofe veen jong en oud mosveen aanwezig, gescheiden door een dun laagje Cuspidatumveen. Aan de basis
van het oude mosveen ligt een laagje berkenveen. Belangrijk voor het verdere
betoog is, dat dit dus als regenwaterveen kan worden bescl-iouwd.
De overgang van dit pakket naar het moerasveen is vrij complex. Onderscheiden werd een zone met grof verslagen veen, rustend op een zone fijn
verslagen veen. Beide worden dus beschouwd als allochtoon veen. De bovenkant van het moerasveen bestaat vaak uit een laag veenmineraal, voornamelijk sideriet, die geleidelijk naar beneden overgaat in zuiverder moerasveen.
Plaatselijk is dit veenpakket sterk gescheurd. Het mineraalpakket wijkt dan
van de scheur af. De scheur zelf is gedeeltelijk gevuld met doppleriet. Soms
komen op enige diepte in het moerasveen ook nog mineraallenzen voor. Het
moerasveen rust via een zone met opvallend veel boomstammen op een
Zandige gyttja. De minerale ondergrond bevat geen bodemprofiel.
2. BESCHRIJVING

In fig. 4 is een profiel zo volledig mogelijk schematisch weergegeven. Daar de
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Door Visscher (1931) geconstateerd voorkomen van sideriet
By Vissclrer (1931) recorded occurences of siderite
Waarnemingspunt/Obseruationpoint
Waarschijnlijk gyttja-achtige overganglApparently gyttja-like transition
I<welgebied/Seepage area
Grcns veengebiedenlBoundary of pcat districls

Fig. 2. Detailkaart van de verbreiding van de afzettingen en de kwel.
Detailed map of the distribution of the deposits and seepage.

navolgende beschrijving van een p r o f i e l in situ is gegeven, wijken de diepten
soms iets a f van de schets.
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Opgebrachte bolster.
Gebrand jong mosveen met twee kolige lagen.
Bij de pollenanalyse blijkt in deze laag een stuifmeelkorrel van Fagopyrum voor
te komen.
Deze laag gaat scherp over in:
Jong mosveen, gegroeid in elkaar overlappende bulten van 1-2 meter breedte
en 20 cm hoogte.

Verklaring v a n fig. 4.
1. Opgebrachte bolsterlBrought-UPlirr 2. Brandlagen/Burned-ouc* layers (old buckwheal cultivation horizon) 3. Gol/Small
drainage gulb in y0un.e Sphagnum Peut 4. Belten jong mosveen/Hummocks of youn8 Sphagnutn peut 5. Cuspidatumveenl
CusPidatuni Pest 6. Oud mosveen10ldSphagnumpeat 7. BerkenveenlBirch woodpeat 7a. Berkenstobben/Birch slumps 8.
Grofverslagen veenlPeat broken down in10 coarse fragments by wash 9. Met sideriet opgevulde scheurtjes/Small cracks filled
wiih srderile 10. Splinter o f fijn verslagen veen/Peat broken down in10 uery fine fiagments by warh 10a. Splinter ballenlLum9s
of uery finc pcat fragincn~c l I . LuchtholtenlAir-filled cauities 12. ScheurlCrack 13. Doppleriet/Dopplerite 14. V e e n m e t
afzettingen yan sideriet, vivianiet, limoniet e n gipslPeat with deposits of siderite, uiuianite, limonite and .gpsum 14a. Siderietl e n z e n I S ~ d ~ r i l e l ~ i15.
l s MoerasveenlBog peut 16. Noordwaarts geörienteerde boomstammen van els e n berkllogs of
alder and birch oricnlated in a northern direclion 17. Uttekul o f meerbodemlGyilja or slob soil 18. Minerale ondergrond
zonder bodemprofiellMinera1subsoil without profil8 development.
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77- 95
95-173

Plaatselijk komen overgroeide geultjes voor, zogenaamde gollen, van 1 meter
breed en 30 cm diep.
Reductiekleur 5 YR 214.l)
Oxydatiekleur 7,5 YR 414.
Gloeikleur 2,5 Y 814.
Gelaagd en weinig verweerd: knijpgraad 1-2.=)
O p de koppen van de bulten iets donkerder en verder verweerd: knijpgraad 2-3.
Micromorfologisch geen duidelijke sporen van dierlijke uitwerpselen aanwezig.
Botanische samenstelling: nagenoeg zuiver veenmos.
Geleidelijk overgaand in:
Cuspidaturnveen. Sterk blader ig, gelaagd : knijpgraad 3.
Botanische samenstelling: S'hagnum cmpidatum, weinig Eriophorum.
Geleidelijk overgaand in :
Oud mosveen.
Reductiekleur 2,5 YR 214. Oxydatiekleur 10 R 211.
Gloeikleur, in drie etages van boven naar beneden 10 YR 816, 7,5 YR 618 en
7,5 YR 518.
Gelaagd en sterk verweerd: knijpgraad 8.
Zeer zwak golvend met inzinkingen boven de scheuren in de ondergrond.
Naast de, door kleine bodemdieren aangevreten en daardoor sterk verkleinde,
houtige plantendelen komt ,,modern-vorming door dezelfde fauna voor. De
ruwe humus is gevormd door de eveneens aanwezige schimmels.
Botanische samenstelling: (zie ook de verklaring van fig. 5) van boven naar
beneden zijn herkenbare delen aangetroffen van:
Rhynchospora alba
Calluna
Rhynchospora alba
Verder: Eriophorum
Scirpm
Calluna
Eriophorum
Andromeda
Ericaceae
Rhynchospora alba
Vrij veel Calluna
Veel Eriophorum
Scirpus
Hout
Andromeda

Verklaring van fig. 5
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De cijfercode, waarin de Meuren staan vermeld, is die van de Munsell Color Chart.
Met knijpgraden zijn bedoeld de humificatiegraden van Von Post.
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Fig. 5. Pollendiagram van een veenprofiel in het Smeulveen met botanische analyses.
Pollen diagram of a peatprojle in the Smulveen area with botanical analyses.

Veel Calluna
Veel Vaccinium oxycoccus
Veel .Eriophorum
Sphagnum cuspidatum
Geleidelijk overgaand in :
173-185 Middelste stobbenlaag.
Reductie- en oxydatiekleur : 5 YR 2/ 1.
Gloeikleur: 2,5 YR 418.
In verse toestand zeer brokkelig. Losse stapeling van takjes en bladeren, soms
kronkelig inééngegroeide nesten van takken en stammetjes van overwegend
berken en omsloten door verweerd veenmos, plaatselijk spalterig (fig. 6).
Micromorfologisch blijken dierlijke uitwerpselen nagenoeg te ontbreken. Ook
de mechanische verkleining van plantendelen is veel geringer dan in het oude
mosveen. Enkel houtige delen zijn bewaard gebleven. Plaatselijk komen reeds
,,splinter"-invloeden in het veen voor.
Botanische samenstelling: Betula, S'hagnum cu.$idaturn, Calluna, Eriophorum.
Geleidelijk overgaand in:
185-195 Grof verslagen veen.
Reductie- en oxydatiekleur : 10 R 211. Gloeikleur: 7,5 R 316.
Grof-amorf en zeer poreus. Breukvlakken harig tot vezelig. In droge toestand
brokkelig. Vele korte takjes van verschillende afmetingen komen voor.
Boven scheuren in de ondergrond komen verticale holten voor, zonder aanslag
op de wanden, met een lengte van ongeveer 10 cm en 2 cm breed. Zijdelings gaat
het over in Cwpidatumveen waarbij dan de middelste stobbenhorizontontbreekt.
Schem otrernaand in:
195-205 Fijn ;erslagen veen of splinter.
Reductiekleur: 5 YR 212. Oxvdatiekleur: 5 Y . 210. Fiin-amorf en com~act.
Breukvlak in vochtige tóestand zwak-glanzend en hts uGgeschulpt; in droge toestand scherphoekig met een witte aanslag. Op de overgang naar het veenmineraal komen kleine brokjes sideriet voor. Direct hieronder bestaat de grondmassa
micromorfologisch uit horizontaal gestrekte stukjes amorfe humus met verspreid ertussen eveneens horizontaal gestrekte, doch veel grotere, siderietdeeltjes. In vochtige toestand bij uitwrijven zeer vettig, soms iets korrelig en vuile
vingers achterlatend.
Aan de bovenzijde vaak verticale scheurtjes van 2 cm diepte en cm breedte,
getrdd met doppleriet.
Boven de grote verticale scheuren is de laag onderbroken. Meestal zijn dan bovenin de scheuren ballen en brokken van deze laag terug te vinden.
Micromorfologisch bestaat het materiaal uit amorfe humus, waarin zeer grillige
grote holten voorkomen. De humusmassa is door droogtescheurtjes in vijf- a zesvlakkige, in grootte variërende brokjes verdeeld.
Botanisch zijn delen van S'hagna en Hypnaceae geconstateerd.
Deze laag gaat scherp over in:
205-220 Veenmineraal.
Reductiekleuren: 2,5 Y 618 - 10 YR 516 B 616, binnen enige seconden overgaand
in 5 Y 513.
Oxydatiekleuren: 2,5 YR 314 - 10 R 314. De bovenstaande kleuren slaan hoofdzakelijk op sideriet in geoxydeerde vorm als ijzerhydroxyde (limoniet). Daarenboven komen oxydatiekleuren voor van 7,5YR 718; 2,5Y 812 en 7,5 B 512.
De veenmineralen komen vaak in lenzen voor. De vorm hiervan kan variëren in
dikte van 5-50 cm en in lengte van 30 cm tot 30 m.
In vochtige toestand zeer zacht; bij wrijven zeer vettig en kleverig. In droge toestand bros; bij wrijven poedervormig en zeer besmettelijk kleurend. De laag 1s
amorf en compact en bestaat voornamelijk uit FeCO, ingebouwd in een skelet
van.moerasveen, dat soms in dunne laagjes voorkomt. Hierin komt relatief, zoals
bij indroging blijkt, meer vivianiet (Fe,(P04),) voor. Naarmate hoger in het
profiel voorkomend, is het mineraal zuiverder.
In horizontale breuk komen gangetjes voor met een diameter van 1 mm. De
naaste omgeving is dan donkerder van kleur. Sporadischzijn zeer sterk verweerde schelpjes van ongeveer 3 mm aangetroffen.
Micromorfologisch bestaat de sideriet uit vage, okerbruingekleurde, min of
meer afgeronde eilandjes van sterk variërende grootte. Ze zijn gebed in zeer fijn
verdeelde organische stof met deels zeer grillige vorm.
Jongerius vermoedt, dat deze, althans gedeeltelijk, van dierlijke oorsprong is.

+
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Hij vergelijkt het, in navolging van Hartman (1951), met ,,Waldmoorhumus",
een soort dy.
Het mineraalpakket is vaak verticaal gescheurd. Deze scheuren hebben een
breedte van 20 cm, een diepte van 70 cm en een conische en kromme vorm (fig.7).
Een zone van 15 à 20 cm aan weerszijden van de scheur bevat dan geen mineraal
(zone A in fig. 4). De lens vormt dan met de omgeving van de scheur een soort
hyperbolisch grensvlak. Dit pakket is aan de bovenzijde geulvorrnig geërodeerd.
Deze insnijdingen zijn het diepst boven de scheuren, hoewel ze ook naast de
scheuren voorkomen, zij het daar minder diep. De gelaagdheid van het mineraalpakket en het veen breekt dan af (fig. 8).Aan de onderzijde van het pakket wijkt
eveneens het mineraal terug en breekt de gelaagdheid af. De wanden van de
scheuren zijn bovenin met een zeer dun, vaak rood aangeslagen, laagje doppleriet bekleed. Dit laagje wordt naar beneden gaande dikker en raakt in het nauwst
van de scheur de andere laag zonder in elkaar over te gaan.
Het doppleriet is in vochtige toestand glanzend-zwart, elastisch, gelatineus en
breekt met een glanzend, diep uitgeschulpt breukvlak. Tegen uitwrijving biedt
het veel weerstand en wordt dan rul. Het laat geen vuile vingers na. Micromorfologisch is het do~plerietopgebouwd uit zeer kleine, donkere bolletjes, onderling verbonden door geligbruine humus. Het geheel is doorsneden door vrij
brede verticale en iets nauwere horizontale scheuren. De kleine prismata zijn
eveneens, maar nu grillig, gescheurd. De vraag is, of deze scheuring niet een
gevolg is van het drogen van het veen, dat uiteraard in de grote scheuren het
sterkste is Eeweest.
Het veenmineraal gaat geleidelijk over in:
220-325 Moerasveen.
Reductiekleur: 5 YR 313. Oxydatiekleur: 5 YR 212. Gloeikleur: 10 R 316.
Weinig gelaagd, sterk verweerd vooral bovenin. Knijpgraad 8 à 9.
Vlak onder het mineraal bestaat het veen micromorfologisch grotendeels uit
zeer sterk vergane, ondoorzichtige, organische stof, bestaande uit disperse humus
en sterk verkoolde r~lantendelen.Daartussen komen laagjes
-- bruingekleurde, minder sterk vergane plantendelen voor.
Dieper, ter hoogte van de uiteinden der scheuren en in de buurt daarvan, heeft
de veensubstantie in hoofdzaak dezelfde samenstelling als hoger in het profiel.
Echter is de doorlopende band van minder verweerde plantendelen gereduceerd
tot enkele verspreide brokken. Gedeeltelijk is de humus verenigd tot grote co.
pacte complexen waarin rechte droogtescheurtjes voorkomen. Evenmin als m
de hoger gelegen lagen zijn hier dierlijke uitwerpselen geconstateerd.
Dieper, 20 cm boven de gyttja, is het veen veel minder sterk gehumificeerd.
De hoofdmassa bestaat uit nagenoeg onverweerde lichtgekleurde ~lantendelen.
Verspreid hiertussen liggen donkere, houtige plantenrestjes en grillige stukjes
amorfe humus. De botanische samenstelling is van boven 'naar beneden (zie
ook de verklaring van fig. 5) :
Niet nader gedetermineerd hout
Menyanthes
Menyanthes
Zeer weinig Eriophorum
Phragmites
Carex
Ranunculus lingua
Alnus
JVymphea alba
Menyanthes
Phragmites
Carex
Niet nader gedetermineerd hout
Phrapmites
MeGanthes
O p de overgang naar de gyttja liggen vele boomstammen, het merendeel in
noordoostelijke richting, hoewel dwars erop ook enkele stammen vqorkomen.
Stobben of takken werden niet geconstateerd. Naar een determinatie van de
heer C. H. Japing van het Instituut voor Bosbouwltundig Onderzqek van de
L a n d b o u w h ~ ~ e s c hkomen
~ ~ l , veelvuldig elzenstammen voor. Bovendien werden
berken aangetroffen.
Het moerasveen gaat geleidelijk over in:
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325-335

Gyttja of uttekul.
Reductiekleur: 5 Y 412; oxydatiekleur: 2,5 Y 512.
Gloeikleur : 5 YR 616.
Zandig, in vochtige toestand smerend, niet kleverig, niet te rollen, zwak-glanzend. In gedroogde toestand zeer bros en gemakkelijk te verpulveren. Het soortelijk gewicht na indroging is laag. In de gyttja werden delen van Phragmita
aangetroffen. Geleidelijk overgaand in:
335-dieper: Zwak humeus zand.
De mechanische samenstelling is 17 < 2 mu, 55 16-50 mu. De mediaan
ligt tussen 50 en 90 mu. Geen bodemvorming.
In dit zand werden overblijfselen aangetroffen van Chpodiurn.
3. POLLENANALYSE

Uit de door Prof. Florschutz uitgevoerde pollenanalyse bleek, dat de g ~ t t j a
is afgezet in het Boreaal. Naar binnenkort te publiceren gegevens van Dr.
W. van Zeist over de datering van een in de buurt gelegen veenprofiel volgens de 14C-rnethode,valt de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum,
hier op ongeveer 320 cm beneden maaiveld gelegen, bij 5200 v. Chr. De
boomstammen zouden dan bij het einde van het Boreaal zijn overgroeid. Het
moerasveen werd gevormd in het Atlanticum en misschien voor een deel in
het begin van het Subboreaal. De grens Atlanticum-Subboreaal is enigszins
onzeker. Van Zeist c.s. letten voornamelijk op het voorkomen van Ulmus en
Tilia. I n vergelijking met in de buurt gelegen en door hem onderzochte profielen (Emmer Erfscheidenveen I) blijkt, dat op ongeveer 260 cm beneden
maaiveld de Pinustop uit plaatselijke omstandigheden voort kan komen. Indien men dit aanvaardt, dan zouden op deze diepte de percentages van het
Quercetum mixtum, Alnus Betula en Ulmus te laag zijn. Een aanwijzing zou
men kunnen vinden in het feit, dat, als beneden 255 cm het Pinwpercentage
begint te dalen, de andere componenten stijgen, uitgezonderd Ulmus. Hieruit
zou dan kunnen volgen, dat ergens tussen 280 en 255 cm de val in het Ulmuspercentage is gelegen en dat dan de grens Atlanticum-Subboreaal minstens
beneden 255 cm gelegd moet worden. Dit punt zou volgens bovengenoemde
bron op ongeveer 3000 v. Chr. moeten worden gedateerd.
De stijging van de Ulmuslijn bij 200 cm beneden maaiveld moet dan nog
verklaard worden. Prof. Florschutz voelt er meer voor de grens bij ca. 190 cm
beneden maaiveld te leggen, op grond van de volgende argumenten :
a. De Ulmuscurve is daar tot l % gedaald, terwijl zij hoger, behalve in de
spectra bij 146 en 126 cm, de 2 % niet meer overschrijdt.
b. De Cor_yluslijnbegint daar haar boogvormig verloop. Deze is dikwijls kenmerkend voor subboreale trajecten.
c. De curven van Alnus en het Qyercetum mixtum gaan uiteen.
Uit het bovenstaande volgt, dat de veenmineraalafzettingen dus of jongatlantisch of subboreaal zijn, evenals de afzettingen van verslagen veen.
Het bmkenveen aan de basis van het oude mosveen is volgens beide opvattingen subboreaal.
Het oude mosveen is gevormd in het Subboreaal en wellicht ook ten dele in
het Subatlanticum. m ven als de grens Atlanticum-Subboread wordt ook de
grens Subboreaal-Subatlanticum verschillend gelegd.
Prof. Florschutz vermoedt, dat de grens ligt bij 90 cm beneden maaiveld
aan de basis van het dunne laagje Cuspidatumveen. Als versterking van dit
vermoeden voert hij het argument aan, dat de Co&usboog hier eindigt. Van
Zeist (1955) legt de nadruk op de toeneming van Fagm, terwijl
bovendien
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de grenslaag, hier het laagje Cmpidatumveen, als synchroon verschijnsel aftvijst.
Uit zijn diagram van Bargeroosterveld blijkt, dat het spectrum liggende in de
buurt van 76 cm beneden maaiveld op ongeveer 200 na Chr. kan worden
gedateerd. Indien men deze opvatting aanvaardt, dan komt de grens Subboreaal-Subatlanticum ongeveer te liggen bij 120 cm beneden maaiveld.
Volgens de gegevens van Van Zeist ligt deze overgang volgens de 14C-datering op ongeveer 700 v. Chr. Het jonge mosveen is volgens beide inzichten
te beschouwen als een subatlantische vorming vanaf 76 cm beneden maaiveld sedert 200 na Chr. Op 36 cm beneden maaiveld is een pollenkorrel van
Fagopyrurn gevonden, een aanwijzing voor de boekweitbrandcultuur. Prof.
Florschutz besluit uit de afivezigheid van Cerealia in de bovenste spectra, dat
in de naaste omgeving zich geen cultuurland bevond.
4. G E N E S E

Uit de pollenanalyse in fig. 5 blijkt, dat de gyttja in het Boreaal is gevormd.
Vaak komt onder deze gyttja's in de minerale ondergrond geen bodemprofiel
voor. Dit is de algemene ervaring in het veengebied, in scherpe tegenstelling
tot de zogenaamde gliede, die een zeer duidelijk bodemprofiel bedekt. De
verveners kennen deze gyttja onder de naam ,,uttekuln. Waarschijnlijk bedoelt Visscher (1931) in zijn profielbeschrijvingen met lemig zand ook voor
een groot deel deze afzetting. I n fig. 2 zijn we van dit vermoeden uitgegaan
en hebben we de verbreiding van de gyttja's aangegeven. Gyttja's ontstaan
als sedimenten in ,,Klanvassersee". In ons profiel heeft dit de volgende
consequenties :
1. Er is helder water aanwezig geweest. Daar er in de omgeving op vele
plaatsen boreaal- en ouder veen is geconstateerd, moet dit meer dus onafhankelijk zijn geweest van toestromend oppervlakkig grondwater dat rijk
is aan humusstoffen uit de omgeving.
2. Het meer is zo diep geweest, dat van verlanding geen sprake was ten tijde
van de gyttjavorming. Aangezien in de ondergrond keileem ontbreekt,
kan het aannemen van kwel, als oorzaak van de ,,Klanvasserseen, redefijk
worden geacht. In het verdere betoog wordt deze kwel aangenomen als
een reële factor en de verschijnselen in het profiel getoetst aan de bruikbaarheid van deze veronderstelling.
a. We hebben nagegaan of er een relatie bestaat tussen de aanwezigheid
van gyttja en kwel in deze tijd. Het resultaat is in fig. 2 weergegeven. I n grote
lijnen is deze relatie wel aanwezig, waarbij aangetekend moet worden dat de
kwelopname door tijdnood vrij globaal heeft moeten zijn en de gegevens van
VisScher (1931) gemiddelden zijn uit soms honderden meters lange veenwanden.
b. Kwel betekent een toevoer van water uit diepere grondlagen, die onder
meer rijk zijn aan ijzer. Dit moet dus aan te wijzen zijn in het profiel. In fig. 4
zijn de gloeigegevens verzameld naast de betreffende lagen. Tot aan het oude
mosveen blijkt er inderdaad van ijzerverrijking sprake te zijn. De betrekkelijk
lage kleurtoon in de gyttja is een gevolg van de relatief grotere hoeveelheid
gloeibestendige bestanddelen ten opzichte van veen.
c. Kwel zal in een afvoerloos meer steeds hogere waterstanden veroorzaken
tot een evenwicht is bereikt. Een hogere waterstand betekent, dat de oeverlijn
wijkt waardoor de oevervegetatie wordt aangetast. Eventuele bomen rotten
op de waterlijn en vallen om. Deze bomen komen in grote getale voor op de

gyttja zonder stobbe, hetgeen een exceptie is in het veen. Ze liggen gericht
naar een bepaalde windrichting en hebben dus de ruimte gehad om zich te
richten. I n een latere fase van de veenvorming, namelijk tijdens de vorming
van het moerasveen en de veenmineralen blijkt, dat steeds het grondwater
boven het verlandingsoppervlak stijgt.
d. KWel kan een plotselinge verlaging van het waterpeil meebrengen als
het inzijgingsgebied dit veroorzaakt. Het is uiteraard moeilijk om, zonder gegevens van de diepere ondergrond, exact aan te wijzen welk gebied als inzijgingsgebied behoort bij dit kwelgebied. We kunnen echter voor dit veen,
van de Hondsrug, de Hondsrug zelf uitsluiten, aangezien hier de
keileemmantel inzijging zeer bemoeilijkt. Blijven dus in de naaste omgeving
over de stroomdalen, waar de keileem is weggeërodeerd. Het blijkt nu, dat
exact vast te stellen perioden van laagwater aldaar nauw corresponderen
met indrogingsverschijnselenin ons profiel. Gewezen zij op de ~ e r i o d evan
verlanding van het meer, die volgt op de gyttjavorming.
De boomstammen fungeerden als drijvers en liggen gaaf op de gyttja, zonder veen ertussen. Verder zij gewezen op de indroging en erosie van het
moerasveen met de veenmineralen, gevolgd door de mosveenontwikkeling,
die los van grondwaterinvloeden plaatsvond.
Terugkerende tot de gyttja blijkt uit de positie van de stammen, dat het
meer overgegaan is in een moeras. Uit de botanische analyse (fig. 5) kan een
gewone verlanding in betrekkelijk ondiep water worden afgelezen. Onderin
komen resten voor van Phragmites, Menyanthes, Carex, Nymbhea alba en Ranunculus lingua. Micromorfologisch klopt dit beeld wel. Hoger in het profiel krijgt
de verlanding echter een ander karakter. De overblijfselen van echte waterplanten verdwijnen uit de analyses, terwijl eerst Hypnaceae en daarna Sphagna
geregeld tot de veenvormende vegetatie blijken te gaan behoren. Ook micromorfologisch treedt een verandering in. De hoofdmassa bestaat nu uit
sterk vergaan materiaal. De eerste mineraallensjes treden op.
Gemeend wordt, dat het hier een verlanding door ,,kraggevorming" betreft zoals Von Bulow (1929) deze beschrijft. Deze kragge zou namelijk overwegend gevormd worden door Hypnum- en S'hagnumsoorten. Nauw met deze
kragge hangt het optreden van waterkussens samen. In ons geval ontbreekt
uit het door Von Bulow ontworpen beeld de ,,Schwingrasenmudde". We
kunnen ons voorstellen, dat de kragge geen tijd heeft gekregen om naar beneden en naar boven de verlanding te voltooien. Wellicht moeten we deze
,,mudde" gedeeltelijk zoeken in de hoofdmassa van de organische stof, dus in
het veen. Aan de bovenkant ontbreekt elk spoor van de begeleidende vegetatie volgens Van Bulow, zoals Carex, Eriophorum, Rhynchospora alba, Scheuc$erz'a, Juncaceae] en Ericaceae. We menen dat kwel hiervan ook de oorzaak 1s.
Deze kan sterk wisselen, waardoor in een droge periode, de kragge op de
bodem wordt gezet en eventueel een waterkussen wordt gevormd, terwijl in
een natte tijd de kragge wordt opgetild of verdronken. Een aanwijzing voor
deze laatste mogelijkheid is het regelmatig voorkomen van Menyantheszaden
(fig. 5). Van Bulow (1929) verklaart het ontstaan van de waterkussens doordat de groeiende kragge de oevers van kleine depressies in de ondergrond
waardoor het water niet is kunnen wegvloeien. Hetzelfde effect wordt
bereikt als de hagge zakte op de ondergrond door daling van de waterspiegel.
Hoogsmaars~hijnliïkzijn in deze waterkussens veenmineralen uitgevlokt.
Uit de gloeimonsters in fig. 4 blijkt, dat het omringende veen sterk ijzerhoudend is.Van kmmelen (1895) vond, dat 31, van de 3 % minerale bestand48

delen uit ijzer bestond. Krusch (1951) toonde bij proeven met veenmineralenafzettingen i n Duitsland aan, dat daar ter plaatse in het grondwater het ijzer
voornamelijk a l s colloïdaal ijzercarbonaat voorkomt. In geringe hoeveelheden komen o o k vrije moleculen ijzercarbonaat voor, die echter gemakkelijk in colloïdale v o r m overgaan. Vooral humuszuren versnellen deze overgang. Bij zuurstoftoetreding vervluchtigt het CO, en wordt het hydraat gevormd ( F e 0 OH) waarbij het ijzer van de ferro- in de ferrivorm overgaat.
Dit ijzercarbonaat, d e zogenaamde sideriet, vormt het hoofdbestanddeel van
de substantie in d e mineraallenzen. We kunnen ons dus voorstellen, dat in de
waterkussens o n d e r d e daar heersende anaërobe omstandigheden de colloïdale oplossing van ijzercarbonaat geleidelijk aan ,,indikteH tot de geltoestand
bereikt werd. Uit d e beschrijving van de micromorfologie van de sideriet
blijkt, dat tussen d e klompjes mineraal kleine humusdeeltjes voorkomen, die
veel lijken o p ,,Waldmoorhumus". Volgens Hartmann (195 1) wordt deze
humus door kleine waterdieren, die organische afval aantasten, gevormd.
Dit beeld komt goed overeen met de omstandigheden onder de kragge, te
meer daar Jongerius vond, dat althans een deel van de humusdeeltjes koprogeen is. Krusch (1922) vermeldt ook, dat de gel irreversibel is. Dit is dus
de reden, dat eenmaal gevormde lenzen niet meer verdwijnen bij watertoevloed. W e kunnen uit d e hoogte der veenmineraallenzen aflezen hoe
hoog het grondwater toentertijd minstens heeft gestaan. I n het algemeen
wordt de omvang d e r lenzen groter naarmate ze hoger in het moerasveen
voorkomen. Dit bewijst, dat de concentratie van colloïdaal FeCO, boven in
het moerasveen groter is en dus eerder uitvlokt en tevens, dat de aanvoer van
ijzerrijk water t o t bovenin is doorgegaan.
In fig. 2 staan d e plaatsen aangegeven waar Visscher (1931) sideriet in het
veen heeft aangetroffen. Het blijkt dus, dat het kwelgebied binnen de verbreidingsgrenzen v a n d e sideriet ligt. Sideriet is volgens de goed overeenStemmende analyses van V a n Bemmelen (1895) en Krusch (1922) samengesteld uit ongeveer 16 delen FeCO, tegen 1 deel CaCO,, naast een weinig
vivianiet en gips. Krusch (1922) geeft als samenstelling op:
- 65 %
Water: 60
Fe2O3: 15,3 - 21,2 %
CO,:
9,29 - 13,42 %
0,84 - 1,82 %
Cao:

.

Hiermede blijkt sideriet met ongeveer 50 % ijzer in de gloeirest het meest
zuivere ijzererts t e zijn.
Van Bemmelen (1895) heeft het vivianiet, dat in het bijzonder voorkomt
in de dunne veenlaagjes in de mineraallenzen, geanalyseerd. Hij vond 100
delen Fe3(P0,), tegen 64 delen FeCO,. Het fosforgehalte wordt verondersteld in het grondwater te zijn gekomen door verwering van apatiet.
De naam &jeriet (ouderwets : siderose) wordt ook gebruikt voor kristallijn
FeCo,, dat uitvoerig door Reinders (1897) werd beschreven. De ontstaanswijze en het voorkomen is geheel anders dan bij de colloïdale vorm. Visscher
(1931) noemt de plaatselijke benaming ,,witte klien" voor het gereduceerde
materiaal. Dit kon niet bevestigd worden bij navraag onder de huidige generatie veenarbeiders. Wel komen voor de namen ,,askeu voor het poedervormige geoxydeerde produkt en ,,orrem voor moerasijzererts. De moerasveenvorming werd in ons profiel afgesloten met een dikke mineraallens. De veenlaagjes hierin nemen i n dikte van beneden naar boven af. De droge ~eriode,
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waarindeze lens werd gevormd, werd niet meer gevolgd door een nieuwe
kwelvloed. Integendeel, het water is meer dan een meter weggezakt. We zien
namelijk op vele plaatsen brede scheuren tot diep in het moerasveen reiken.
Reeds Van Giffen (1925) had dit verschijnsel geconstateerd. Tijdens deze
droogte is de
danig aangetast. Bij A in fig. 4 en i n fig. 8 is duidelijk te
zien, dat de
zich naast de scheuren en in mindere mate ook aan de
onderzijde van de lens heeft opgelost. De gelaagdheid breekt af. Dit is te
wijten aan zuurstoftoetreding waardoor omzetting van FeCO, in ~ e 0 . 0 H
plaatsvindt. I n een andere vorm demonstreerde de daling van de waterstand
zich in de afzetting van doppleriet in de scheuren. Dit is een gevolg van het in
elkaar zakken van het veen nadat de waterdruk is weggevallen. Het moerasveen verteerde sterk en de colloïdale humus spoelde uit naar het punt waar
de laagste druk heerste. Uit analyses van Fruh en Schröter (1904), Van
Baren (1927) en Von Bulow (1929) blijkt, dat in doppleriet de C/N-verhouding tussen 30 en 50 ligt, terwijl van de as meer dan 30 uit Ca bestaat.
De gehele kwestie van humusuitvlokking in veen in de vorm van doppleriet,
dy of kazigheid is een onderwerp van studie, zodat nader hierop ingaan nog wat voorbarig zou zijn. Over de plaats van voorkomen is nogal wat
.getwist. Borgman (1899) kende het alleen als een aanslag op stammen, terwijl Van Baren (1927) envisscher (1931) doppleriet ook in het kernhout aantroffen. Schrijver kent het zelf het best als opvulling van wortelpijpjes in de
minerale ondergrond, onder woudveen.
Tegen de algemene tendens van indroging is de hoofdmassa van de bovenste mineraallenzen wel bestand gebleken. Dit is een aanwijzing, dat de indroging hevig maar kort van duur is geweest. Een belangrijk gevolg van het
in elkaar zakken van het veen was, dat het pakket vrijwel ondoorlatend voor
water werd. Bij het doorboren van een 50 cm dik pakket, juist boven een
kwelbaan, komt het water met kracht in het boorgat omhoog. Dit is de reden,
dat het veen verder in principe als regenwaterveen doorgroeide. Het tijdstip
van deze overgang van de kraggeverlanding naar de veenmosbelten viel
samen met het afbreken van de broekveenvorming i n de stroomdalen in het
begin van het Subboreaal.
Het vorige synchrone verschijnsel was de overgang van gyttjav6rming
naar moerasverlanding in het Smeulveen en de overgang van rneerafZettingen
naar broekveenvorming in de stroomdalen aan het begin van het Atlanticum.
Een ander gevolg van de droogteperiode is geweest, dat de oorspronkelijke,
min of meer waterpas gelegen oppervlakte van het veen door de klink nu de
topografie van de onder-ond volgt, dus hol is komen te liggen. Dit gaf aanleiding tot oppervlakkige watertoestroming vanuit de hogere randen en daardoor tot erosie. I n figuur 8 zijn boven de scheur duidelijk erosiegeultjes te
zien. Deze
niet aan de scheuren gebonden, maar de langgerekte depressies b v e n de uiteraard toen al lang weer dichtgetrokken scheuren waren
daartoe wel zeer geschikt. I n deze erosieperiode moet ook de bovenkant van
de mineraalknzen zijn aangetast. Daarbij werd minstens de verdroogde
kragge en een deel van de tot ijzerhydroxyde geoxydeerde sideriet afgevoerd.
lrnmers de volgende afzetting, het fijn verslagen veen, rust direct op de sidenet*lhvendien blijken micromorfologisch in de naaste omgeving van het contactvlak zowel de humus- als de siderietbestanddelen horizontaal gestrekt te
zijn. Dit geeft een idee van stroming.
van de randenvan de kom afstromende oppervlaktewaterwas afkomstig
minder eutroofveen dan het moerasveen. De meegekomen humus zal dan
5O

ook een meer oligotroof karakter gehad hebben. Na het vollopen van de kom
sedimenteerde deze humus als splinter of fijn verslagen veen. Uiteraard werden onderin nog brokjes sideriet aangetroffen. Visscher (1931) vergeleek deze
afzetting met detritusveen uit de hoogveenkolken. Gemeend wordt echter
dat zij dichter staat bij de dy, omdat er geen plantaardige overblijfselen in gevonden zijn. Door de bijmenging met het Ca-rijke sideriet heeft het echter een
milder karakter. De splinter werd in twee lagen afgezet, gescheiden door een
grovere afzetting, zoals uit fig. 6 en 8 blijkt. Aan het eind van de sedimentatieeriode is er kennelijk weer een tijdvak geweest met vrij sterke indroging.
g e splinter vertoont aan de bovenkant kleine scheurtjes gevuld met doppleriet.
Het grove verslagen veen, dat plaatselijk ook al tussen de splinterafzettingen voorkomt, is te beschouwen als afslagveen ontstaan bij de verlanding van
de kom. Geleidelijk ontstond nu een evenwicht tussen de verlanding en de
watertoevloed.
Op het nog duidelijk allochtone, grove, verslagen veen volgt nu de rniddelste stobbenlaag, voornamelijk uit berken bestaande. Zoals uit figuur 6 blijkt,
is deze hier opgebouwd als een losse laag van takjes en soms als een vlechtwerk van wortels. Dit is een veel voorkomende aanloop voor de ontwikkeling
van het oude mosveen. Elders bestaat deze laag uit louter schors. Zelfs als zij
macroscopisch niet is te herkennen, blijkt in de pollenanalyse een piek voor te
komen veroorzaakt door een overmaat van Betulastuifmeel, zoals duidelijk is
te zien in de pollenanalyses van Spier, Witteveen, Havelte en Schattenberg
(Waterbolk, 1954). Tot en met dit berkenveen is de invloed nog aan te wijzen
van ijzerrijk water, dat zijn ijzer ontleende aan de sideriet in de ondergrond.
De genese van het oude en jonge mosveen wijkt niet af van het normale
proces. Daarom wordt hierop niet verder ingegaan. I n fig. 4 zijn tabellarisch de
gIoeimonsterresultaten vermeld. Voor het veenmos blijkt, dat de kleurtoon
geleidelijk daalt, dus dat de as hoe langer hoe roder wordt, met een sprong in
het berkenveen. Dit ligt voor de hand, omdat het veenmos geacht wordt voor
een groot deel zelf zijn water vast te houden en dus steeds onafhankelijk van
het grondwater kan groeien.
Merkwaardig is de geleidelijk dalende helderheid van 8 naar 3 bij vrijwel
constante kleurverzadiging. Er blijkt dus een zekere correlatie te zijn tussen
de humificatie, uitgedrukt i n knijpgraden van Von Post en de helderheid van
de gloeimonsters. Naar de resultaten van Overbeck (1947) kunnen we deze
relatie doortrekken naar de kolorimetrisch verkregen uitdovingsgraad van
veenextracten.
De in fig. 4 aangegeven ,,gol" is een doorsnede van een Mein afwateringsgeultje tussen de veenmosbelten. Deze geultjes verenigen zich en vormen uiteindelijk de grote afwateringsstroom, de Runde. Deze is in fig. 2 aangegeven.
Dat het inderdaad om afwateringsgeulen in het mosveen gaat, blijkt uit het
feit, dat deze stroom zijn bodem heeft in het mosveen en niet in het zand.
De brandlagen aan de bovenzijde van het jonge mosveen zijn sporen van
de boekweitbrandcultuur. Dat er meerdere boven elkaar liggen, wordt veroorzaakt door de braakperioden, waarin het veen zich herstelde.
De bovenste losse bolster is een depot van veen, gegraven op het terrein,
waarin nu de wijken zijn uitgegraven.
5. C O N C L U S I E

Uit de aanwezigheid van kwel en synchroon optredende perioden met waterovervloed en droogte, zou de aanwijzing kunnen volgen, dat de Drentse
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stroomdalen westelijk van de Hondsrug en het veengebied ten oosten daarvan
door een gemakkelijk watergeleidend pakket onder de Hondsrug zijn verbonden. Indien dit het geval is, dan zou de beperkte oppervlakte van de
heden waarneembare kwel, in het veengebied oostelijk van de Hondsrug,
veroorzaakt kunnen worden door een daar ter plaatse hoger voorkomend
grover pakket, aangezien, met het oog op de topografie van de dekzandondergrond een dunner pakket dekzand primair niet waarschijnlijk lijkt.
De mogelijkheid bestaat, dat de Oereems dit hoger voorkomende grovere
pakket heeft aangesneden en de kwellingstendens heeft versterkt.
Het verdient aanbeveling de kwelverschijnselen en de geologische en
bodemkundige profielen in beide landschappen nauwkeurig te bestuderen en
te vergelijken.
6. S U M M A R Y

On the spot indicated in fig. 2 a peat profile was described. Fig. 4 gives a sketch
of the profile. I n the description data are mentioned on depth, colour, consistancy, transition, botanical composition and micro-morphology. Also a
pollenanalysis is produced in fig. 5.
The composition of the profile shows that the growth of the transition
moor and the formation of gyttja and peat rninerals are influenced by rising
groundwater rich in iron. Author concludes to two periods with extraordinary rising groundwater. These periods are analogeous to other pedological
phenomena in the nearby stream valley landscape.
The origin of peat minerals and their abrupt transition int0 oligotrophic
peat by the interlinking of a fissure phase and an erosion phase is explained.
From data of other investigators (Visscher, 1931) and from authors own
examinations it appears that the area where peat minerals occur in peat
exposures, includes the presentday rising groundwater area. Al1 this is shown
in fig. 2.
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H E T R I V I E R S Y S T E E M VAN DE GEUL
The River System of t h Geul

T. C. Tennissen van Manen
1. I N L E I D I N G

Tijdens de opname voor de Nebokartering bleken de gronden van het Geuldal een vrij ingewikkeld patroon van jonge rivierafzettingen te vormen dat,
in miniatuur, zeer veel overeenkomst vertoont met het systeem van de jonge
rivierafzettingen langs Maas en Rijn.
De oppervlakte van de verschillende onderscheidingen is echter zo klein,
dat deze details onmogelijk in de Nebokaart opgenomen konden worden.
Op de Nebokaart zijn de gronden van het Geuldal in hun geheel opgenomen als kalkloze stroomruggronden en komkleigronden op veen. Daar het
detailbeeld in werkelijkheid echter sterk afwijkt van de in de Nebokaart gegeven voorstelling, beoogt dit artikel een nadere omschrijving van de landschappelijke en bodemkundige toestand van het Geuldal te geven.
De bodemkaart (fig. 2) geeft een karakteristiek beeld van de opbouw van
het Geuldal. I n dit kaartje is weergegeven het deel gelegen ten zuiden van de
plaats Wijlre en tussen de wegen Wijlre-Gulpen en Wijlre-Wittem (zie situatiekaartje fig. 1).
2. L A N D S C H A P P E L I J K E B E S C H R I J V I N G

Door een wijdvertakt systeem van erosiedalen, die in het Geuldal uitkomen,
bezit de Geul een vrij groot voedingsgebied. O p verschillende plaatsen monden grote dalen in het Geuldal uit, die zelf zoveel water ontvangen, dat er
beekjes in gevormd zijn.
Door de grote diepte van vele dalen speelt ook het drangwater afkomstig
uit de steile hellingen een grote rol bij de voeding van de beekjes. De belangrijkste zijriviertjes van de Geul zijn de Sinselbeek, de Gulp en de Eiserbeek. De
Sinselbeek mondt uit in de Geul nabij het dorp Wittem, terwijl de beide
andere zich verder stroomopwaarts met de Geulverenigen (zie situatiekaartje
fig. 1). Waar de beken met de Geul samenkomen, verbreedt het Geuldal
zich sterk en verandert het karakter van de rivier van bovenloop in middenloop. Van hieraf wordt de Geul een sterk meanderende rivier in een vrij diep
dal, dat een breedte heeft van 500 tot 800 m.
Door dit tamelijk brede dal stroomt de Geul, die zelf niet breder is dan 5 à
6 m, nu eens langs de voet van de ene dalhelling, om dan plotseling, het dal
overstekend, de andere helling te raken (fig. 3).
Het dal is vrij vlak maar heeft wel een behoorlijk verval; bij Wijlre ligt het
53

