The New Land soils have been deposited on peat as are als0 the New Land
tidal flat soils. The toplayer is rich in lime, the profile becomes progressively
lighter in texture further downward.
,,Plaaty7soils are either clay or sandy clay soils with a thin cover overlying
coarse sea sand. They are al1 soils more or less susceptible to drought, the
improvement of the hydrological conditions by heightening the level of the
groundwater table being a difficult proposition a.0. due to differences in
altitude.
The sand landscape joins the cover sand landscape in Belgium. I t is
characterized by alternating high-lying excessively drained and low-lying
well-to-poorly drained sand soils and transitional sand soils, that means sand
soils with an admixture of clay in the topsoil. The high-lying and excessively
drained sand soils appear as ridges. They enclose the well-to-poorly drained
sand soils. The transitional sand soils are lying as a narrow strip a t the border
of the sea clay area and the cover sand landscape.
The tertiary sand lies at the surface near Nieuw-Namen, as a residue left
by erosion. These soils are of no importance to agriculture and horticulture.
Afgesloten medio 1956
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O P M E R K I N G E N O V E R H E T VERBAND
TUSSEN D E BODEMGESTELDHEID
E N O U D H E I D K U N D I G E V E R S C H I J N S E L E N NAAR
AANLEIDING VAN D E N E B O K A R T E R I N G I N D R E N T E
Some Remarks on the Connection between Soil Condition and Archeological Phenomena on Occasion of
the Survey in Drente on behalfof the New Soil Map of the Netherlands (,,Nebo7' Map)

J. Wieringa
l. I N L E I D I N G

I n Boor en Spade VII, blz. 21 7-223, schreven wij het een en ander over een
verband, dat er moet hebben bestaan tussen de bodemgesteldheid, het klimaat en de bestemming die de prehistorische mens aan de gronden in zijn
omgeving heeft gegeven.
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Het klimaat noch de mens, noch de bodemgesteldheid zijn door de tijden
dezelfde gebleven, zodat ook de bestemming van de gronden is veranderd.
Tijdens de Nebokartering, een zeer globale veldbodemkundige opname,
hebben wij bij alie ons bekende oudheidkundige vindplaatsen de bodemgesteldheid opgenomen. Verreweg de meeste gegevens omtrent de ligging van
de vindplaatsen en de ouderdom van de vondsten betrokken wij uit de publikaties van het Biologisch Archaeologisch Instituut te Groningen onder de
Directie van Prof. van Giffen en later Prof. Waterbolk. Een aantal vindplaatsen werd door ons zelf min of meer ontdekt en op de kaart vastgelegd.
We kunnen er echter zeker van zijn, dat een groot aantal vindplaatsen
voor ons onbekend is gebleven en wellicht zal blijven.
Evenals tijdens het schrijven van het artikel in Boor en Spade V11 staan we
nog aan het begin van het onderzoek, maar we zijn nu in ieder geval zover
gevorderd, dat we nog meer problemen zien dan toen.
2. I N D E L I N G VAN DE G R O N D E N

De hier volgende indeling kan men beschouwen als een poging tot ,,archeologische bodemclassificatie" aan de hand van de Nebokaart (fig. 1).

I. Onbewoonbare en slecht begaanbare gronden
Dit zijn gronden, waaromtrent men aan kan nemen, dat ze gedurende de
hier te bespreken perioden te nat waren voor bewoning en verdere cultuur.
Het betreft hier vnl. de gronden in beekdalen en de veengronden.
O p de archeologische kaart zijn deze gronden ongekleurd met enkele uitzonderingen, waarop we hier niet verder ingaan (o.a. veenwegen).

11. Bewoonbare en begaanbare gronden
A. Z a n d g r o n d e n
a. Droge zandgronden
Zwak-lemig fijnzandige en fijnzandige
Geen grondwaterroest binnen 60 cm

b. Vochtige zandgronden
l e. Zwak-lemig fijnzandige en fijnzandige
0-15 % < 50 mu - mediaan zand < 200 mu
Grondwaterroest binnen 60 cm
2e. Lemig fijnzandige
15-30 % < 50 mu - mediaan zand
Grondwaterroest binnen 80 cm

< 200 mu

B. K e i l e e m ( z a n d ) g r o n d e n , vochtig t o t n a t
Sterk-lemige zandgronden op keileem
) Klasse IV
meer dan 30 % < 50 mu
We hebben hier dus vier bodemklassen onderscheiden, aangeduid met de
codenummers I t/m IV.
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3. L I G G I N G VAN D E B O D E M K L A S S E N
I N HET DRENTSE LANDSCHAP

Klasse IV. Keileem(zand)gronden
We beginnen met deze klasse, omdat deze de oudste van de hier te behandelen gronden omvat.
Deze gronden zijn de meest kenmerkende voor de grondmorainelandschappen, waartoe ook het Drents plateau behoort. Het zijn meestal topografisch de hoogst gelegen gronden, maar dank zij hun sterke lernigheid zeker
niet de droogste. Men vindt ze vnl. op de Hondsrug en in het bijzonder op het
gedeelte tussen Ex10 en Emmen. Ook op de keileemruggen evenwijdig aan de
Hondsrug en op de zuidwest-noordoost lopende ruggen van ZuidwestDrente komen deze gronden voor in kleinere oppervlakten. Ze worden tot de
beste landbouwgronden van Drente gerekend, al hebben ze wateroverlast in
natte perioden. De vaste keileem ligt gemiddeld op 60 cm diepte. Ze hebben
bijna altijd een vaak nog zeer zwak ontwikkeld bosprofiel (Brown Podzolic).
Klasse III. Lemige zandgronden
Deze gronden zijn qua ligging en vorming sterk verwant aan die van klasse
IV. Ze zijn ook op de bovengenoemde keileemruggen gelegen, maar hebben
naast een minder uitgesproken hoge Ligging meer dekzandbijmenging dan de
keileem(zand)gronden. De vaste keileem ligt in vele gevallen binnen 1 m.
Deze gronden hebben meestal een bosprofiel (Brown Podzolic).
De meeste betere esgronden vallen in deze klasse, daar men voor de oude
bouwlanden meestal de voorkeur gaf aan Iemige, maar hoog gelegen gronden
met een natuurlijke afwatering.
Klasse II. Nagenoeg niet-Zemige, maar overigens vochtige zandgronden
Het grootste deel van de Drentse zandgronden valt in deze klasse. Men vindt
deze gronden vooral op de vlakkere gedeelten van het Drents plateau, dus de
,,velden", waar in het begin van deze eeuw de heide nog regeerde.
Het profiel bestaat geheel of overwegend uit dekzand. Vaak komt keileem
in de ondergrondvoor op gemiddeld f 80 cm beneden maaiveld. Aan deze keileemlaag, waarop het water stagneert, danken deze gronden dan hun voldoende vochthoudendheid. De gronden met keileem dieper dan 1 m beneden
maaiveld danken hun vochtigheid aan een hogere grondwaterstand.
De gronden van deze klasse hebben meestal een heideprofiel.
iYlasse I. Nagenoeg niet-Zemige, droge zandgronden
Dit zijn de hoger gelegen dekzandgronden zonder keileem of met keileem
dieper dan 1 m beneden maaiveld. Vaak liggen deze gronden als dekzandruggen in het terrein en ook als pakketten afgezet tegen een keileemrug of in
een laagte. Het zijn dus lang niet altijd de topografisch hoogst gelegen gronden. Ook de stuifzanden hebben we tot deze klasse gerekend, hoewel we hierbij ook rekening hebben te houden met het ondergestoven primaire niveau.
4. L A N D S C H A P E N B E W O N I N G I N P R E H I S T O R I S C H E TIJD

De biologische en archeologische gegevens uit dit hoofdstuk zijn grotendeels
ontleend aan Waterbolk (1954). Gegevens van andere onderzoekers en onze
eigen ervaringen en opvattingen worden als zodanig vermeld.
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a. Jong-Paleolithicum
De eerste bewoners na de Riss-ijstijd waren hier de rendierjagers, die zich
's zomers waarschijnlijk dicht bij de Wurm-ijsrand in Holstein ophielden en
's winters met de rendierkudden mee reisden naar Noordoost-Nederland.
Het klimaat was niet direct ongunstig voor bewoning, hoewel de temperatuur
uiteraard laag was. I n de Oudere Dryastijd kwamen flora en fauna meer
met die van een steppe dan van een toendra overeen.
De Alleradtijd had een warmer en vochtiger klimaat; de typische A, van
het Allerndniveau tussen ouder en jonger dekzand kan daarmee in verband
staan. Men vond hier in die tijd aanvankelijk berkenbossen en later dennenberkenbossen. I n de Jongere Dryastijd werd het Allerndniveau plaatselijk
met een laag dekzand overdekt.
De jong-paleolithische vindplaatsen liggen in en op de dekzanden en in de
onmiddellijke omgeving van water. De rendierjagers sloegen uiteraard op de
droogste plaatsen hun tenten op. Op een aantal plaatsen waar droge dekzandgronden dichtbij een beekdal of veenplas lagen, hebben wij de vuurstenen werktuigjes der rendierjagers kunnen oprapen en dank zij de aanwijzingen van de Heer A. Bruyn van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek te Amersfoort als zodanig kunnen herkennen. Langs de
oostelijke oever van de Hunze vonden we op dekzandkoppen bij Gieterveen
en Eeksterveen jong-paleolithische ,,stekersn, typische werktuigjes van rendierjagers. De brokken en splinters vuursteen, die we elders langs de Hunze
aantroffen, wijzen op een trekweg. Een deskundig onderzoek is hier zeker gewenst.
De Aller~dlaagof ,,laag van Usselo" namen wij op vele plaatsen waar, vnl.
in ontsluitingen. Vondsten daarin hebben we alleen bij Lange10 (gem. Norg)
kunnen doen. Een nader onderzoek zal hier nog worden verricht.
Bij Barger Oosterveld zagen we een brandkuiltje in het Alleradniveau en
bij Zuidlaren was de Alleradlaag purperrood, zonder dat een enkel stukje
vuursteen erin werd aangetroffen.
Kennis van de verschillende dekzandafzettingen is uiteraard van groot belang bij het speuren naar jong-paleolithische resten.
Gezien de onregelmatige ligging van ouder en jonger dekzand in Drente
was het bij de Nebokartering niet doenlijk de grenzen tussen deze afzettingen overal aan te geven.
b. Mesolithicum ( f 7500-2500 u. Chr.)
Na de Jongere Dryastijd werd het geleidelijk warmer. De bossen werden
dichter. I n het Preboreaal vond men hier berken-dennenbossen en in het
Boreaal bossen van den en hazelaar. Van het Boreaal wordt verondersteld
dat het droog was. Het Atlanticum, dat een vochtig klimaat had met temperaturen die gemiddeld enkele graden hoger lagen dan die van tegenwoordig,
laat men f 5500 v. Chr. beginnen.
De mesolithische bevolking zocht voor haar tijdelijke woonplaatsen de
droge dekzanden (Klasse I ) weer op. Op deze gronden vond men lichte eiken-berkenbossen, op de meer vochthoudende gronden bossen van iep en
linde en op de lage gronden elzenbossen.
Tijdens het Atlanticum droeg Drente een dicht oerwoud, slechts onderbroken door beken en plassen. De mens, die van jacht en visvangst leefde, had
weinig invloed op het landschap. De mesolithische vindplaatsen i n Drente

zijn zeer talrijk; op bijna iedere hoge zandkop dichtbij veenplassen en vooral
beekdalen kan men behandelde vuursteen vinden. Bij de kartering van het
Madeland tussen Sleen en Oosterhesselen, in het stroomgebied van het
Drostendiep, werden veel vuursteenvondsten gedaan uit het Neolithicum en
de Vroege Bronstijd zowel als uit het Mesolithicum. Dit werd mede aanleiding tot een nader onderzoek door de Heer A. Bruyn, uitgevoerd in het bovenstroomgebied van het Drostendiep.
De steentijddeskundige Bruyn vnd. heeft, mede aan de hand van de Nebokaart van dit gebied, een groot aantal mesolithische vindplaatsen kunnen
ontdekken, die zoals werd verwacht, voor het grootste deel op de droge dekzandgronden langs de beekdalen (Klasse I) waren gelegen. Bij het nog niet
afgesloten onderzoek vond men veel aanwijzingen, dat de oudere mesolithische culturen als Tardenoisien I en I1 hoger in het landschap liggen, dan de
jongere Tardenoisien 111.
Dit schijnt in tegenspraak met de aanneming, dat deze laatste cultuur geheel
binnen het vochtiger Atlanticum valt, terwijl de beide eerste in het drogere
Boreaal optreden.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat in het Boreaal de Drentse beekdalen bestonden uit meren, die escheiden waren door in het Pleniglaciaal B gevormde dekzandruggen. %oor de grotere neerslag in het Atlanticum rees de
waterstand, de meren braken door en liepen leeg waardoor weer volmaakte
stroomdalen ontstonden. Men kan zich nu voorstellen, dat de waterstand
langs de rand van de beekdalen, dank zij de betere afwatering en ondanks de
grotere neerslag, toch lager was dan tijdens het Boreaal. De jong-mesolithische bevolking kan dus, om dichter bij het water te zijn, haar woonplaatsen
lager gezocht hebben.
Waarschijnlijk zijn niet alle vindplaatsen woonplaatsen geweest maar ook
hogere plaatsen aan trekwegen, waar men zich even ophield om een werktuigje te maken.
De mesolithische silices bevinden zich, althans in Drente, meestal in het
loodzand (A,) of even daaronder in een vaak iets venig ontwikkelde B2h-laag.
Oppervlaktevondsten werden dan ook meestal niet gedaan op woeste gronden, maar op bouwland, waar de loodzandlaag doorgewerkt is en op zandwegen die tot op de B2h-laaguitgestoven en afgespoeld zijn.
c. Neolithicum (2700/2500-1700/1500 v. Chr.)
Tegenwoordig laat men, vnl. op botanische gronden, het Subboreaal f 2900
v. Chr. beginnen, dus even vóór het Noordwesteuropese Neolithicum. Zo
ziet men bijv. in de achteruitgang van de klimop (Hedera) in de pollendiagrammen een klimaatwijziging in de vorm van koelere winters. Men laat het
Subboreaal eindigen -t 500 v. Chr., zodat Neolithicum en Bronstijd geheel
binnen deze periode vallen. In Denemarken, Duitsland en Engeland heerst
overeenstemming ten aanzien van deze indeling. Deze subboreale periode
kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het klimaat en een
verarming van het milieu. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door de ingreep van de mens in het landschap sedert het begin van het Neolithicum.
De voornaamste neolithische cultuurgroepen zijn de hunebedbouwers en
de bekerbevolking. De hunebedcultuur breidde zich via Denemarken en
Noord-Duitsland over Drente en later over het midden van ons land uit.
Kleine groepen vestigden zich waarschijnlijk op gunstige plaatsen in het bos.

Er zijn in Drente nog ruim 50 hunebedden, terwijl van een twintigtal vernielde de plaats bekend is. Reeds vroeg werden beschermende bepalingen
uitgevaardigd en daarom is het niet waarschijnlijk, dat er oorspronkelijk
meer dan honderd geweest zijn. Dit aantal is beslist gering in vergelijking met
bepaalde gebieden in Denemarken en Noord-Duitsland.
De invloed van de hunebedbouwers op het landschap bleef beperkt tot de
naaste omgeving der nederzettingen. Met vuur en bijl werd een gedeelte van
het bos ontgonnen voor de verbouw van tarwe, gerst en gierst en waarschijnlijk speelde de as een belangrijke rol bij de kieming van het graan. Na enkele
jaren was de grond uitgeteeld en moest een nieuw stuk bos worden ontgonnen. Waarschijnlijk werd een weinig vee gehouden, dat op de braakliggende
terreinen weidde.
Het is nu een belangrijke vraag, welke gronden bij voorkeur door de hunebedbouwers voor hun landbouw gebruikt werden. Nauwkeurig palynologisch onderzoek op verschillende gronden in de nabije omgeving van neolithische bewoningen is noodzakelijk om er iets meer van te kunnen zeggen.
Nu hebben we tijdens de Nebokartering kunnen constateren, dat alle neolithische cultuursporen in de vorm van hunebedden, grafheuvels en enkele
woonplaatsen gelegen zijn op droge gronden (Klasse I), meestal dekzandhoogten. Uitzonderingen vormen enkele eneolithische grafheuvels. Daarbij
valt nog op, dat juist de topografisch hoogst gelegen terreingedeeltenuitgezocht schijnen te zijn voor deze monumenten. Vaak liggen de neolithische
sporen iets hoger dan de mesolithische. Toch gaf men aan een droge ligging
de voorkeur boven een hoge ligging. Vele hunebedden liggen daarom ook op
dekzand, dat tegen de helling van een keileemrug is afgezet. Een mooi voorbeeld geven de twee verdwenen en vier nog bestaande (W.O.het bekende
,,langgraf") hunebedden langs de randen van de Emmer Es (zie fig. 1).
Ook is het merkwaardig, dat de hunebedden juist sterk vertegenwoordigd
zijn in die gebieden van Drente, waar grotere oppervlakten boven de 20 m hoogtelijn gelegen zijn. Deze hunebedrijke gebieden zijn het Hondsruggebied tussen Ex10 en Emmen en het gebied Drouwen-Bronneger, eveneens
op de Hondsrug. Tussen Ex10 en Emmen komen grote oppervlakten keileem(zand)gronden voor, wat hier samenhangt met de hoge ligging van dit gebied
(Klasse IV).
I n beide gebieden liggen ook grote oppervlakten droge gronden (Klasse I).
Op het gedeelte van de Hondsrug tussen Gasselte en Gieten nemen de keileem(zand)gronden een belangrijke plaats in, de droge gronden echter beslaan er slechts een kleine oppervlakte. Het topografisch hoger gelegen gebied
tussen Gieten en Annen heeft weer een vrij groot aantal hunebedden en ook
een behoorlijke oppervlakte aan droge gronden.
Omtrent de ligging van de hunebedden elders in Drente kunnen we nog
opmerken, dat deze hoog ten opzichte van de omgeving en in de nabijheid
van grote complexen droge gronden (Klasse I) gelegen zijn. Het in de omgeving voorkomen van grote zwerfkeien, waaruit de hunebedden zijn opgebouwd, was een belangrijke vereiste en in verband hiermee kunnen we nog
opmerken, dat dit, gezien de ligging van deze grafmonumenten op of aan de
flanken van glaciale ruggen, ook meestal wel het geval geweest zal zijn.
Zoals boven reeds gezegd, kunnen wij ons nog niet met zekerheid uitlaten
omtrent de ligging van de neolithische landbouwgronden. We hebben echter
het vermoeden, dat ze op de tegenwoordig droge gronden (Klasse I ) gelegen
waren, omdat :
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Fig. 1. Archeologische bodemclassificatiekaart van een deel van het Zuidenveld (Drente),
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from t&
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1. de hoge en droge ligging van de neolithische vondsten waarschijnlijk
samenhangt met destijds hoge grondwaterstanden;
2. de hunebedden altijd gelegen zijn in de onmiddellijke omgeving van grote
complexen droge gronden (fig. 2 t.o. pag. 102) ;
3. de dekzanden wegens de nog zeer geringe podzolering een rijker bovengrond hadden dan nu (zie voor bodemprofielen onder neolithische grafheuvels en stuifmeelonderzoekresp. Van Giffen, 1941 en Waterbolk, 1954);
4. men waarschijnlijk de zware bossen op de vochtiger gronden, in het bijzonder op de sterk lemige, niet kon vellen met de nog primitieve middelen.
Iets later dan de hunebedbouwers komt de bekerbevolking Drente binnen.
Deze bestond waarschijnlijk uit nomadiserende stammen, die overwegend
aan veeteelt deden. Ze hebben grotere oppervlakten van het bos vernietigd
dan de hunebedbouwers en lieten het vee weiden op de ontboste terreinen.
De klokbekerstam leefde, gezien de vondsten, in nauw contact met de hunebedbevolking.
d. Bronstijd (1700/1500 v. Chr.-500 v. Chr.)
I n de Vroege Bronstijd trad een grote verandering in het botanisch milieu op
ten gevolge van de plotseling sterk toenemende podzolering, die waarschijnlijk in verband stond met de uitbreiding van de heidevelden, degeneratie van
de bodem en toename van de neerslag. I n deze periode groeide het hoogveen
snel. De bronstijdcultuur in Drente is hoofdzakelijk ontstaan uit een samensmelten der neolithische culturen.
Tijdens de kartering constateerden we, dat enkele grafheuvels uit het
Eneolithicum en de Vroege Bronstijd op lemige en sterk lemige, dus vochtige en tijdelijk natte gronden, gelegen zijn. Gezien het bovenstaande lijkt het
ons niet waarschijnlijk, dat een droger klimaat oorzaak was van het minder
gebonden zijn der grafsteden aan de droge gronden. Mogelijk beschikte men
in deze tijd al over betere werktuigen om zware bossen te vernietigen en misschien liggen deze tumuli op weidegronden. De bedoelde grafheuvels zijn: de
bekertumulus bij de Eenerschans (gem. Norg), het ,,EupenbarchienV bij
Havelte en de tumuli ten westen van het Kamper Esje bij Weerdinge. De
meeste bronstijdheuvels liggen echter op de droge gronden (Klasse I).
Op welke gronden werd in de Vroege Bronstijd landbouw bedreven?
Curwen (Curwen and Hatt, 1953) veronderstelde, dat in het Neolithicum en
Vroege Bronstijd in Engeland akkerbouw plaatsvond op kleine onregelmatige perceeltjes, zg. ,,plots", die met de hak bewerkt werden. We vermoeden, dat ook in Drente deze ,,plots" op een dergelijke wijze in gebruik zijn
geweest en, inverband met het vochtige klimaat, op de drogere lichte gronden
(Klasse I).
Onder bronstijdtumuli vindt men meerdere malen ploegsporen. I n een
aantal gevallen kan men hier echter met een ,,ritueleH grondbewerking te
doen hebben, die aan de begraving voorafging.
I n de Late Bronstijd ging men over tot de aanleg van akkers bestemd voor
meer langdurig gebruik : hoogakkers en Celticfields.
Hoogakkers zijn afgerond-rechthoekige akkers, omgeven door een greppel.
Deze akkers werden van tijd tot tijd opgehoogd met grond en afval uit de
greppels. De Celtic fields zijn complexen, van door lage en brede walletjes
omgeven, min of meer regelmatige, rechthoekige vlakken. Men vraagt zich
de laatste tijd af, of de theorie juist is, dat deze wallen ontstaan zijn door ter104

zijde schuiven van de bovengrond nadat deze uitgeteeld was. Landbouwkundig bezien tenminste is dit absurd.
De Deense archeoloog Gudmund Hatt heeft een groot aantal Celtic
fields-complexen onderzocht, vnl. in Jutland. Over het ontstaan van de wallen heeft hij de volgende theorie ontwikkeld (Hatt, 1949). De Celtic fields
werden geploegd met een primitief soort ploeg, de ard (of arth), die de grond
wel losmaakte doch niet keerde. Om een groter effect te verkrijgen, ploegde
men in twee loodrecht op elkaar staande richtingen en dit vereiste weer een
min of meer vierkante akkervorm. Bij de aanleg van de akkers heeft men
deze allereerst gemarkeerd door het graven van een greppeltje. In een
aantal gevallen heeft men sporen van zo'n sleufje onder de wallen teruggevonden. Soms vond men twee greppeltjes onder een wal. Men maakte in
het terrein dus vierkanten door het graven van deze greppeltjes. De vierkanten raakten elkander echter niet; ertussen liet men stroken grond woest
liggen, hetgeen in de vorige eeuw in Jutland nog wel gebeurde om verstuiving
tegen te gaan. Deze stroken ,,niemandslandm zullen ook als paden gediend
hebben. Verder deponeerde men stenen, stobben en alles wat men niet
op de akker wilde hebben op deze stroken. Bij de bewerking van de akker
vond ook grondtransport naar de grensstroken plaats; de ard zal daartoe
volgens Hatt iets hebben bijgedragen, maar het meeste deed dat de zware
aard-egge (,,jord-rive") die uit een veenvondst bekend geworden is.
Hatt vond ook, dat de walletjes in de kern van de complexen hoger waren
dan de meer aan de buitenkant gelegene. Hoe langer de akkers bewerkt, des
te hoger de wallen. O p steenrijke gronden, waar tevens de cultuur niet lang
geduurd heeft, kan men in Jutland steenhopen zonder wallen vinden. Niet
alleen door de bovenbeschreven werkwijze, maar ook door opstuiving zullen
de wallen hun huidige vorm hebben verkregen. De wallen zijn gemiddeld
0,25-0,75 m hoog en de breedte varieert van 5-15 m.
De overgang tussen wal en akker is zeer geleidelijk, daar de eerste als het
ware uit de laatste gegroeid is. Hatt vond enkele wallen onder stuifzand,
waarop weer een woonplaats uit de IJzertijd lag; ze hadden dezelfde vorm
als de wallen die men nu op de Jutlandse heidevelden vindt.
Hatt dateert de Jutlandse Celtic fields hoofdzakelijk op vóór-Romeinse
IJzertijd. Men is er toen volgens hem niet voor teruggeschrokken om heide te
ontginnen, gezien het voorkomen van een zware B-laag onder het akkeroppervlak in een aantal gevallen. We weten te weinig van de bodem van Jutland
om hier op in te gaan, al komt het ons vreemd voor.
Onze veldervaringen stemmen overeen met de beschrijvingen die Hatt
van de Celtic fields geeft (fig. 3), we vonden echter nooit duidelijke heidepodzolen (Podzolics) onder het akkeroppervlak, maar òf Brown Podzolics Òf
zwak ontwikkelde Podzolics op Brown Podzolics (zie Boor en Spade VII,
blz. 2 17 e.v.).
Hoogakkers hebben we tijdens de kartering niet aangetroffen. Celtic fields,
die men naar onze mening beter ,,raatakkers" kan noemen vanwege het
voorkomen in raatvorrnige walletjescomplexen, namen we op vele plaatsen
waar. De raatakkers zijn tot ver in de IJzertijd in gebruik geweest.
Een ander verschijnsel uit de Late Bronstijd en IJzertijd is dat van de
urnenvelden.
e. IJzertijd (500 v. Chr.-400 n. Chr.)
Na het begin van de Bronstijd werd het milieu steeds ongunstiger. De bodem
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verarmde geleidelijk door de podzolering. Op alle ontboste gronden, die niet
in cultuur waren, werd Calluna alleenheerseres. Grote wouden wisten zich nog
op de zware leemgronden en op de lage zandgronden te handhaven.
Over de zg. grenshorizont van Weber in veenafzettingen is veel te doen
geweest. Van Zeist (1955) heeft een onderzoek gedaan naar de ligging van de
grenshorizont in het hoogveen bij Emmer Erfscheidenveen. Deze horizont ligt
op de overgang van sterk naar weinig vergaan mosveen. Bij dit onderzoek is
gebleken, dat deze grenshorizont op zeer verschillende tijdstippen kan zijn
ontstaan en dat dit naast klimatologische ook van plaatselijke omstandigheden afhankelijk was. De hernieuwde veenmosgroei boven het grensvlak
duidt waarschijnlijk op een toename van de neerslag, die op zijn beurt de
grondwaterstand weer beïnvloed heeft. Er zijn hier grenshorizonten gevonden daterend van f 500 v. Chr., maar in veel gevallen heeft de overgang van
sterk- naar weinig-vergaan mosveen eerst in de eerste 4 A 5 eeuwen van de
jaartelling plaatsgevonden.
Volgens Waterbolk (1954) wijzen pollenspectra van grafheuvels er op, dat
er een droge periode was tussen ca. 600 v. Chr. en 400 n. Chr. Het begin van
de IJzertijd stelt men op f 500 v. Chr., omdat toen grotere invallen van de
uit het oosten komende urnenveldenbevolking plaatsvonden en het ijzer
meer geregeld in gebruik kwam.
Uit de IJzertijd stammen ongetwijfeld de meeste raatakkercomplexen
(Celtic fields). Ook tijdens de kartering viel het ons op, dat deze complexen
vaak gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van urnenvelden en ijzertijdtumuli. Verreweg de meeste raatakkers liggen op lemige en sterk-lemige
gronden (Klasse I11 en IV). Een klein percentage ligt op droge gronden
(Klasse I). O p de sterk-Iemige gronden tussen Emmen en Ex10 (Klasse I V
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zie fig. 1) liggen vele complexen. Tussen Barger Oosterveld en Weerdinge
vindt men veel urnenvelden en tumuli nabij de raatakkers, meestal gelegen op
de droge gronden (Klasse I) aan de rand van het cultuurland. Nu zijn de
urnenvelden vaak moeilijk te dateren en het door ons op de raatakkers gevonden schervenmateriaal was te schaars om iets meer van de datering te
kunnen zeggen. Met dat al is de ligging van een groot deel van de complexen
op de zware, lemige, sterk vochthoudende en tijdelijk natte gronden een
merkwaardig feit. We wezen hier reeds op in ons artikel in Boor en Spade VII.
Zeer vochtig liggen vooral de raatakkers bij Wachtum en op het Geeser
Veld. De nabij gelegen essen liggen hoger en droger (zie fig. 1).
Vóór de kanalisatie, de vervening en de ontwatering-bevorderende maatregelen moeten deze laatstgenoemde raatakkercomplexen nog aanmerkelijk
natter gelegen hebben.
We willen dit heden zo vochtig gelegen prehistorische bouwland in verband zien met een droge periode, die volgens Waterbolk, zoals boven reeds
vermeld, tussen 600 v. Chr. en 400 n. Chr. zou liggen. I n deze tijd hebben
ook grote zandverstuivingen plaatsgevonden. Dit is bij oudheidkundig
onderzoek op enkele plaatsen in Drente gebleken. Bij de zuidoosthoek van de
Emmer Dennen is in een ontsluiting een ondergestoven niveau zichtbaar
(fig. 4), waarin hoogstwaarschijnlijk vondsten uit de Vroege IJzertijd zijn gedaan. De opstuiving heeft hier plaatsgevonden in de vorm van een sterk
kronkelend, minstens 50 m brede en plaatselijk steile rug.
Volgens Bennema (1954) heeft er geen belangrijke daling plaatsgehad van
het zeeniveau in deze tijd. Men mag naar onze mening dan ook aannemen,
dat de grondwaterstand gedaald was ten gevolge van een droger klimaat. De
ligging van raatakkers op matig-lemige gronden (Klasse 111) behoeft nog
niet direct in verband gebracht te worden met een droge klimaatperiode. I n
de IJzertijd zal men over betere middelen hebben beschikt om bos op te
ruimen dan vóórdien en ook zullen de minder leemhoudende gronden in vele
gevallen zo sterk gedegenereerd zijn geweest, dat ze niet geschikt meer waren
voor de verbouw van gewassen.
I n welke tijd de raatakkers op de droge gronden (Klasse I) in gebruik
waren, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. De aard en hoeveelheid
van het schervenmateriaal van deze enkele droge complexen waren niet voldoende om tot een uitspraak in deze te kunnen komen. Deze scherven zijn
volgens de deskundigen echter jonger dan die van de sterk-lemige gronden.
Raataklters op droge gronden (Klasse I) vonden we op de volgende, hieronder met oudheidkundige bijzonderheden vermelde plaatsen:
Anlo, ten noorden van en grenzend aan de Noord-Es.
Barger Oosterveld, zie kaart (fig. 5) en Boor en Spade VII.
Den Hool, zie kaart (fig. 5). Nederzetting uit de Romeinse Keizertijd opgegraven.
Noord Sleen, zie kaart (fig. 5), ten westen van hunebed ,,Papeloze Kerk". Hier werden
vondsten uit de Volksverhuizingstijd gedaan.
Rhee (gem. Vries). Opgravingen uit de Romeinse Keizertijd en Volksverhuizingstijd.

Nabij al deze droog gelegen raatakkercomplexen lagen ook complexen op
lemige gronden. Alleen bij Barger Oosterveld is het droog gelegen complex
duidelijk van de andere te onderscheiden. O p al deze plaatsen werden ook
oudere vondsten gedaan.
I n verband met bovenstaande waarnemingen hebben we het vermoeden,
dat het weer in gebruik nemen van drogere gronden voor de landbouw in
verband staat met een weer vochtiger worden van het milieu.

Fig. 5. De tijdens de Nebokartering in het veld waargenomen raatakkercomplexen in
Drente.
Celticfield areas in Drente observed during thefield surveyfor the ,,NeboV map.

Aangezien een aantal vindplaatsen uit de Romeinse Keizertijd toch op
vochtige en zeer vochtige plaatsen gelegen zijn, lijkt het ons niet waarschijnlijk, dat het in Drente duidelijk natter werd v66r de 3e eeuw n. Chr. Het zijn
o.a. de woonplaatsen ten westen van Sleen en ten noorden van Wachtum
(zie fig. 1) en de zg. brandheuvels (tumuli) ten westen van Eekst, die op
vochtige gronden liggen.
Raatakkers hebben we tijdens de kartering waar kunnen nemen op de volgende plaatsen (zie fig. 5) :

Gemeente Anlo.
Ie. Grenzend aan de Anloër Noord-Es.
2e. Even ten noorden van de Noord-Es van Anderen.
Gemeente Assen.
Ie. In de buurtschap Amelte grenzend aan het esje de ,,Boerkampm.
2e. Op het Messchenveld ten noordwesten van Loon.
Gemeente Beilen.
le. In het Hvkerveld ten noordwesten van Hyken.
2e. Ten zuidbesten van Laaghalen.
Gemeente Borger.
Grenzend aan de es van Ees.
Gemeente Dalen.
Ten westen van Wachtum grenzend aan de Zuid-Es (fig. 1).
Gemeente Emmen.
le. Grote complexen tussen Weerdinge, Angels10 en Barger Oosterveld (fig. 6
en 7).
2e. Op het Emmerveld (fig. 1).
Gemeente Norg.
Grenzend aan de es van Norg-Westervelde ten noordoosten van Westervelde.
Gemeente Odoorn.
le. Ten noordwesten van Odoorn bij hunebed.
2e. Tussen Ex10 en Valte.
3e. Bij Klijndijk.
4e. Ten zuidoosten van Valte (fig. 1).
Gemeente Oosterhsselen.
Op het Geeser Veld (fig. 1).
Gemeente Rolde.
Ie. Op het Balloër Veld.
2e. Op het tumuliveld ten westen van Ballo.
3e. Ten zuiden van Rolde te Manvijksoord.
Gemeente Ruinen.
Ten zuidwesten van Echten grenzend aan de es.
Gemeente Sleen.
Ie. Bij het hunebed de ,,Papeloze Kerk" onder Noord-Sleen.
2e. Grenzend aan de es van Noord- en Zuid-Sleen, die hier het ,,Noord- en
Zuidsleener Lo" genaamd is.
3e. Op het Hoolinger Veld bij Den Ho01 (fig. 1).
Gemeente Smilde.
Te Hykersmilde bij het Tramstation(!).
Gemeente Vries.
le. Op het Noordse Veld bij Zeyen.
2e. Even ten noorden van de Wester-Es van Tinaarlo.
3e. Grenzend aan de es van de buurtschap Rhee.
4e. Tussen en grenzend aan de beide esjes van de buurtschap Ter Aard.

Er zijn nog enkele raatakkercomplexen in Drente, maar die hebben we niet
in het veld kunnen terugvinden. De luchtfoto heeft bij het opsporen belangrijke diensten bewezen. Door ons ontdekte raatakkers, die niet op de luchtfoto zichtbaar waren, zijn die bij Echten en Tinaarlo. Opvallend is, dat ze
in vele gevallen tegen de es aan liggen, d.w.z. eraan grenzend.
We hebben nog niet kunnen bewijzen, dat ze ook op de essen liggen, maar
gezien het feit, dat ze ertegenaan en tevens min of meer eromheen liggen,
zoals te Anlo, durven we dat gerust aannemen. Ook lijkt het zeer waarschijnlijk, dat het complex grenzend aan de es tussen Noord- en Zuid-Sleen zich
ook over het esgedeelte ,,'t Lo" uitgestrekt heeft (fig. 1). Noch op luchtfoto's,
noch in het veld hebben we raatakkers kunnen waarnemen op de essen. De
oorzaak hiervan is waarschijnlijk, dat op de essen de sporen van de raatakkers uitgewist zijn door de eeuwenlange grondbewerking op smalle per109
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celen, min of meer gepaard gaand met ophoging. We nemen aan, dat heeI
wat essen nog raatakkers verbergen en vermoeden, dat de scherfjes uit de
IJzertijd, die we juist onder het esdek van de essen van Rolde, Grollo, Deurze,
Schoon10 en Borger vonden, afkomstig zijn van deze prehistorische akkers
(tijdens kartering Rolde-Borger, 1950).
De Roo (1953) schrijft naar aanleiding van de gevonden scherfjes op de
Grolloër Zuider-Es het volgende :
110

,,Op de Zuider-Es van Grol10 werd eveneens een esaanleg op een oude
zandopstuiving bestudeerd, die in dit geval door een latere eeuwenlange bosbegroeiing een duidelijk boswortelprofiel vertoonde (fig. 4). De aanleiding tot
het graven van deze profielkuil was de aanwezigheid van de vele kleine aardewerkscherven, die op enkele plaatsen in deze omgeving bij het boren naar
boven werden gebracht. Deze scherven lagen steeds op de overgang van het
lichtgrijsbruine bosprofiel onder het esdek naar de maagdelijke gele zandondergrond. De overgangslaag zelf, waarin de scherven verspreid lagen, was
wat humeuzer en grauwer van kleur en wees op een oud woonoppervlak, dat
tussen 80 en 100 cm onder het maaiveld lag. Volgens een voorlopig onderzoek
van Dr. P. J. R. Modderman is het schervenmateriaal afkomstig van aardewerk uit de Vroege IJzertijd enlof de Romeinse tijd. Na die tijd is dit oude
maaiveld-woonoppervlak met een laag stuifzand, afkomstig uit nabij gelegen
gebieden,overstoven envervolgensmet bos begroeidgeraakt." (Fig.4pag. 103).
Merkwaardig is verder, dat deze scherfjes vooral gevonden werden onder
flauwe terreinverhogingen, waarop meestal ook scheidingen van esakkers
lagen. Mogen we hierin raatakkerwalletjes zien, die later door opstuiving geaccentueerd zijn? De door De Roo beschreven profielkuil lag ook op zo'n
scheiding. In deze omgeving zal men ook de plaats van het zeer oude Groller
Holt moeten zoeken, dat hier dan waarschijnlijk bestaan heeft in de periode
tussen de ijzertijdbewoning en de esaanleg. De dikte van het esdek varieert
hier tussen ca. 25 en 55 cm.
Nog een enkele opmerking moet worden gemaakt in verband met de raatakkers gelegen tussen de beide esjes van Ter Aard. Ter Aard is een klein gehucht in de gemeente Vries. O p de stafkaart van 1872 zien we er niet meer
dan vijf boerderijen en deze liggen met de esjes op een ovale keileemhoogte,
waarover dekzand is afgezet. De omgeving van Ter Aard bestaat uit lage
gronden.
De taalkundige Dr. W. de Vries schreef in zijn ,,Drentse Plaatsnamen"
(posthuum uitgegeven 1954) over dit gehucht, dat het in 1335 't eerst genoemd wordt in verband met het Klooster te Assen ,,de dom0 ipsius conventus sita in Arth". De Vries schrijft verder: ,,Het Westgermaans had in verschillende betekenissen een vrouwelil: ard; vandaar rniddelnederlands aert
(aerd) ,,bebouwd land", middelnederduits art ,,das geackerte Land", middelhoogduits art, idem. Het kan dus zijn (vervolgt Dr. de Vries), maar blijft onbewijsbaar, dat onze streek eerder dan de omgeving als bouwland in gebruik werd genomen. - Over andere nederlandse plaatsnamen met aard hoop ik dat elders beter licht zal
schijnen.''
f. Volksverhuizingstijd ( f 400-600 n. Chr.)
Omstreeks 400 n. Chr. schijnt de droge periode voorbij te zijn. Waterbolk
(1954) neemt aan, dat dan de neerslag sterk toeneemt. Bennema (1954) veronderstelt een transgressieperiode van & 250-600 n. Chr. Van Giffen heeft
op enkele plaatsen, o.a. bij Zeyen, jpng veenmosveen over 4e eeuwse nederzettingssporen aangetroffen (Van Giffen, 1950). In deze tijd vallen de Angelen en Saksen via het terpengebied Drente binnen. Waarschijnlijk hebben ze
slechts plaatselijk de oorspronkelijke bevolking overheerst en waren ze niet
zeer talrijk.
Bij de kartering zagen we, dat de ons bekende vindplaatsen uit die tijd
hoog en droog gelegen zijn (Klasse I). Dit zegt echter nog niet veel: wonen

en begraven doet men immers bij voorkeur op droge gronden. Hoe staat het
echter met de landbouwgronden? Volgens Waterbolk (1951) is in de Volksverhuizingstijd de rogge ingevoerd; de degeneratie van de bodem en het
slechter worden van het klimaat waren hiertoe waarschijnlijk de oorzaak. I n
vele, gedurende de gehele prehistorische tijd bewoonde gebieden, zoals het
Noordse Veld bij Zeyen en de Bisschopsberg bij Havelte, werden geen vondsten gedaan daterende van na de Romeinse Keizertijd.
Een belangrijke vraag is, wanneer de essen in gebruik genomen werden.
Volgens Waterbolk (1954) gaan de essen, hoewel zeer oud, niet terug tot in
prehistorische tijd. Curwen (Curwen and Hatt, 1953) veronderstelt, dat in
Engeland de raatakkers (Celtic fields) niet meer door de Angelsaksen werden
gebruikt; na de invasie verdwenen ze zelfs volkomen. De Angelsaksen gebruikten dan ook een ploeg, die de grond keerde, in tegenstelling met de
ard. Ook werden door de Romeinen in Engeland al keerploegen gebruikt
bij hun villae op de zwaardere gronden. Met deze keerploegen hangt een
lange akkervorm samen, de zg. ,,strip9'. Volgens Cunven is er geen reden om
eraan te twijfelen, dat het akkersysteem, dat de Angelsaksen invoerden essentieel hetzelfde was als het middeleeuwse ,,open field"-systeem. De ,,open
fields" komen met onze essen overeen. Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk, dat
in de Volksverhuizingstijd ook in Drente de oudste essen zijn ontstaan.
Op deze materie zullen we thans niet verder ingaan. Er zijn hiertoe nog te
weinig essen in Drente gedetailleerd gekarteerd en we komen hiermede langzamerhand ook in de historische tijd.
5. N A B E S C H O U W I N G

De Nebokartering heeft waarschijnlijk weinig directe resultaten voor de oudheidkunde opgeleverd. Toch geloven wij, dat het alleszins de moeite waard
zal zijn in de toekomst bij detailkarteringen de nodige aandacht te schenken
aan de bodemgesteldheid van oudheidkundige vindplaatsen, in het bijzonder
wat betreft de textuur, de hydrologische ligging en de profielvorming. Bij
detailopname zal het bijvoorbeeld misschien mogelijk zijn een verband te
constateren tussen de percentages van de verschillende pollensoorten in de
spectra, de activiteit van de mens en de bodemgesteldheid van bepaalde
terreinen. Het is verder niet ondenkbaar, dat er hier en daar een verband
aan het licht komt tussen weelderige vondsten en goede gronden.
Bij de prehistorische geograJie is de bodemkunde onmisbaar. Een andere
wetenschap, die een belangrijke rol kan spelen bij archeologisch-bodemkundig onderzoek is de toponymie. Het boven beschreven Ter Aard kan er, tenminste als een en ander juist is, een mooi voorbeeld van zijn. De kennis van
de prehistorische landbouw vormt een schakel tussen oudheidkunde en
bodemkunde. Kan de toponymie ons misschien helpen bij het opsporen van
benamingen, die de pre- en vroeghistorische bevolking gaf aan raatakkers,
hoogakkers en essen? Ook oudheidkundige, taalkundige en bodemkundige
gegevens uit het noordelijk terpengebied, dat altijd in vrij nauw contact met
Drente heeft gestaan, zullen bij het onderzoek naar de oudste landbouwgronden in dit gewest moeten worden betrokken.
Een van de grootste problemen is hier, hoe en wanneer men is overgegaan
van de raatakkers naar de essen. De Grote Volksverhuizing speelt hier doorheen en het is merkwaardig, dat men de raatakkers nog niet in N.W.-Duitsland gevonden heeft, dus ook niet in het stamland van de Angelen en Saksen
(mondelinge mededeling van Prof. Dr. H. Tj. Waterbolk). Hebben deze
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stammen behalve in Engeland (Curwen, 1953) ook in Drente een rol gespeeld
bij de overgang van de raatakkers naar de essen?
6. S U M M A R Y

I n co-operation with the Biological-Archeological Institute of the University
of Groningen and the State Service for Archeological Soil Survey at Amersfoort an investigation into the soil conditions of prehistoric find-spots and
arable soils in Drente was carried out by the Soil Survey Institute. This investigation was linked together with the soil survey on behalf of the new soil
map of the Netherlands (,,Nebo" map) with the purpose to trace any
possible connection between soil condition, climate, vegetation and activities
of prehistoric man.
The younger-paleolithic reindeer hunters and the mesolithic hunters and
fishermen occupied preferably the dry cover sand ridges in the immediate
vicinity of brooks and pools.
The neolithic inhabitants, especially the builders of the giants graves, chose
for a dwelling place vast tracts of land with (present-day) high and dry
grounds where at the same time the subglacial moraine, richly containing big
erratic boulders, was easily accessible.
The neolithic find-spots are predominantly high and dry situated mostly
on cover sand ridges. Presumably neolithic arable land was situated on the
more fertile cover sand soils. According to authorsyopinion this dry situation
must be considered in connection with a wet climate, a fairly high groundwatertable and possibly with the inability of reclaiming the heavy timbered
primeval forests on the loamy soils and of tilling these soils. Also in the Early
Bronze Age the more fertile cover sand soils were probably used as arable
land. I n the Late Bronze Age a considerable change seems to have taken
place and the Celtic fields (,,raatakkers") were brought int0 use. They are
lying, with some exceptions, on loamy, on moderately drained and strongly
loamy, temporarily poorly drained soils. The Celtic fields were in use far into
the Iron Age.
Not only these arable soils but also graves and even dwellingplaces of the
Iron Age are situated on these loamy, moderately to poorly drained soils.
This phenomenon may be connected with a period with very dry climatic
conditions, as supposed by biologists and archeologists which synchronized
approximately with the Iron Age and finished between the 3rd-5th century
A.D.
From the following era, the Migration of Nations only a few find-spots
were examined by the author. Al1 were highly and dryly situated. Arable
soils from this era were not found, may be then the early reclaimed old
arable land (,,essen") came int0 use.
Afgeslotenjz~li 1956
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ENKELE BESCHOUWINGEN O V E R
D E LANDBOUWGESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE
O P BASIS V A N D E NEBOKAART1)
Some Comiderations on Landclass$cation Based on the New Soil Map of the Netherlands 1:200.000

Dr. Ir. A. P. A. Vink
1. I N L E I D I N G

De bodemgeschiktheidsclassificatie voor Akker- en Weidebouw, kortweg genoemd: Landbouwgeschiktheidsclassificatie, zoals door de Stichting voor
Bodemkartering bedreven, draagt tot dusverre een sterk empirisch karakter.
Deze empirie is het resultaat van een groot tekort aan exacte experimentele
gegevens. Dit is ten dele een gevolg van de complexe aard van het vraagstuk
van de geschiktheid. De geschiktheid van een grond voor bepaalde teelten
resp. vruchtwisselingen is afhankelijk van de wijze van grondgebruik, en van
de intensiteit waarmee en het bedrijfstype waarin dit grondgebruik plaatsvindt.
De invloed van de individuele boer op een algemene geschiktheidsbeoordeling wordt vaak overschat. O p een individueel bedrijf kan deze wel grote
invloed hebben, maar ook dan blijft men gebonden aan de mogelijkheden,
die de betrokken grond in het te verwezenlijken bedrijfstype geeft (vgl.
Minderhoud, 1953). Het is per streek zeer wel mogelijk de erkende ,,goede
boeren" aan te wijzen waarop men het produktievermogen van de grond kan
beoordelen. Hieronder worden niet verstaan de enkele ,,artiestenH die men
in iedere streek vindt, en die door een bijzonder grote vakkennis, gepaard aan
een zeer fijne ,,feeling" onder vaak moeilijke omstandigheden verbluffende
resultaten weten te bereiken. Het zou niet billijk zijn om laatstgenoemde
resultaten als maat voor het produktievermogen van de grond te nemen.
Hoewel de empirische methode voor de bodemgeschiktheidsclassificatie
door zoveel mogelijk exacte waarnemingen gekwantificeerd en gecontroleerd
moet worden, heeft zij toch op zichzelf reeds toepassingsmogelijkheden. Deze
worden dan gebaseerd op de praktijkervaring die aan deze empirie ten grondslag ligt. De uitspraak, dat bodemkartering eigenlijk ,,gesystematiseerde
1)
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