most of these soils being usually shallow, very humous (about 20 percent organic matter) and of a black colour.
Most of the ,,bouwte" soils are in a rather fertile condition. I n years gone
by, when the farms consisted for a larger part of grassland, high quantities
of farmyard manure were applied. After the grassland had been ploughed up
during the last century, manurial treatment of these soils with fertilizers became a common practice. Apart from the less good soils which usually show
defects in the structure of the profile most of the ,,bouwte" soils are more
reliable in cropping than the excavated Peat-Colonial soils and the Dollard
clay soils adjoining them.
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7. E N K E L E B O D E M K U N D I G E A A N T E K E N I N G E N
O V E R D E D R E N T S E ESSEN
Some soil-scientijc notes on the ,,essen5'(openfields) in Drenthe

Dr Ir H. C. de Roo

I. A L G E M E E N
1. I N L E I D I N G

Uit de onderzoekingen van Dr W. A. J. Oosting, de grondlegger van het
bodemkundig profielonderzoek in Nederland, bleek duidelijk, dat in ons
land op vele plaatsen de werkzaamheid van de mens in vroegere tijden van
groot belang is geweest voor de bodemvorming. In een artikel ,,De ouderdomsbepaling van onze bouwlanden op het plistoceen en het vraagstuk der
pphooging door plaggenbemesting" (Oosting, 1940) geeft hij op grond van
p aren lange ervaring talrijke wenken aan bodemkundigen, landschapsonderzoekers en archaeologen, die zich met deze problemen mochten bezighouden.
Zoals reeds vele malen is beschreven, hebben de oude bouwlanden een
dikkere humeuze, donkerbruine tot zwarte bovengrond, die zijn eigenschappen dankt aan een eeuwenlange bemesting met potstalmest (zie o.a.
Edelman, 1947 en 1950).
De vegetatie-, ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de gronden op
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het Drentse plateau is in grote trekken behandeld door Waterbolk ( g5 )
Deze auteur beschrijft, hoe de vegetatie reeds sedert lang (vanaf het Jonge
Steentijdperk en de Bronstijd) sterk onder invloed van de mens heeft gestaan.
Omtrent het ontstaan van de meeste van de tegenwoordige kern-esdor~en
merkt hij op, dat deze wel in de tijd van de grote volkverhuizingen (ca 4e of
5e eeuw na Chr.) zullen zijn gevormd, vermoedelijk steeds aan de rand van
een beekdal op plaatsen, waar tegelijkertijd nog oude bossen aanwezig waren,
meestal tussen een keileemhoogte en het beekdal. Het ontstaan, de grootte
en de huidige ligging van de essen zouden dus voor een belangrijk deel bepaald zijn door de toenmalig door moeilijke ontginbaarheid of andere omstandigheden bepaalde ligging en grootte van woudresten. Daarop was, naast
het toeval, vooral de grondsoort van grote invloed, want op de vruchtbare,
zwaardere keileemgronden was het bos meer weerstandskrachtig en kon het
met de tevoren gebruikte - stellig veel primitievere - middelen niet aangepakt worden. Een gedeelte van het bos werd gerooid om als bouwland gebruikt te worden. Voor het eveneens noodzakelijke groenland was men vrijwel steeds aangewezen op de stroomdalen, waar het elzenbroek ontgonnen
werd tot wei- en hooiland.
De merkwaardige verdeling van de essen in tot afgeronde blokken verenigde percelen zou wellicht een verklaring kunnen vinden in het feit, dat
men eerst de meest gunstige gedeelten van het bos - de lemige gronden ontgon tot bouwlanden en deze pas later samenvoegde door ontginningen
van de tussengelegen bas- of heidegronden. Zodoende zijn de oude bouwlandcomplexen naar elkaar toegegroeid, totdat een aaneengesloten es was
ontstaan.
In de geschriften van Harm Tiesing (Edelman, 1943) staat dit ontginningsproces van de Drentse essen als volgt beschreven. ,,Bij die samenvoeging
werden de aardwallen om de bijzondere kampen ofbouwvelden grootendeels
geslecht, al hebben wij omstreeks 1870 nog enkele resten daarvan gekend.
Later werd door gemeenschappelijke samenwerking een nieuwe groote wal
gebouwd, die gewoonlijk rondom de gehele korenesch liep. Binnen dien wal
werden ook nog wel woeste terreinen opgenomen, die later, bij toenemende
behoefte aan bouwaklters ontgonnen werden. Voorts werd de wal niet steeds
geheel voltooid, om de gelegenheid te laten bestaan tot verdere uitbreiding
van den esch, terwijl men ook wel alleen aan die zijde wallen bouwde, vanwaar de meeste aanvallen van vee op het korengewas te vreezen waren... Als
vrij zeker nemenwij aan, dat het ontginningsproces van de Drentsche esschen
een zeer langzaam verloop heeft gehad, dat vele akkers in het midden der
esschen gelegen reeds eenige eeuwen werden bewerkt en bebouwd, vóór de
laatste aan den buitenkant in cultuur werden gebracht."
Het is duidelijk, dat een dergelijke ontginningsgeschiedenis verantwoordelijk is voor de meestal merkwaardige verdeling van de essen in min of
meer rechthoekige blokken, waartussen vaak gerende percelen voorkomen.
De blokken zelf zijn weer in een betrekkelijk groot aantal percelen onderverdeeld, dikwijls in verschillende richtingen, hetgeen verband kan houden
met de wisselende terreinsgesteldheid.
I n het algemeen neemt men aan, dat - zoals Tiesing hierboven beschreef de 0orspronkeliJkeblokken meestal met aarden wallen omgeven waren. Van
deze walletjes is echter ondanks nauwkeurig en uitgebreid bodemkundig
~rofielonderzoekop meerdere essen, zowel door Oldenbanning (1949) als
ons niets of zeer weinig teruggevonden. Van de grote wal om de gehele
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es vindt men echter veelal nog vele sporen of zelfs nog enkele bestaande gedeelten terug.
Oldenbanning (1949) stelt zich voor, dat het oudste deel van de es eerst
een open plek in het bos was, die men door het kappen van hout langzamerhand heeft uitgebreid. Een wal was dan ook overbodig. Tevens kende men
destijds nog geen turf, zodat hout als brandstof gebruikt moest worden.
Enkele es- en perceelsnamen zouden in deze richting wijzen.
De oude perceels- en veldnamen - zoals Oldenbanning (1949) opmerkt,
het meest stabiele element van de dorpsgemeenschap - zijn veelal blijven
bestaan. Het is dan ook duidelijk, dat men door bestudering van de oude
perceelsnamen, perceelsindelingen en -vormen van de essen vaak een vrij
goed beeld kan krijgen van de wijze van aanleg en groei van de es. Een
dergelijk onderzoek is nu op grotere schaal aangepakt door een Commissie
voor Esonderzoek onder auspiciën van het Drents Genootschap voor de
Landbouw.
Het bodemkundig onderzoek kan bij een dergelijke studie van groot nut
zijn. Een regionaal onderzoek leert ons nl. waar bij de aanleg van het oude
bouwland oorspronkelijk een ontginning van bos en waar een heideontginning plaats vond. Daar zeer waarschijnlijk de oudste bouwlanden door bosontginning ontstaan zijn, kan men met deze gegevens en met die van het naamkundig onderzoek met enige mate van zekerheid de oudste delen van de es
aanduiden en vaak hieruit weer enigszins de groei van de es afleiden.
Uit bovenstaande blijkt wel, dat het bos een belangrijke rol speelde bij
de ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de grond. Met Waterbolk (1951)
kunnen we dan ook beter spreken van de viereenheid bos-heide-weiland-es
als basis voor het klassieke Drentse boerenbedrijf in plaats van de gebruikelijke drieëenheid heide-weiland-es.
Ook Oosting (1940) vermeldt, dat de meeste oude bouwlanden op voormalige bosgronden zijn aangemaakt.
Hoewel we, zoals we nader zullen zien, vele oude bouwlandgronden met
een heideondergrond aantreffen, zijn dus zeer waarschijnlijk in de meeste
gevallen de oudste door bosontginning ontstaan.
Wat betreft het vraagstuk van de ophoging door plaggenbemesting maakt
Oosting (I.C.) allereerst duidelijk, dat bij het bepalen van de diepte van de
zwarte grond vele moeilijkheden optreden, welke men slechts door een driedimensionaal profielonderzoek op kan lossen. De gecompliceerde geschiedenis van de bouwlandprofielen, de afwisseling bouwland, driest, bos, heide,
woonplaats, begraafplaats in bonte volgorde maken, dat vele profieltypen zijn
dooreengeweven. Naar zijn mening zal men in vele gevallen de ophoging
van een bouwland het best kunnen vaststellen door uit te gaan van de basis
van het boswortelprofiel. ,,Aannemende dat deze op 1 m diepte ligt (deze
maat is ruim genomen; het normale bosprofiel reikt, wat de humeuze laag
betreft, in de regel niet dieper dan 70 cm), komt men derhalve tot een maat
voor de ophoging door van oppervlakte tot maagdelijke grond de afstand te
bepalen en deze met één meter te verminderen." Zelfs in gevallen waarbij
vergraving heeft plaats gehad, zonder dat het gehele bosprofiel en de maagdelijlte grond op de schop kwam, is deze methode bruikbaar.
De Drentse essen zijn eveneens in meerdere gevallen vergraven, doch
meestal ging men hierbij niet zo diep, dat men het gehele onderliggende
boswortelprofieI of heidepodzolprofiel verstoorde. Omwoeling van het bovenste deel van het profiel had plaats o.a. bij het keiendelven en bij het uitrooien
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van de eikenstobben. Tegen de zeventiger jaren van de vorige eeuw kwamen
talrijke misoogsten voor op de essen, zoals later bleek vnl. door phosphaatgebrek. Deze ziekte van de essen was de oorzaak, dat men op vele oude
bouwlanden een eikenhakhoutcultuur ging bedrijven, die grotendeels weer
verdween bij de invoering van de kunstmest (Edelman, 1943).
Inzake de ouderdomsbepaling van de oude bouwlanden in Nederland
kunnen we de volgende literatuurgegevens aanhalen. Staring (1856) en
Oosting (1940) schatten, naar aanleiding van ervaringen, waarschijnlijk in
hoofdzaak buiten Drente opgedaan, de ophoging van de oude bouwlanden
door de eeuwenlange bemesting met plaggenmest op gemiddeld 1 mm per
jaar, dat is dus ongeveer l m in 1000jaar.
De methode, om uit de dikte van de zwarte bovenlaag de ouderdom van
de verschillende oude bouwlandpercelen te bepalen, is echter, althans in
Drente, zeer onnauwkeurig of liever onbruikbaar, ook in relatieve zin. Dit
zal welhaast zonder meer uit het hieronder volgende blijken. Ook Oosting
(1940) maakte in dit verband reeds de opmerking: ,,In Drenthe kan het gebruik van plaggen op gebrek aan stroo wijzen en werd bij voorkeur stroo
gebruikt, vandaar misschien de geringe ophooging der esschen."
2. GEGEVENS VAN H E T VELDBODEMKUNDIG O N D E R Z O E K
I N DRENTE

Bij het regionale bodemonderzoek bleek allereerst, dat de door ons gekarteerde of verkende essen, in overeenstemming met de hierboven reeds vermelde literatuurgegevens, vrijwel steeds topografisch betrekkelijk hoog i n het
landschap zijn aangelegd. Ook bodemkundig is de hoogteligging van vele
essen, of althans van de grootste delen ervan, vrij hoog tot zeer hoog. Dit is
begrijpelijk, wanneer we voor ogen houden, dat het Drentse plateau tot voor
enige tientallen jaren merendeels nog slechts ontwaterd en zeer nat was. Dat
bij een dergelijke ligging in het landschap vele essen in hun hoogste delen of
zelfs wel geheel uit min of meer lemige gronden met keileem in de ondergrond
bestaan, houdt verband met de genese en opbouw van het Drentse plateau.
Dit bestaat uit een meer of minder sterk geërodeerd grondmorenelandschap,
bedekt met een dunner of dikker kleed van dekzandafzettingen, die plaatselijk sterk gerimpeld liggen. De keileemkoppen, -ruggen en -schollen in de
ondergrond van vele hogere gronden vormen de voor erosie gespaarde restanten van een oorspronkelijk ononderbroken grondmorenelaag (de Roo,
1952).
Op deze zeer algemene regel zijn natuurlijk meerdere uitzonderingen.
Niet alle essen of hooggelegen delen daarvan bestaan uit keileem of hebben
keileem in hun ondergrond. Zoals gezegd, op het in meerdere of mindere
mate sterk geërodeerde grondmorenelandschap ligt op vele plaatsen een dik,
golvend aeolisch dekzandpakket, dat soms het karakter van een complex landduinen aanneemt, zoals b.v. langs de Reest in het karteringsgebied Nolderveld (de ROO,1952). Verscheidene essen zijn nu op de hogere delen van een
dergelijk dekzandlandschap aangelegd, waarbij op grotere diepte onder het
maaiveld al dan niet keileem kan optreden.
In het laatst aangehaalde artikel is reeds uiteengezet, dat vooral dergelijke
dikkere paliketten aeolisch dekzand (besta.ande uit betrekkelijk los, stuifzandachtig materiaal) zeer gevoelig zijn voor verstuiving. I n het bijzonder
binnen deze gebieden hebben dan ook de grote zandverstuivingen plaats62
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gevonden, voornamelijk in de droge periode voor het begin van onze jaartelling (overgang van Brons- naar IJzertijd) en in de middeleeuwen (Waterbolk en van Andel, 1951; de Roo, 1952).
Vele essen op dergelijke hogere dekzandgebieden aangelegd, zijn dan ook
wel eens in hun geschiedenis met de ondergang bedreigd door zandverstuivingen, die meestal door vernieling van het vegetatiedek in het aangrenzende dekzandlandschap ontstonden. In enkele gevallen werd de es hierbij ten dele in eens onder een betrekkelijk dikke laag stuifzand bedolven
(fig. 1). Meestal had echter een meer geleidelijke opstuiving plaats, waarbij
het oude bouwland kennelijk in cultuur bleef. In het laatste geval heeft de
opstuiving dikwijls zo geleidelijk plaatsgevonden, dat deze meer of minder
werd bijgehouden door de jaarlijkse grondbewerking en bemesting. D.W.Z.
dat de opgestoven stuifzandlaagjes veelal zo dun waren, dat zij van de bewerkingszone slechts een klein onderdeel uitmaakten en bij de daaropvolgende grondbewerkingen geheel met de oude bouwvoor en de mest werden vermengd. Dergelijke esprofielen kenmerken zich door lichter gekleurde, minder humeuze lagen in de zwarte bovenlaag, of zij bezitten nog een enkel dun
scherp gemarkeerd, gelig stuifzandbandje (fig. 2).
Dat dergelijke zandverstuivingen ook reeds voor de es-aanleg plaatsvonden,
bewijst fig. 3. Het onderste heideprofiel ontwikkelde zich in een aeolischedekzandlaag, waarna het overstoven werd met oud stuifzand, waarop zich vervolgens weer een heideprofiel vormde. Tenslotte ontgon de mens deze met
heide begroeide, oude zandverstuiving of beter legde er zijn es op aan, daar
zowel de loodzandlaag als de zodelaag (op deze foto niet goed zichtbaar, zie
hiervoor fig. 2) van het bovenste heideprofiel vrijwel niet verwerkt zijn. Het
esdek zelf was bij deze ontsluiting reeds afgegraven, doch op enkele meters
van de prafielwand was dit gemiddeld 50 cm dik.
O p 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 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 en/of de Romeinse tijd. Na die
tijd is dit oude maaiveld-woonoppervlak met een laag stuifzand, afkomstig
uit nabijgelegen gebieden, overstoven en vervolgens met bos begroeid geraakt.
Voor de vorming van een dergelijk diep en goed ontwikkeld bosprofiel zijn
vele eeuwen nodig. Dit wordt wel ten duidelijkste bewezen, wanneer we
eens het vegetatieprofiel van het huidige Grollerholt bekijken. Dit bos, dat
toch wel reeds zo oud is, dat het nog steeds een punt van discussie uitmaakt
of we hier met een restant van het uit de geschiedenis van Drente zo bekende
Grollerholt te doen hebben, blijkt geheel op een vrij laag tot middelhoog
heideprofiel te liggen (fig. 5 en 6). Zoals de foto's duidelijk tonen hebben de
boom- en ondergroeiwortels nog geen kans gezien het krachtig ontwikkelde
Rijltsdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
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rniddelhoge heideprofiel ook maar enigszins te verdoezelen, laat staan om te
zetten in een bosprofiel, dat past bij een eikenbegroeiing. Toch is dit bos
reeds betrekkelijk oud, daar het omstreeks 1880 door de Provincie Drenk als
object van cultuurhistorische betekenis (oude vergaderplaats van het h ~ d schapsbestuur) is aangekocht. Uit het bovenstaande blijkt wel, dat het oorspronkelijke Grollerholt zeer waarschijnlijk aan de westzijde van de weg
Grollo-Schoon10 heeft gelegen, waarop ook reeds van andere zijde is gewezen (Drentse Volks Almanak van 1884).
Het hierboven beschreven bosprofiel in oud stuifzand werd dus n a het
rooien van het oude bos (vermoedelijk in 1833, zie Drentse Volks Almanak van 1887) in vrij recente tijd in bouwland gelegd. Het esdek in dit deel
(Z.W.-hoek)van de Zuider es van Grollo varieert in dikte tussen ca
25-55 cm.
Tot nu toe hebben we enige esprofielen besproken, die òf op een krachtig
ontwikkeld heideprofiel òf op een dito bosprofiel aangelegd waren. Er werden
onder de essen echter ook vele tussenvormen tussen het normale bosprofiel
en het heideprofiel aangetroffen. Het overwegend zwak tot matig ontwikkelde
heidevegetatieprofiel onder een dergelijke es vertoont dan meestal in horizontale richting opmerkelijke variaties. Nu eens is het profiel meer boskleurig
dan weer heeft het de uitgesproken kenmerken van goed ontwikkeld heidepodzolprofiel. De vegetatiegeschiedenis van het landschap (b.v. gereconstrueerd aan de hand van palynologische gegevens) en ook bodemkundige
onderzoekingen (Oosting, 1940; Waterbolk en Van Andel, 1951) leren ons,
dat een heideprofiel vrijwel altijd gesuperponeerd is op een ouder bosprofiel,
met uitzondering echter van die gevallen, waarbij het heideprofiel zich op
subrecent of ouder stuifzand heeft gevormd, zoals hierboven reeds werd beschreven (fig. 3).
Deze verschijnselen treffen we o.a. aan op de es van Schoonlo. Het bosprofiel onder het esdek overweegt hier echter en vertoont slechts plaatselijk
een duidelijke beïnvloeding door een heidevegetatie. We hebben hier blijkbaar met een geval te maken, waarbij na de ontbossing van het gebied en een
tijdelijk gebruik als bouwland de heide volgde en dat spoedig daarna deze
terreinen weer als bouwland in gebruik werden genomen en toen waarschijnlijk voor goed. Het boswortelprofiel, gevormd in een dekzandpakl~etmet een
vrijwel ononderbroken keileemlaag in de diepere ondergrond (De Roo, 1952),
reikt hier nagenoeg constant tot 70 à 80 cm onder het maaiveld.
De Noorder es van Grollo heeft daarentegen overwegend een heideprofiel
in de ondergrond, dat op vele plaatsen, vooral in het zuidelijk gedeelte van
de es, nog opmerkelijk de bruinkleuring van een bosgrond vertoont. Kennelijk is hier de invloed van de heidebegroeiing na de bosontginning en v66r de
definitieve aanleg van het oude bouwland van langere duur geweest. Bij de
vorming van dit minder duidelijk gedifferentieerde vegetatieprofiel onder
deze es is echter nog een factor in het samenspel van invloeden betrokken.
Deze es is nl. bodemkundig vrij laag gelegen (de keileem ligt vrijwel overal
ondieper dan 100 cm o.mv.), zodat de heideprofielen merendeels tot de
lagere heidetypen behoren, die gekenmerkt worden door weinig of geen lood~andvormingen een meer bruin getinte, zachte, humeuze oergrondlaag.
Overigens is de zwarte bovenlaag van deze es over het algemeen zeer dun
en varieert op vele plaatsen van ruim 25 tot 40 cm dikte. Het begrip es krijgt
dus in een dergelijk geval wel een zeer sterke geografische inslag. Het esdek
ontstaan onder invloed van een eeuwenlange bemesting met potstalmest, is
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hier nl. niet veel dikker dan de humeuze bovengrond van een veel jongere
heideontginning.
De es van Rolde met naaste omgeving ligt weer op een veel dikker en
sterker golvend dekzandpakket met overwegend keileem in de diepere ondergrond. O p de Noorder es ligt de keileem merendeels binnen boorbereik
(1,30 m o.mv.). O p de Zuider es is het aeolische dekzandpakket veelal dikker.
Westelijk van de weg Rolde-Grol10 bestaat het onderliggende vegetatieprofiel meestal uit een karakteristiek heideprofiel, dat echter plaatselijk zwak
ontwikkeld en min of meer boskleurig kan zijn. Ten oosten van deze weg is
de es daarentegen aangelegd op een ondergrond, die overwegend een boswortelprofiel vertoont met hier en daar wat heide-invloed. Vermoedelijk is
het laatstgenoemde deel van de Zuider es van oudere datum. Even ten
westen van Rolde heeft een dikker pakket aeolisch dekzand aanleiding gegeven tot de vorming van grote zandverstuivingen, die niet alleen de es doch
ook het dorp Rolde zelf met overstuiving bedreigd moeten hebben. Zij zijn
nu bebost, doch het feit, dat we in dit stuifzand vrijwel nergens een vegetatieprofiel van enige betekenis aantreffen, bewijst, dat zij nog betrekkelijk kort
geleden actief waren. Geregeld vinden we in oude acten het opdringen van
stuifzand vermeld, evenals de noodzaak hiertegen maatregelen te treffen
(Waterbolk, 1951).
Een enkele maal treft men ook wel oude bouwlanden aan, waarvan de
zwarte bovenlaag, over een kleinere of grotere oppervlakte, met een scherpe
overgang direct ligt op het geelgrijze of' grijswitte zand van de ondergrond.
Het vegetatieprofiel onder het esdek ontbreekt dan volkomen ofis nog slechts
zichtbaar als een lichte bruinkleuring aan de bovenkant van het onderliggende zand.
Een kampje - een zgn. eenmansesje - te Schoonvelde, tussen Koekange en
de Wijk, dat momenteel wordt afgegraven, levert ons van dit verschijnsel een
mooi voorbeeld (fig. 7 en 8). Fig. 7 geeft een beeld van het dwarsprofiel over
het hoogste centrale deel van deze vrij sterk bol liggende kamp. We zien een
merkwaardig verloop van het scherpe contactvlak tussen de zwarte humeuze
bovenlaag en de grijswitte zandondergrond. Deze kanteelvormige figuratie
wordt veroorzaakt door een dwarsdoorsnede van smalle, naast elkaar gelegen geulen in de ondergrond, die opgevuld zijn met de zwarte humeuze
bovengrond van het esdek.
Aanvankelijk meenden wij, dat het verschijnsel zijn ontstaan te danken
had aan een regelmatig rigoleren of rioleren van deze grond in vroegere
tijden. Bij het bebossen van de oude bouwlanden, vooral in de 19e eeuw, is
dit stelsel gevolgd (Oosting, 1940). De sleuven liggen hiervoor echter wel
wat al te dicht op elkaar.
Bij nader onderzoek komt het ons waarschijnlijker voor, dat een en ander
het gevolg is van het ,,laten zakken" van het hooggelegen centrale deel van
het bouwland, waarbij tevens de lage, natte randgedeelten van het kampje
werden opgehoogd (fig. 8). Men groef hiertoe sleuven op de hoogste plaatsen,
haalde onder uit humusarm, maagdelijk zand en bracht dit op de lage randgedeelten van het bouwland, waarna de sleuven met zwarte grond werden
opgevuld. Volgens een mondelinge mededeling van Ir J. J. Westerhof ziet
men in de praktijk deze wijze van grondbewerking en egalisatie ook tegenwoordig nog wel.
De laag geel, Jemig zand in het randprofiel (fig. 8) is kennelijk opgebracht
ter ophoging van de lage, vochtige heidegrond. Ook de grijszwarte boven-

laag, die hier zeer dik is (70 cm), zal ten dele ineens opgeworpen zijn. We
kunnen ons, althans in dit geval, moeilijk voorstellen, dat dit dikke esdek
geheel opgebouwd zou zijn door een langdurige bemesting met plaggenmest.
Verder is het zeer aannemelijk, dat een deel van deze bovenlaag opgestoven
of opgespoeld is met zwarte grond van het veel hoger liggende centrale deel
van het kampje. Ook bij het ploegen van hoog naar laag wordt op den duur
veel grond verplaatst (we komen op deze kwesties terug bij de bespreking
van de es van Borger).

11. D E E S V A N B O R G E R
1. I N L E I D I N G

I n het eerste deel van dit artikel hebben we enkele van de belangrijkste
bodemkundige gegevens besproken, die bij het veldbodemkundig onderzoek
van een aantal essen op het Drentse plateau verzameld werden. Hier zullen
we wat nader ingaan op de bodemkundige verschijnselen, die zich op een
es kunnen voordoen. Voor dit doel kozen we de es van Borger, gelegen op de
Hondsrug. Dit dorp met de omliggende oude bouwlandcomplexen mag, wat
aanleg en ligging betreft, als een klassiek voorbeeld van een Drents kernesdorp gelden. Het is gelegen aan de rand van een beekdal, op een plaats
tussen een zgn. keileemhoogte en het beekdal (zie verder Waterbolk, 1951).
I n het volgende zullen we alleen op de voornaamste bodemkundige verschijnselen ingaan, welke tijdens een detailkartering van de es van Borger
zijn waargenomen. Hierbij zal weer allereerst blijken, dat de dikte van de
zwarte bovengrond een weinig betrouwbare indicatie is voor de ouderdom
der verschillende delen van de es en dat zowel in absolute als in relatieve zin.
2. G E O G R A F I E EN G E O L O G I E

In de geschriften van Harm Tiesing (Edelman, 1943) vinden we een uitvoerige beschrijving van de oude bouwlandcomplexen om Borger, de geboorte- en woonplaats van Harm Tiesing. Ook bij de bespreking van de aanleg, het gebruik en de groei van de Drentse essen in het algemeen komt in
dit boek de es van Borger meermalen ter sprake.
Borger ligt op de zuidpunt van de noordelijke helft van de Hondsrug.
Deze rug, die de oostgrens van het Drentse plateau vormt, wordt namelijk
juist even ten zuiden van Borger doorsneden door een diep dal, het stroomdal van het Voorste Diep. Dit diepje vormt met zijn zijtakken de enige afwatering van het Drentse plateau in oostelijke richting. Het stroomt even ten
zuiden en ten oosten van Borger, om ten noordoosten daarvan in de Hunze
uit te monden. I n 1930 is in dit enige dal door de Hondsrug het kanaal
Buinen-Schoonoord gegraven, waarin het Voorste Diep voor een groot deel
is opgenomen (fig. 9).
Het dorp zelf ligt, verscholen tussen de bomen, even oostelijk van de kruin
van dit deel van de Wondsrug en wel grotendeels op het begin van de helling
naar het hierboven beschreven dal door de rug (fig. 10). Het oude bouwland, dat bij Borger behoort, bestaat uit verschillende essen, die naar de
windstreken genoemd zijn, zoals veelal het geval is. De beide grote essen, de
zuider en Noorder es, liggen in hoofdzaak ten zuidwesten, ten westen en ten
66

t tq 8.
111-tI'~dqgflfq;.( 21 rdri(ig,r<.~lt
t.11~' \ d n t1f.t c i ~ a r \ ~ ~ r o f'i,~ri
i c l ;.( ( t i k , i ~ ~ ~tv~ )4(j t/if>fvrrr-lcit. a 40 ni IAA AI. rt'c f l t 5 12111 a i t). i
O 70 c n\ qri)v;zait Iturnc.iri ~aricinict \c.lc. l<~~)tt/artclkorrt.l~
t 3 t i I rikt.lc liotic\kt~oi<.r\ Itak\tt.t.~l>t~ikj(,\.
70 ill) a 8) (rn qct.1. ](.I\ I:,rniq /,rtrrl rr\t.r tl~,ril\rrt)tiirtic~
irrir r i ( . r i / i plt.kkt.r~.<fit. t r c fi sc l~tbrp("n tiovkiq ,tttr.k~.rir~ri
opgc.t~r,tchr cri 'r>c.\\;.(.t k t
drísrx.r dan IlO ,i 8 i ;.( 111: erSnlnaq ftertivprofirf. tidar Iitrk, grlci<i~.ìilkr r i t t t i rrii(ftlr.1fiorq fii~i<lr~>roti<~l
tl\crgitarid liter htqirit l»<tclzantl~~~trxiirre
(ti] tr. twclt $3
I i i t l i r i t ~ ~ - l > r r hordt!
iq
of tilt o/i~nJle(dril \Or«ott, tldr.
0 7'1 t r r i qrr)r\ii b / t r c i , /tirrrii,rri \<rn<ii c t t f i ncciri, hlrtrthrri q ~ n l n tnnd \»rrrt rli,~t<oiiin r i d
11, r < i , : 7')
o N i ( m 1~l1o:tc i i c , <l~efitlz
1»(111!1 w ~ i ì di< ttJ1 ( O I I I P / / ( t > / ,/ ) t ( i i t r! / J < I I ~ / ~ C Izt i ~ r X < r i,
t i e t f i t , fh<iIIM l M 8 i C I ~ I ~ i ~ r r i fi lr p i profi/u.

.

Fig. 9.
Situatiekaart. / Locality map.

noorden van het dorp. De Ooster es is reeds sedert geruime tijd voor een groot
deel met huizen bebouwd (fig. 12).
Volgens de hoogtelijnen van de Topografische Kaart 1 :50.000, blad 12
Assen O. en 17 Beilen O., ligt het grootste deel van de oude bouwlanden
rondom Borger tussen 15 en 20 m +N.A.P. Alleen het noordwestelijk deel
van de Noorder es reikt juist even boven de 20 m en wel tot ca 22 m +N.A.P.
(zie ook fig. l l ) .
De geologie van de omgeving van Borger, dat wil zeggen van het westelijk
deel, het zgn. zandgedeelte van deze gemeente, benoorden het kanaal Buinen-Schoonoord, is in grote trekken reeds elders beschreven (De Roo, 1952).
De dwarsdoorsnede van de Noorder es van Borger (fig. 11) samengesteld
uit boringen, welke maximaal tot ca 6 m onder het maaiveld reikten, geeft
een goed beeld van de geologische opbouw van dit gebied.
De diepere ondergrond bestaat bijna in het gehele profiel uit een pakket
grijswitte, fijne tot zeer fijne, sterk gesorteerde zanden met een zgn. dekzandachtige korrelgroottesamenstelling. O p het hoogste deel van de Hondsrug
wordt dit praemorenale zand overdekt door een vrij dikke laag grondmorene of wel Iteileem, terwijl het op de lagere delen in hoofdzaak onder een
dunnere of dikkere laag postmorenaal dekzand ligt bedolven.
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Fig. 11.
Dwarsdoorsnede 1-1 7 van de Noorder es van Borger.
Cross-section 1-17 of the 'Noorder es' (openfield) of the village of Borger.

I n tegenstelling met hetgeen we in het algemeen elders in het karteringsgebied Borger aantreffen, wordt hier op de Hondsrug, nabij de voor de smeltwatererosie gespaarde keileemresten, tussen de praemorenale en postmorenale zandformaties veelal een vrij goed gemarkeerde grenslaag aangetroffen.
I n de boringen 1 tot en met 3 bestaat het scheidingsniveau uit een meer of
minder grindhoudend zandlaagje, terwijl het tussen de boringen 8 en 14 uit
een veelal wat lemig gelaagd en grindhoudend zand bestaat. Deze afzettingen
doen sterk denken aan de door Edelman en Steur (1951) beschreven niveofluviale verschijnselen, waarbij langs hellingen door bodemglijding (solifluctie) en door verspoeling sterk gemengd materiaal tot afzetting is gekomen.
Tussen boring 14 en 17 gaat deze afscheidingslaag over in overwegend iets
grovere zanden, slechts hier en daar afgewisseld met een dunnere, zwak
lemige zandlaag.
Het aan de oppervlaICte liggende materiaal bestaat uit betrekkelijk los en
uniform middelkorrelig dekzand. Slechts waar dit pakket op keileem ligt, is
het meer of minder lemig en bevat het op de meeste plaatsen morenegruis
- keien en grindsteentjes -, veelal tot in de bouwvoor. Zeer waarschijnlijk is
deze overwegend dunnere laag dekzand op keileem - hier met keizand aangeduid- onder invloed van de vorst- en opdooiverschijnselentijdens de periglaciale omstandighedenvan het Laatglaciaal min of meer omgewerkt envermengd
met materiaal, afkomstig van de onderliggende verspoelde keileemlaag.
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Fig. 10.
Gezicht op Borger vanaf de Zuider es.
yieuw ofBorgersfiom the obenJield '<arideres".

3. D E B O D E M G E S T E L D H E I D

O p het vereenvoudigde bodemkaartje (fig. 12) zijn allereerst onderscheiden
de min of meer lemige keizandgronden met keileem in de ondergrond en de
meer homogene zandgronden, welke een dergelijke voor water vrijwel ondoorlatende ondergrond missen.
De zwarte oude bouwland-keizandgronden op de es van Borger, alle gekenmerkt door een boswortelprofiel in de ondergrond, zijn als volgt onderverdeeld :
1. gronden, waarbij de keileem reeds boven een diepte van 65 cm onder het
maaiveld optreedt. Al naar gelang de keileem ondieper voorkomt, is de
bovengrond sterker lemig en rijker aan grof grind en stenen, tevens is
deze dan minder zwart en dunner. Deze gronden komen uitsluitend op
de Noorder es voor en hoewel ze geografisch bij de es behoren, kunnen ze
voor het grootste - westelijke - gedeelte nauwelijks tot de oude bouwlandgronden gerekend worden. Behalve dat hun zwartbruine bovengrond hier
zeer dun is, is uit overlevering bekend, dat zij voor I20 jaar nog grotendeels met bos begroeid waren.
2. zwarte oude bouwland-keizandgronden, waarbij de keileem tussen 65
en 120 cm diepte begint op te treden.
Voor een goede waterberging hebben eerstgenoemde gronden een te geringe profieldiepte boven de compacte ondoorlatende keileem. Zij reageren
hierdoor vrij scherp op het weer, hetgeen een mindere bedrijfszelterheid ten
gevolge heeft. De gronden met keileem in de ondergrond dieper dan 65 cm
o.mv. behoren daarentegen tot de beste cultuurgronden van het Pleistoceen.
Alle landbouwgewassen van deze gebieden kunnen er met succes op verbouwd worden, zoals rogge, aardappelen, haver en bieten. Soms treft men
zelfs een enkel perceeltje tarwe op deze gronden aan. De gronden met de
hoogste landbouwltundige waarde hebben een keileemdiepte van 70 à 80 cm.
Zoals uit fig. 11 duidelijk blijkt, nemen de keizandgronden de hoogste punten van het landschap in. Zij vormen de kruin van dit deel van de Hondsrug.
Waar deze strook op de Noorder es het breedst is, liggen zij vrij vlak en vormen daar een klein plateau.
De zwarte oude bouwland-zandgronden zijn onderverdeeld in gronden
met een bosprofiel en die met een heidevegetatieprofiel in de ondergrond.
De esgronden met een onderliggend bosprofiel sluiten aan bij de hooggelegen keizandgronden met een bosprofiel en keileem in de ondergrond.
Hun overwegend zandig profiel bestaat in de ondergrond meestal uit min of
meer lemig gelaagd gemengd materiaal (zie $ 2 en fig. I l ) . Binnen deze
gronden treedt nogal wat variatie op, zoals in alle overgangstypen. Langs de
keizandgronden neemt de lemigheid in de ondergrond iets toe, terwijl nabij
de lager gelegen zandgronden met heide-ondergrond het bosprofiel duidelijk een invloed van de heidevegetatie vertoont. Zodra de heide-invloed op
de profielontwikkeling sterker wordt, verdwijnt ook meestal de lemige gelaagdheid. Door de praktijk worden ze nog als goede landbouwgronden beschouwd, hoewel ze minder geschikt zijn voor bieten en haver.
De zwarte oude bouwland-zandgronden met heide-ondergrond, die de
laagst gelegen terreindelen in beslag nemen, bevatten daarentegen in hun
ondergrond geen fijn materiaal van betekenis. Daar deze armere gronden
bodemkundig nog hoog gelegen zijn - het onderliggende heideprofiel behoort overwegend tot het hoge tot middelhoge heidetype -, zijn zij zeer
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Fig. 12.
Vereenvoudigde bodemkaart van de es van Borger.
Simplijed soil map of the ofienjield of the village of Borger.

droogtegevoelig en behoren zij tot de esgronden met de minste landbouwkundige waarde. Alleen even ten noorden van de bebouwde kom van Borger
is het oude bouwland over een kleine oppervlakte aangelegd op een matig
vochthoudend heideprofiel.
De profielvariaties binnen deze groep van zandgronden met een heideondergrond betreffen overigens in hoofdzaak de dikte van de zwarte humeuze
bovengrond en de aard van het bodemvormende materiaal in de diepere
ondergrond, De oergrondlaag van het onderliggende heidepodzolprofiel is
meestal ongestoord en op vele plaatsen wordt zelfs een volledig onverwerkt
heidevegetatieprofiel onder het esdek - de zwarte humeuze bovenlaag - aangetroffen (fig. 13).
Tenslotte zij hier nog vermeld, dat de bodemoppervlakte van de laatstbesproken gronden een betrekkelijk sterk micro-reliëf vertoont. Binnen het
gebied van deze gronden komen langs de voet van de grotere hellingen van
de Hondsrug ondiepe kommen voor, weke ongunstig bekend staan om hun
nachtvorstschade aan de gewassen. De iets hoger gelegen gronden zijn weer
extra gevoelig voor droogte.
De beschrijving van de es van Borger onder het hoofd ,,De hoedanigheid
der Esschen" in de geschriften van Harm Tiesing (Edelman, 1943), waarin in
grote trekken de landbouwkundige waarde van de verschillende esdelen
wordt besproken, komt met het bodemkaartje en het bovenstaande vrij
nauwkeurig overeen.
4. H E T V R A A G S T U K VAN D E O P H O G I N G
D O O R PLAGGENBEMESTING

Zoals gezegd, wordt algemeen aangenomen, dat een eeuwenlange bemesting
met plaggenmest uit de potstal de hoofdoorzaak is voor het ontstaan van de
dikke zwarte bovengrond van de oude bouwland- of wel esgronden. Aan
deze langdurige toepassing van een meststof, die in hoofdzaak uit grondhoudende stabiele heide-humusstoffen bestaat, zouden de esgronden hun ophoging te danken hebben.
Met dit voor ogen heeft men wel gemeend uit de dikte van de zwarte
bovenlaag de ouderdom van de verschillende kampen of essen te kunnen
aflezen (Oosting, 1940). Oldenbanning (1949) merkte echter reeds op, dat
deze methode onnauwkeurig of onbruikbaar moet zijn, daar bemesting en
plaggen steeds zeer ongelijk geweest moeten zijn. Ook de braak werd verschillend toegepast.
Een nadere beschouwing van fig. I l en fig. 12 maakt het wel duidelijk,
dat men inderdaad - althans in dit geval - langs deze weg niet veel bereikt
en zelfs niet in staat is om de oudste delen of kampen van een en dezelfde es
aan te wijzen. Uit fig. 11 blijkt, dat de zwarte humeuze bovenlaag het dunst
is, nl. overwegend 35 à 45 cm dik, op de hogere delen van de Noorder es,
waar de min of meer lemige keizandgronden met een bosprofiel en keileem
in de ondergrond worden aangetroffen. Op de lager gelegen delen van de es,
waar de zandgronden met een heide-ondergrond voorkomen, is het esdek
daarentegen gemiddeld dikker, nl. merendeels 40-60 cm. Op de Zuider es
wordt bij deze gronden plaatselijk zelfs wel een zwarte bovenlaag ter dikte
van 80 cm aangetroffen.
Aan de hand van deze gegevens en afgaande op de dikte van het esdek
zou men dus kunnen concluderen, dat de oudste percelen van deze es nu
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ook op de lagere esdelen met een heide-ondergrond voorkomen. De oudste
bouwlanden zouden dan door heide-ontginning ontstaan zijn. Dit nu is niet
zeer waarschijnlijk, zoals reeds meermalen gebleken is. Een nauwkeurige
studie van de perceelsnamen en -indeling van de es zou ons hierover mogelijk nader uitsluitsel kunnen verschaffen.
Uit het bodemkaartje (fig. 12) blijkt echter wel zonder meer, dat de oudste
esdelen welhaast niet anders dan op de gronden met een boswortelprofiel
aangelegd kunnen zijn en wel allereerst in hoofdzaak op de lemige keizandgronden met keileem in de ondergrond. Afgezien van het feit, dat deze
gronden een grotere natuurlijke vruchtbaarheid bezitten en om deze reden
reeds het eerst voor ontginning in aanmerking kwamen, sluiten zij bijna
overal bij de bebouwde kom van Borger aan, waar de boerderijen zich bevinden. Verder nemen zij de hoogste punten van het landschap in beslag en
zijn zij uit bos ontgonnen. Volgens andere onderzoekingen zijn deze omstandigheden in het algemeen karakteristiek voor de oudste delen van de es.
Tegen de verwachting in is er dus tussen de dikte van het esdek en de afstand tot de boerderijen geen verband te leggen. De oude bouwlanden met
een bosondergrond op deze es behoren toch zeker tot het land, ,,waarvan
de ouden zeiden, dat het den haan hoort kraaien, wat dus inzake bemesting
wel eens bevoorrecht werd, omdat het dicht bij het dorp ligt" (Edelman, 1943).
I n ons geval verloopt de dikte van de zwarte humeuze bovenlaag van de
esgronden eerder parallel met de mestbehoefte van het land. Het verschil in
producerend vermogen van de onderscheiden gronden wordt gedemonstreerd door een aantal gemiddelde opbrengstcijfers, die ons door de plaatselijke Bureauhouder te Borger, die zelf een landbouwbedrijf leidt, ter beschikking zijn gesteld (zie verder De Roo en Harmsen, 195l).
Bodemkundige eenheid
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Ook tegenwoordig ontvangen de armelijke es-zandgronden met heideondergrond in de meeste gevallen steeds meer stalmest dan de overige,
minder armelijke of zelfs vruchtbare esgronden en vermoedelijk zal dit de
eeuwen door ook altijd wel zo geweest zijn. Naast onze eigen veldwaarnemingen en mededelingen van de boerenpraktijk, verzameld tijdens de
karteringswerkzaamheden, konden we in een enkel geval tevens de beschikking krijgen over iets meer concrete gegevens inzake deze verschillen in bemesting. Volgens deze gegevens uit een van de weinige beschikbare bouwboeken in deze streken, wordt stalmest - toegepast om de 3 jaar bij de verbouw van aardappelen - gegeven in hoeveelheden van 36.000-40.000 kg/ha
op de es-zandgronden met heide-ondergrond en van 25.000-30.000 kg/ha
op de es-keizandgronden met leem in de ondergrond. Zo goed als alle gier
komt op eerstgenoemde gronden en wel in een hoeveelheid van ca 8.000 1
per ha. Ook bij de bemesting met kunstmeststoffen wordt steeds vrij nauwkeurig rekening gehouden met de hoedanigheid van de grond (zie verder De
Roo en Harmsen, 1951).
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Een dergelijke aan de bodemgesteldheid aangepaste plaggenbemesting
kan dus inderdaad in de loop der tijden bijgedragen hebben tot de vorming
van een esdek, dat in het algemeen bij de minder productieve es-zandgronden met heide-ondergrond dikker is dan bij de goede, min of meer lemige esgronden met een bosondergrond. En dit ondanks het feit, dat laatstgenoemde
gronden meestal veel langer in cultuur zijn, zoals althans hier naar alle
waarschijnlijkheid het geval is.
Als voornaamste oorzaak van de hierboven beschreven extra ophoging
van het esdek van de zandgronden met heide-ondergrond, zien we echter
een zeer geleidelijke en uiterst langzame toevoer van zwarte bovengrond vanaf de hoger gelegen delen van de es. Dit laatste als gevolg van watererosie
- hoewel deze vrijwel nergens opvallende afmetingen aanneemt en eerder
als het ware als een ,,geologisch" proces gezien moet worden - of als gevolg
van de jaarlijkse grondbewerkingen of ten gevolge van beide werkingen.
Vele percelen worden nl. jaar in jaar uit in de richting van de helling van
het terrein (op fig. 11, 50 maal overdreven voorgesteld) geploegd, hetgeen
op zichzelf op den langen duur reeds een merkbaar transport van de bouwvoor naar de lagere delen ten gevolge moet hebben. Verder is het begrijpelijk, dat vooral op dergelijk bewerkt land bij zware regenval de afspoeling
van bovengrond langs de ploegvoren bevorderd wordt. De gebruikers van
de es zijn althans bekend met dit verschijnsel.
Vooral onder de oudere boeren zijn er dan ook velen - zoals ons bij een
enquête bleek - die van mening zijn, dat het dikkere esdek op de topografisch lagere zandgronden met heide-ondergrond in hoofdzaak te wijten is
aan opspoeling.
5. N A B E S C H O U W I N G

Bovenstaande waarnemingen, verricht bij bodemkundige karteringen en
verkenningen van verscheidene essen op het Drentse plateau, maken wel
duidelijk, dat de opbouw en de geschiedenis van de verschillende oude bouwlandcomplexen nogal gevariëerd kan zijn. We hebben echter wel de indruk
dat de wordingsgeschiedenis van de verschilIende Drentse oude bouwlanden
in het algemeen minder gecompliceerd is dan het beeld, dat Oosting (1940)
ons daaromtrent van de Gelderse kampen en enken (essen) geeft. Vooral de
drukke verplaatsing en afwisseling in bonte volgorde van de woonplaatsen,
begraafplaatsen en akkers, zoals hij ons die beschrijft, ontbreekt bij de door
ons onderzochte Drentse essen. Na het verlaten van de vele zgn. Romeinse
of heidense legerplaatsen heeft de bevolking van Drente zich blijkbaar meer
blijvend gevestigd in de verschillende nieuwe woonplaatsen. Voor latere
tijden zijn er aanwijzingen, dat de grootte van de dorpen en gehuchten
eeuwenlang dezelfde is geweest. Waterbolk (1951)) Edelman (1943, blz. 21)
en Oldenbanning (1949) wijzen eveneens op de geleidelijkheid, die aan het
ontstaan van de Drentse essen ten grondslag ligt.
Vergravingen, die dieper gaan dan het onderliggende vegetatieprofiel,
ontbreken in de regel in de Drentse essen. Zeer waarschijnlijk houdt dit verband met de hierboven genoemde betrekkelijk rustige ontwikkelingsgeschiedenis en de weinig gevariëerde gebruiksgeschiedenis van de kampen en essen.
Opvallend is verder de betrekkelijk geringe ophoging van de Drentse essen,
welk feit eveneens door Oosting is vermeld. Zoals hij opmerkt, vermoedelijk
doordat de Drentse boer bij voorkeur stro in de mest gebruikte (zie ook Edel-

man, 1943, blz. 39). Bij het vraagstuk van de ophoging van de oude bouwlanden zal inen echter naar onze ervaringen in Drente, tevens dikwijls - meer
dan Oosting blijkbaar deed - rekening moet houden met een min of meer
geleidelijke overstuiving. I n bepaalde gevallen, in het bijzonder bij de hellingessen kunnen ook de af- en opspoeling van de zwarte bovengrond, vooral
onder invloed van de grondbewerking, een grote rol spelen.
De diepte van de zwarte bovenlaag van de door ons gekarteerde of verkende Drentse essen variëert in hoofdzaak van nauwelijks 40 cm tot ruim
50 cm, althans in normale omstandigheden, waarbij zich dus geen van de
zo juist genoemde bijzondere invloeden voordoen. Met het bepalen van de
diepte hebben we zeker geen moeite, wanneer zich onder het esdek een vrijwel ongestoord of een slechts ondiep verwerkt karakteristiek heidepodzolprofiel bevindt, wat op vele plaatsen het geval is. Een van de scherp gemarkeerde lagen van dit vegetatieprofiel kan dan als punt van uitgang fungeren.
Ook bij de meeste bosondergronden levert deze vasttelling weinig moeilijkheden op, wanneer we hierbij tenminste steeds uitgaan van de onderkant van
het boswortelprofiel, zoals Oosting ook adviseerde. De overgang van de
donkere bruingrijs-zwarte oude bovengrond naar de donkerbruine bovenzijde van het boswortelprofiel is namelijk veelal zeer geleidelijk en bij het
rooien van de boomstronken en wortels omgewerkt. Bovendien heeft het
merendeel van de bosprofielen zich meestal gevormd in gronden met grondmorene (keileem) ondiep in de ondergrond, waarin veelal naar keien gedolven is.
Bij de kartering van dergelijke oude bouwlandgronden op een bosondergrond - al dan niet met keileem op geringere diepte - bleek het bosprofiel
vrijwel steeds tot een diepte van 70 à 80 cm onder het maaiveld te reiken.
Dit was b.v. het geval op de es van Borger, Schoonlo, Grollo en Ballo. Zouden
we nu aannemen, zoals Oosting deed, dat het normale bosprofiel, wat de
humeuze boskleurige laag betreft, in de regel tot ca 70 cm reikt, dan blijft er
i n het gunstigste geval voor een eventuele ophoging van het profiel door de
toediening van potstalmest niet veel meer over dan enkele
Het is ons evenwel gebleken, dat, althans op het Drentse plateau, het gemiddeld bosprofiel, zoals dit nu nog vrij algemeen in de lagere veldgronden
langs de oevers va? de stroomdalen wordt aangetroffen, overwegend niet
veel dieper dan 40 a 45 cm o.mv. reikt. Gaan we nu van deze gemiddelde
diepte van het bosprofiel uit, dan komt men tot een maat voor de ophoging,
die varieert van 25-40 cm.
Deze maat nu is meer in overeenstemming met die, welke we vinden b i
het gemiddelde esprofiel aangelegd op een ongestoord ,karakteristiek heide~ o d zIn het
~ algemeen
~ ~ is~ het~esdek
~ op~laatstgenoemde
~ .
profielen wat
dikker, nl. 40-60 cm diep, wat veroorzaakt zal zijn door een sterltere bemesting van de armste gronden en de genoemde opspoeling.

The "essen" (open fields) in Drenthe belong to the oldest cultivated areas
in the Netherlands. These old arable soils have a black humous top layer,
deriving its characteristics from the age-old application of built-up heathsod-litter manure (see for a genera1 description "Soils of the Netherlands"
by Edelman, 1950).
The oldest "e~'~-soils,probably reclaimed during the big migration of
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nations, were originally forest soils. Later on also heath soils were reclaimed
into arable land.
The problems accruing from the piling up of heath-sod-litter manure can
best be studied by starting from the underlying old vegetation profile. I n the
case this is a shallowly worked characteristic heath podzol profile, very few
difficultieswil1 be encountered. One of the horizons of this podzol profile can
be adopted as the starting point. In the case of a forest soil profile, withits gradual transgressions, it is better to start from the basis of the humous forestroot zone. By adopting an average depth for a normal forest soil profile - in
our case being fixed at 45 cm - it is possible to find the extent of the piled up
heath-sod manure by measuring the distance between the soil surface and
the basis of the forest soil profile.
Many complications may be met with, however, such as distortions to a
greater depth than the underlying vegetation profile, excavations and levelling operations (fig. 7 and 8), covers of wind drifted material, wind erosion,
be it gradual or sudden (fig. 1, 2, 4), erosion or accretion of the topsoil by
water.
The village of Borger, situated on the "Hondsrug", is as regards the surrounding complexes of old arable land, its lay-out and site a classic example
of a Drenthe "es"-village (fig. 9 and 10). The topographical and pedological
features are illustrated by fig. 11 and 12.
The oldest rres"-constituents - strips without farms on it - have as a rule
been laid out at the highest points in the landscape and originate from reclamations of forest soils. By the subsequent regular expansions the various
fields have come closer together and today they form one almost compact
<r
es". During this process also the poorer sand soils with a heath podzol profile have been reclaimed (fig. 1l , 12 and 13).
When looking more closely at fig. 11 and 12 it can be stated that the method to estimate the age of the arable land and the increase in height resulting from the continuous application of heath-sod-litter manure from the
depth of the black layer is not a suitable one, at least not in this case and the
same applies to other Drenthe open fields.
The younger "es"-soils with a heath podzol subsoil have most probably
attained their more substantial or extra elevation in the first p@e from a
very gradual but smal1 supply of black topsoil from the higher lylng parts of
the "es", on account of soil erosion and annual tilling operations. Also a more
led
- dressing with heath-sod-litter manure of these
heavy - a ~ o - ~ ~ ladjusted
poor sand soils with a heath podzol profile (fig. 13) maY p a r t l ~have been
contributed to the formation of the deeper black toplayer.
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8. E N K E L E A A N T E K E N I N G E N
OVER DE V O C H T V O O R Z I E N I N G VAN R O G G E
O P EEN HOOGGELEGEN ZANDIGE DRENTSE ESGROND
Some notes on the motsture supply t0 íye crops on high lying sandy soils (old arable land)
in the Province of Drenthe

Dr Ir H. C . de Roo
1. I N L E I D I N G

Ons land heeft een humied klimaat, hetgeen wil zeggen, dat de jaarlijkse
hoeveelheid neerslag (gemiddeld 705 mm) de verdamping overtreft.
I n de Nederlandse bodem heeft dus in het algemeen een neerwaartse:
waterbeweging plaats. Zo zakt b.v. in de goed doorlatende en weinig begroeide, humusarme bodem van de duinen een groot gedeelte van de neer-.
van de jaarlijkse hoeveelheid, vlot en diep weg. De duin-.
slag, nl. 50-65
zandgronden met hun zeer homogene profielen, opgebouwd uit het vrij:
grove en gelijkkorrelige duinzand, vormen dan ook een infiltratiegebied bij:
uitmuntendheid. Het infiltrerende neerslagwater komt als zgn. ,,nuttige
neerslag" aan de vorming van het grondwater ten goede. De rest gaat door
directe verdamping aan de lucht verloren, wordt door de planten benut of'
stroomt oppervlakkig af.
De aanvulling van het grondwater heeft merendeels plaats in het winterhalfjaar, wanneer de verdamping zeer gering is en de neerslag meestal regel-.
matiger valt. I n het zomerhalfjaar is de resultante van neerslag en ver-.
damping gewoonlijk negatief, zodat van aanvulling van het grondwater geen
of nauwelijks sprake is. Onder invloed van neerslag en verdamping wisselen
dan ook de grondwaterstanden met de seizoenen en met langere perioden
van droogte en vochtigheid.
Het water, dat na een natte periode tussen de bodemdeeltjes en in nauwe
capillairen in het bovenste deel van het bodemprofiel blijft hangen, wordt
hangwater genoemd. De hoeveelheid hangwater, die de bodem kan vasthouden, variëert in hoofdzaak met de profielbouw, de korrelgrootte van de
bodemdeeltjes, zijn humusgehalte en structuur. Voor zandgronden geldt i n
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