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4. OVER D E OPPERVLAKTE-GEOLOGIE V A N HET
DRENTSE PLATEAU
The soil and sub-soil geology of the Drenthe table-land

doorlbij Ir H, C, de Roo
INLEIDING

Sedert najaar 1949 zijn bij het verrichten van veldbodemkundige onderzoe&ngen in het grondmorene landschap van Drente enkele feiten naar
voren gekomen, die tot een beter begrip van de geologie van dit gebied
kunnen bijdragen.
Naast bodemkundige verkenningen en vele kleine bodemkarteringen ten
behoeve van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in Drente, zijn een drietal
grokre s~stematischebodemopnamen verricht, alle gelegen op het z.g.
Drentse plateau.
De eerste grotere bodemkartering ligt in het oostelijk deel, het z.g. zandgedeelte van de gemeente Borger ten noorwesten van het kanaal Buinenc
Schoonoord. Deze opname omvat in hoofdzaak het stroomgebied van een
zijtak van het Voorste Diepje, de enige beek, die, van het Drentse plateau
komende, in oostelijke richting stroomt en we1 via een breed dal door de
Hondsrug even ten zuiden en ten oosten van het dorp Borger, om ten oosten
daarvan in de Hunze uit te monden. Door deze poort in de Hondsrug is
bovengenoemd kanaal gegraven ( 1930). Genoemd zijdiepje, dat afkomstig
(noordelijke uit*
is van de hoge gronden tussen Borger-Grollo-Schoonlo
loper van het Ellertsveld) stroomt door de Strenge Turf Made, welke het
centrale deel van de lcartering Borger vormt.
De tweede kartering sluit op de eerste in westelijke en noordwestelijke
richting aan en omvat het grootste deel van de gemeente Rolde. Het gekar*
teerde gebied beslaat in hoofdzaak de brede flauwe terreinopwelving,
waarop de kern-esdorpen Schoonlo, Grollo en Rolde zijn gelegen en die
Faber (1947, plaat XI a ) ten onrechte als een kame voorstelt (zie later).
De derde kartering beslaat het Nolderveld met omgeving, gelegen tussen
Zuidwolde en Oud Avereest. Een zeer ongelijkmatig gebied met langs het
diepje de Reest, in de omgeving van de boerderij de Wildenberg, een betrekkelijk grate oppervlakte meest oudere zandverstuivingen (zie 0.a. voorlopige bodemkaart van Nederland; Edelman, 1950).
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Fig. 1 Geologisch schetskaartje van een deel van een bodemkartering ' i n de gemeente Rolde, gelegen tussen Grollo en
Schoonlo.
Simplified geological map o f a part of the municipality
of Rolde.

dekzandruggen
coversand ridges
overstoven dekzandruggen met zandverstuivingen
coversand ridges covered by blownsand
dekzandpakket ter dikte van 100-130 cm op keileem
coversand-layer of 100-130 cm overlying boulderclay
dekzandpakket ter dikte van 65-100 cm op keileem
coversand-layer of 65-100 cm overlying boulderclay
dekzandpakket dunner dan 65 cm op keileem
coversand-layer of less than 65 cm overlying boulderclay
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dekzandgebied, waar de keileem ontbreekt o f dieper ligt dan 130 cm
boulderclay at a depth of more than 130 cm
coversand area without boulderclay in the subsoil or with
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madelonden in de beekdalen
wet grassland in the brook-valley
veentjes o f vennen
small peat moor
geegaliseerd
levelled
ontsluitingen
sand plts

Vooral een systematisch bodemkundig onderzoek levert gegevens op voor
een behandeling van de genese en opbouw of we1 van de oppervlaktegeologic van de betreffende streek, in casu het Drentse plateau, Een bodemkartering in een weinig bekend gebied vangt meestal aan met het verrichten
van e&ele kleine zeer gedetailleerde opnamen. Met behulp van een bodemkundige verkenning van het gehele karteringsgebied wordt getracht deze
detailkarteringen op die plaatsen aan te leggen, die karakteristiek zijn voor
een bepaald bodemkundig landschap of sublandschap. Zodoende kan een
geed inzicht verkregen worden in de bodemkundige eigenaardigheden en de
verschillende profieltypen van het desbetreffende landschap. Bij het zoeken
naar het' verband in de veelheid van bodemkundige verschijnselen worden
verder veel gegevens verzameld, die kunnen leiden tot een reconstructie van
de wordingsgeschiedenis van het gebied. Omgekeerd is die kennis in zake
de genese en opbouw van de verschillende landschapsonderdelen onontbeerlijk voor het verkrijgen van een goed inzicht in de geaardheid, de ligging
van en het verband tussen de verschillende bodemreeksen en -typen van een
bepaalde streek. De kwaliteit en vooral het tempo van de opname worden
hiermede ten zeerste bevorderd.
ENKELE LITERATUURGEGEVENS OVER DE GEOLOGIE VAN HET DRENTSE
PLATEAU

Bekijken we de betreffende kwartbladen van de geologische kaart, dan
zien we dat de grondmorene (I1 3 ) - bestaande uit meer of minder zandige
en verweerde keileem, meer of minder rijk aan noordelijke erratica
rust
op een ca 30 m dik pakket fluvioglaciale zanden (I1 31), overwegend fijne
tot zeer fijne zanden met kleilenzen en dikkere kleilagen, plaatselijk ook
grover zand met fijn en grof grind (noordelijk, oostelijk en zuidelijk rolsteenmateriaal). De grondmorene zelf is grotendeels toegedekt met een dunner
fluvioglaciaal idek (I1 4/11 3) - ter dikte van minder dan 20 dm -, of een
dikker fluvioglaciaal dek (I1 4) - dikte meer dan 20 dm -, bestaande uit
fijne tot middelkorrelige zanden, soms met noordelijk morenegruis. In dit
glaciale of grondmorene landschap zijn nog de volgende oppervlaktevorminc
gen, behorende tot het holoceen, onderscheiden: hoogveen (I 4 v) - plaatselijk over grotere oppervlakten, meestal in afgegraven vorm voorkomende,
verder in tal van komvormige veentjes (dobben) -, moerasveen (I 6 v) dat in hoofdzaak langs de beekjes ligt, evenals plaatselijk beekafzetting (I 9 )
- stuifzand ( I 132) op de hogere gronden, gevormd uit en rustend op het
die in
fluvioglaciaal dek (11 4). De holecene veen- en beekleernaf~ettin~en
de lagere delen van het glaciale landschap tot ontwikkeling kwamen, rusten
op 66n van de hierboven genoemde formaties behorende tot de pleistocene
groep,
Sedert de dertiger jaren is het echter meer en meer duidelijk geworden,
voornamelijk door het werk van Wageningse onderzoekers ender leiding
van Prof. Dr C. H. Edelman, dat op de hoge zandgronden in ons land, evenc
als in Belgie en Noord-Frankrijk, het karakter van het landschap ingrijpend
is bei'nvloed door de 2.g. periglaciale werkingen en afzettingen tijdens het
koude Wiirmglaciale klimaat (Edelman en Crommelin, 1939). Daarbij is
gebleken, dat een Foot deel van de op de Nederlandse geologische kaarten
aangeduide oudere zandige dormatie is afgedekt door een dunner of
dek van een tamelijk uniform zand, het z.g, dekzand (Edelman, 1951).
Vink ( 1949) verrichtte een uitvoerige regionale studie van deze last
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Fig. 2. Sommatiecurven van de korrelgrootteverdeling van monsters van dekzanden, stuifzand en praemorenale zanden met een dekzandhabitus.
Size frequency disfribufion o f coversands, blownsand and fine premorenal sands,
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praemorenal zand uit het zandgat Kostvlies
premorenal sand of fhe sandpit near Kostvlies

G 2a

stuifzand
blownsand
jong aeolisch dekzand
young aeO'ian

G 2'0
W

o

i

boven elkaar gelegen in de
~rofielwandvan de ontsluiting
llabij G~~~~~~~
sequence of the layers in fhe
profile near Gasselfe

G 2c

praemorenaal
zand
premorenal sand

D

fijn praemorenaal zand nabij Drachten (naar Vink, 1949)
fine premorenal sand near Drachfen (acc. fo Vink, 1949)

UI

IH

fijn praemorenaal zand nabij Havelte (naar Waterbolk c.s..
1951)
fine prernorenal sand near Havelfe (according to Waterbolk CS., 1951)
E
dekzand bij Esbeek, N.B. (naar 0.de Vries CS., 1945)
coversand near Esbeek (according fo 0.de Vries c.s., 1945)
B 12c fijn praemorenaal zand nabij Borger
fine premorenal sand near Borger
B 8c fijn, iets lemig praemorenaal zand nabij Borger
fine, somewhat loamy premorenal sand near Borget
B 4c zeer fijn, matig lemig praemorenaal zand nabij Borger
very fine loamy premorenal sand near Borger

~leistocenez.g, niveo-aeolische afzettingen en vermeldt 0.a. dat Drente een
k e r heterog&n gebied is.
In Havelte, waar door Waterbolk en van Andel (1951) een gebied zeer
intensief werd onderzocht, werd dekzand onder stuifzandformaties geconstateerd.
Over het aansluitende deel van Friesland, waar in de buurt van Drachten
een aaneengesloten landschap van dekzanden voorkomt (Veenenbos, 1949).
merkt Vink op, dat in dit gebied vrijwel even fijne dekzanden voorkomen als
in Zuid-Nederland. ECn van de geanal~seerdemonsters bestaat uit fijn
praeglaciaal zand, dat onder de grondmorene wordt aangetroffen (monster
D, fig. 2). Het lijkt op het fijn praeglaciaal zand uit de stuwmorene bij
Beekhuizen.
Waterbolk en van Andel (1951) merken naar aanleiding van hun onderzoek van stuifzandprofielen te Havelte op, dat volgens de door Vink opgestelde criteria zowel het gele stuifzand onder het onderste podzolprofiel als
het grijswitte, kryoturbaat geplooide zand onder de stenenlaag uit z.g. dekzand bestaan. Ook een bij de insnijding aan de straatweg Havelte-Wapserveen onder de keileem gevonden zand bleek tot deze categorie te behoren
(monster H, fig, 2).
Volgens Brouwer (1950) vormt de grondmorene in het gehele plateau een
vrijwel ononderbroken laag. ,,Op de grondmorene rust een tot in recente tijd
herhaaldelijk aeolisch omgewerkt dekzand, waarvan men de oorspropg zowel
kan zoeken in fluvioglaciale activiteit als in materiaalverplaatsing op grote
schaal tijdens het koude Wiirmglaciale klimaat".
Na het voorgaande is het duidelijk, dat ons bij het inzetten van het veldbodemkundig werk op het Drentse plateau a1 spoedig bleek, dat we, in overeenstemming met de slotconclusie van Vink (1949). rekening hadden te
houden met een complex van subaerische, periglaciale afzettingen dat grote
oppervlakten bedekt, soms met een laag van enkele decimeters, vaak echter
met palcketten van vele meters dikte.
A1 even spoedig echter werd het ons duidelijk, dat het in bepaalde situaties een zeer lastige opgave zou worden om bij het samenstellen van het
beeld van de oppewlakte-geologie beide hierboven reeds genoemde fijnere
zanden, nl. het postmorenale dekzand en het praemorenale fijne zand met
een dekzand-habitus - de fijne tot zeer fijne =anden van het 11 31 - exact
van elkaar te onderscheiden.
RESULTATEN VAN HET VELDBODEMKUNDIG- EN LABORATORIUMONDERZOEK

Bij het regionale bodemonderzoek in de drie vermelde karteringsgebieden
konden we het volgende vaststellen:
1. Het gebied in de gemeente Rolde, in hoofdzaak bestaande uit de essen
van Schoonlo-Grollo-Rolde
en hun omgeving, is opgebouwd uit een
flauwe opwelving van een vrijwel ononderbroken grondmorene- of we1 keileemlaag, waarop een ovenvegend dun dek middelkorrelig zand ligt, dat in
het algemeen practisch geen grind of keien (morenegruis) bevat. Deze dunnere laag a1 dan niet iets lemig dekzand vertoont een enigszins golvend
microrelief, terwijl het plaatselijk sterk gerimpeld ligt (fig. 1), Meestal is het
dek niet dikker dan 1 m en over hele oppervlakten ligt de keileem zelfs niet
dieper dan ca 65 cm onder maaiveld.

Fig. 3. Profiel in de overstoven dekzandrug nabij Schoonlo.
Profile of a blownsand capped coversand ridge near Schoonlo.
0-

60 cm: stuifzand tot een diepte van
ca 30 cm, zwak gepodzoliseerd onder een begroeiing
van heide, bosbes en eikenhakhout.
60-150 cm: jonger aeolisch delizand met
krachtig ontwikkeld heidepodzolprofiel.
150-185 cm: wit gebleekt zand met bovenin kleine houtskoolstukjes
(laag van Usselo; let op de
vingervormige vlekken)
dieper dan 185 cm: ouder niveo+aeolisch
dekzand, gelaagd en lemig.

.

0- 60 cm: blownsand; to a depth of
about 30 cm lightly podzolic
under a vegetation o f heather, blueberries and oalccopice.
60-150 cm: younger aeolian coversand
with a substantially developed podzol horizon,
150-185 cm: white bleached sand admixed
with small pieces o f charcoal
(layer o f Usselo, note the
finger-shapped blots).
below 185 cm; older niveo-aeolian cover*
sand stratified and loamy.
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Het landschap, dat in grote trekken inderdaad plateauvormig is, met een
gemiddelde hoogte van tegen de 20 m
N.A.P., wordt doorsneden door
een aantal beekjes, Overigens is het vrij vlak en hoewel het, zoals gezegd,
een gering golvend relief vertoont, bezit het geen typische dekzand-morfologie. Daarvoor is het bodemoppervlak in het algemeen te zwak golvend en
ontbreken veelal de door deze morfologie zo kenmerkende afvoerloze laagten. Alleen hier en daar ligt dus het in mindere of meerdere mate aeolisch
omgewerkte dekzand opvallend gerimpeld in de vorm van platte ,,streepduinen" (fig. 3 en 4).
Bekijken we nu het op fig. 1 weergegeven gebied wat nader. Bij de met X
aangegeven punten worden een aantal Meine ontsluitingen aangetroffen,
waar het maken van een diepere profielwand mogelijk was (fig, 3).
W e zien dan, dat in het gebied direct ten noorden, noordoosten en oosten
van Schoonlo, met een hoogteligging van juist iets boven de 20 m
N.A.P.,
de keileem buiten het bereik ligt van de 1,30 m grondboor, die normaal bij
het bodemkarteringswerk wordt gebruikt. Diepere boringen (tot ca 4 m
onder maaiveld) toonden aan, dat de keileem in deze omgeving nog grotendeels in de diepere ondergrond aanwezig is. Het bovenliggende dekzandc
pakket is in deze omgeving in het algemeen dikker, terwijl het niet uitgeslo~
ten is, dat de keileemlaag hier tevens een flauwe depressie vormt. Bij een
enkele boring (tot 6 m onder maaiveld) is geen grondmorene materiaal aangetroffen, doch we1 fijn zand met de habitus van het grijswitte fijne praemorenale zand (zie later).
In het gebied tussen de Noorderes en de weg Schoonlo-Grollo met
naaste omgeving, waarin de ontsluitingen voorkomen en dat dus het best
bestudeerd kan worden, treffen we op de keileem een vrij uitgestrekt en dik
(tot enkele meters diep) pakket iets lemig, z.g. regionaal dekzand aan, dat
niveo-aeolisch tot afzetting kwam (Edelman, 1951) Mogelijk is deze afzetting hier bevorderd door de luwte, welke de hierboven veronderstelde
depressie in het glaciale oppervlak opleverde.
Dit dekzand heeft een typische habitus, vertoont nl. een vrijwel evenwijdige, horizontale gelaagdheid met laagjes lemig zand. Deze iets lemig gelaagde zanden zijn op het oog en gevoel overal gelijk en bezitten steeds een
vrij compacte korrelstapeling. In de laatste .tijd zijn deze zanden ook elders
meermalen aangetoond, o,a. in Twente (Burck CS,, 1950).
Op en waarschijnlijk grotendeels uit dit betrekkelijk uitgestrekte en dikke
pakket niveo-aeolisch dekzand heeft zich een dunnere laag z.g. grof of we1
locaal dekzand gevormd (Vink, 1949: Edelman, 1951). Dit dunnere (gemiddeld 0,s-1,s m dikke) pakket, dat uit betrekkelijk 10s en zeer uniform middelkorrelig dekzand bestaat, is van het onderliggende oudere dekzandpakket
OP vele plaatsen duidelijk gescheiden door een oud vegetatieoppervlak, dat
een rusttoestand in de dekzandvorming tijdens de Aller6d-tijd (van der
Hammen, 1951) aanduidt. De meestal opvallend gebleekte en ,,gevingerdeH
o d e o~pervlaktelaagmet vele houtskoolstukjes staat bekend als de laag
van Usselo. De in fig. 3 afgebeelde laag komt nl, overeen met de door
Hijszeler onderzochte cultuurlaag van Usselo, hetgeen door hem in dit
geval zelf geconstateerd werd.
0 0 k op deze laag van Usselo gelegen zanden hebben een zeer typisch
uiterlijk, dat overal in Drente gelijk is. Zij zijn, zoals gezegd, in het algemeen
zeer uniform van korrelgrootte of we1 sterk gesorteerd en bezitten alleen
plaatselijk hier en daar in het ~ r o f i e leen dun snoertje of laagje van iets
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grovere korrels of zeer fijn, gematteerd grind. De habitus is die van &in- of
stuifzand en zij zijn van het recente stuifzand alleen te onderscheiden door
het feit dat ze veelal nog wat binding bezitten, zij het dan een zeer geringe.
Dit iets minder losse karakter van het zand hangt vermoedelijk weer samen
met het tweede onderscheidingskenmerk, nl. dat het jongere aeolische dekzand steeds een sterk ontwikkeld vegetatieprofiel bezit, meestal een heidevegetatieprofiel en soms een bosprofiel, terwijl het recentere 2.g. echte stuifzand dit niet of in zeer zwakke mate bezit.
Het in fig. 3 weergegeven profiel laat zien, dat zich in het jongere aeolische dekzand een krachtig ontwikkeld hoog heidepodzolprofiel vormde,
waarop weer een dunne laag wat ouder stuifzand tot afzetting kwam, dat
ender een begroeiing van eikenhakhout, bosbes en heide zwak gepodzoleerd is.
Ook het profiel van de hogere en bredere dekzandruggen, grenzend aan
het zoEven besproken gebied van de Noorderes van Schoonlo met naaste
omgeving, is nog duidelijk opgebouwd uit een dikke laag betrekkelijk 10s
aeolisch dekzand, liggend op het vastere (bij het boren goed merkbaar), iets
lemig gelaagde niveo-aeolische dekzand. Alleen de hoogste delen van deze
grate dekzandruggen, die hier ontgonnen en in cultuur genomen zijn, vertonen nog oppervlakkig de invloed van een geringe overstuiving met recent
stuifzand. Soms is de laag van Usselo in het boormonster t e herkennen en
we1 aan .het gebleekte uiterlijk van het zand en de houtskooldeeltjes. OnG
sluitingen zijn helaas zeldzaam in dit gebied,
Indien deze laag aanwezig is, dan ligt die steeds op het scheidingsniveau
van beide dekzandafzettingen, die wij hier verder met resp. niveo-aeolisch
(ouder) en aeolisch (jonger) zullen aanduiden. Deze omschrijving geeft nl.
de geologische krachten aan, die de voornaamste rol spelen bij de sendimentatie van elk van de beide dekzandvormingen en deze laatste is van beslissende invloed op de, voor de bodemkundige, zo belangrijke korrelgrootteverdeling en opbouw van het bodemvormende materiaal (zie verder Edelman, 1951).
De laag van Usselo kan echter ook ontbreken, hetgeen verband houdt met
het feit, dat dit oude oppervlak op vele plaatsen een sterke winderosie en
mogelijk hier en daar ook een watererosie heeft ondergaan. Alleen op die
~laatsen,die bij het inzetten van de jongste toendra- of Dryastijd (van der
Hammen, 1951) direct toegedekt zijn met aeolisch dekzand (waarschijnlijk in
hoofdzaak bestaande uit in de omgeving aeolisch omgewerkt niveocaeolisch
dekzand), zullen we deze laag in een min of meer ongeschonden toestand
terugvinden.
De platte dekzandrimpels, die verder venvijderd liggen van het zojuist
beschreven gebied met een dunner of dikker pakket niveo-aeolisch dekzand
in de ondergrond, zijn practisch geheel uit het losse aeolische dekzand
opgebouwd.
Oak het dunne, vrij gelijkmatige zanddek op keileem
dan 65 cm
ender maaiveld) vertoont steeds een ongelaagde opbouw. Dit dilcwijls iets
lemig zand kan wat graver zijn, althans enigszins scherp aanvoelen, W e
mogen aannemen, dat dit dunne dek op keileem onder invloed van de vorst
opdooiverschijnselen tijdens de periglaciale oastandigheden van het
Laatglaciaal in meerdere of mindere mate omgewerkt en vermengd is met
materiaal, afkomstig van het onderliggende min of meer verspoelde glaciale
o ~ ~ e r v l aofk van een wentueel daarop voorkomende dunne laag fluvb108

glaciaal zand, Doch ook dit vrij egale dunnere zanddek op het onderliggende
min of meer sterk geerodeerde grondmorene landschap vertoont nergens het
karakter van een werkelijk fluvioglaciale zandafzetting, hoewel het plaatselijk vrij grofzandig is en wat morenegruis Iran bevatten.
Naar het oosten en vooral nabij de gemeentegrens Rolde-Borger (oostzijde van het kaartje, fig. 1 ) is de keileem in de ondiepe ondergrond sterk
geerodeerd, voordat de toedekking met dekzand plaatsvond. Plaatselijk is de
keileem zelfs geheel verdwenen, zodat op deze plekken het praemorenale
grove grindhoudende zand, dat hier in een brede nagenoeg noord-zuid verlopende strook onder de sterk verspoelde keileemlaag ligt, tot in de bouwvoor optreedt, In dit gebied wordt dan ook hier en daar direct onder de
dekzandruggen, die hier geheel uit aeolisch dekzand bestaan, het grove
grindhoudende materiaal aangetroffen.
Uit het bovenstaande blijkt we1 duidelijk, dat dit karteringsgebied in grote
lijnen is opgebouwd uit een brede, zwakke keileem-opwelving met op enkele
plaatsen een enigszins hobbelig, verspoeld relief, waarop een over het algemeen dun dekzandkleed rust, dat plaatselijk in enkele streepduinachtige rimpels ligt. Van een z.g. kame tussen Schoonlo-Rolde kan dan ook moeilijk
sprake zijn (fig. 1).

2. Het karteringsgebied Borger, dat vnl. het hierboven omschreven brede
ondiepe beekdal met naaste omgeving omvat en in zuidoostelijke richting bij
de voorgaande kartering aansluit, ligt volgens de hoogtelijnen van de topografsche kaart 1 : 50.000 (blad nr. 12 Assen 0 en 17 Beilen 0 ) tussen ca 10
en 20 m
N.A.P. Het grootste deel van de madelanden langs de diepjes
ligt beneden de 15 m hoogtelijn; het gebied van de veldgronden met het
grootste deel van de oude bouwlanden rondom Borger ligt tussen 15 en
20 m, terwijl alleen het noordwestelijk deel van de Noorderes van Borger
N.A.P.). Ontsluitingen ontbreken
juist boven de 20 m reikt (p1.m. 22 m
helaas totaal in dit gebied.
In het stroomgebied van het Voorste Diepje en het beekje door de
Strenge Turf Made, dat nabij Borger op het eerstgenoemde Diepje uitmondt,
blijkt de grondmorene in de ondergrond grotendeels verdwenen te zijn.
Vooral in het voorland van de doorbraak door de Hondsrug is de keileem,
met achterlating van enkele grotere zwerfstenen, geheel venvijderd door de
watererosie. In overeenstemming hiermede is de keileem van het grondmorenelandschap in de aangren'zende gebieden, zoals het Borgerveld, het
Oosterveld van Grollo en het Schoonloerveld, in mindere of meerdere mate
sterk geerodeerd. Vooral in de overgangszsnes naar het brede stroomdal van
ons karteringsgebied met zijn lange zwakglooiende hellingen zijn slechts
enkele schollen keileem gespaard gebleven, die we hier meestal op een diepte
van 65-100 cm onder maaiveld onder de ruggen en koppen in het terrein
aantfeffen. Z o zijn ook alleen de hoogste delen van de Hondsrug in dit6ge*
hied met keileem bekleed.
Tussen deze keileem-erosieresten en daar waar de keileem geheel verdwenen is, zijn de gronden tot grotere diepte opgebouwd uit middelkorrelige
tot fijne zanden, welke laatste plaatselijk zelfs zeer fijn en wat lemig kunnen
zijn. Alleen aan weerszijden van de stroompjes wordt min of meer lemig en
grindhoudend fluviatiel materiaal aangetroffen.
Deze fijnere zanden behoren merendeels tot een, praemorenale fijnkorrelige afzetting. Reeds tijdens de verkenning in het sterk geerodeerde
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grondmorenelandschap in de omgeving bleek ons, dat de keileem in deze
streek bijna overal op een pakket grijswitte fijne tot zeer fijne zanden rust.
Alleen in het Westdorperveld langs de gemeentegrens Borger-Rolde
wordt, zoals gezegd, onder een a1 of niet sterk verbrodelde, dunne keileemlaag meestal grof grindhoudend praemorenaal zand aangeboord, In een
strook markengrond langs deze grens worden dan ook enkele boeren-zandgaten aangetroffen voor de winning van z,g. scherp zand.
Op het aangrenzende keileemlandschap rust nu, zoals we onder 1 reeds
beschreven, een dunnere of dikkere laag dekzand, dat op vele plaatsen tot
in recente tijd herhaaldelijk aeolisch is omgewerkt. Het is dus we1 zeer aannemelijk, dat ook de praemorenale fijnzandige formatie, na de erosie van de
bovenliggende keileem, in mindere of meerdere mate oppervlakkig toegedekt
of beynvloed is met laat-Wiirmglaciaal dekzand.
Bij de diepzandige profielen in het karteringsgebied Borger is echter
tijdens het karteren nergens een grensvlak in de vorm van een vegetatieoppervlak, lemige laag, keien- of grindvloertje gevonden, dat als scheidingsniveau tussen beide zandformaties opgevat zou kunnen worden. Speciaal in
dit gebied zijn dan ook het praemorenale fijne zand en het postmorenale dekzand voor het veldbodemkundig onderzoek moeiliik van elkaar te onderscheiden. Het enige onderscheidingskenmerk, dat in de duidelijke gevallen ook
steeds opgaat, is de kleur van het zand. De praemorenale fijne zanden onderscheiden zich nl. door een opvallend grijswitte kleur, terwijl het dekzand daarentegen steeds een gelere, blonde kleur heeft. Onder duidelijke gevallen verstaan we die situaties, waarbij b . ~ ,het praemorenale fijne zand onder een
keileemlaag of in de nabijheid daarvan in de diepere ondergrond van een
zuiver diepzandig profiel bestudeerd wordt. Het is echter begrijpelijk, dat,
wanneer het praemorenale zand aan de oppervlakte ligt, de kleur van dit
zand op den duur toch we1 tot een diepte van 1 B 2 m door de bodemvormende processen beynvloed wordt. Als karteringskriterium is dan ook
een dergelijk kenmerk minder geschikt.
Ook de korrelgroottesamenstelling van het zand van beide formaties is in
het algemeen te weinig karakteristiek om als onderscheidingskenmerk dienst
te kunnen doen. Zowel de granulaire samenstelling van de prae- als van de
postmorenale zanden varieert in hoofdzaak van matig fijn (mediaancijfer M
tussen 100-150) tot fijn (M 80-100). Alleen wanneer het zand zeer fijn
(M < 80) en zeer uniform van korrelgroottesamenstelling is, kunnen we
althans naar onze ervaringen in Drente er zeker van zijn dat we met praemorenaal zand te doen hebben. Ook het postmorenale niveo-aeolische dekzand laat zich in het algemeen door zijn zeer typische, lemig gelaagde opbouw nog we1 onderscheiden. Hebben we echter te maken met de grote
groep van vrij sterk gesorteerde, matig fijne tot fijne zanden, dan laat de
korrelgroottesamenstelling ons geheel in de steek. Dit bleek ons we1 heel
duidelijk in een voormalige prachtige ontsluiting in het stuifzandterrein nabij
de kom van de gemeente Gasselte en iets noordelijker daarvan in de zandgraverij nabij Kostvlies, op de oostelijke flank van de Hondsrug.
De ontsluiting in het stuifzandterrein onder Gasselte (noordelijk randgebied van het Drouwener zand) bezat een steilwand, die in grate trekken
de volgende opbouw vertoonde:
1. aan de oppervlakte een stuifzandpakket van sterk wisselende dikte

(gemid. 70 h 80 cm dik) (monster G2a in fig, 2 ) , begroeid met heide
en bovenin zwak gepodzoleerd; rustend op
2. een krachtig ontwikkeld hoog heidepodzolprofiel, gevormd in een idik
pakket aeolisch dekzand (G2b); met scherpe overgang, via een dunne
gebleekte lemige zandlaag (laag van Usselo) , rustend op
3. een sterk geerodeerde grondmorene, hier en daar geheel verdwenen of
slechts uit een uitspoelingsresidu, een keienvloer, bestaand, elders nog
aanwezig in de vorm van een dunnere of dikkere keileemlaag met enkele
grote zwerfstenen; met scherpe overgang rustend op
4. grijswit matig fijn zand met enkele dunne lemige zandlaagjes (G2c).
Monsters van de drie onder elkaar gelegen zandige formaties (monsters
G2a, G2b en G2c) waren op het oog en gevoel naar de korrelgroottesamenstelling niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden, De analyses
van deze-zandmonsters en die van het matig fijne praemorenale zand ( G l a )
uit het zandgat nabij Kortvlies zijn weergegeven in de hier afgebeelde grafiek (fig. 2). Hierin zijn tevens de analyseresultaten opgenomen van uit
andere gebieden afkomstige monsters van een dekzand en van enkele fijnere
praemorenale zanden. Teneinde een goed beeld te verkrijgen van de korrelgrootteverdeling zijn van de verschillende monsters sommatiecurven getekend, volgens de methode van Doeglas en Brezesinska Smithuyzen
(1941).
Bekijken we fig. 2 wat nader, dan kunnen we reeds op liet eerste gezicht
naar de korrelgroottesamenstelling 2 groepen van zanden onderscheiden en
we1 de vrij sterk tot zeer sterk gesorteerde praemorenale fijnere zanden van
het karteringsgebied Borger (B12c, B9c en B4a) en de links op de grafiek
voorkomende groep matig grove tot matig fijne stuif-, dek- en praemorenale
zanden. Het praemorenale zand uit de diepere ondergrond van het profiel
te Gasselte (G2c) neemt een tussenpositie in en blijkt een wat kleiner gehalte aan grovere zandkorrels (>105 I-c) te bevatten, doch de stoffractie
(50-21-c) en de lutumfractie (<2 p ) is gelijk aan die van de laatstgenoemde
grovere zanden.
De fijne tot zeer fijne praemorenale zanden (de B-monsters) bestaan voor
een relatief zeer hoog percentage uit fijn zand (100-50 ,U), af te leiden uit
het zeer steile gedeelte in de curve tussen deze fractiegrenzen, waarnaast zij
tevens meer of minder stofhoudend zijn, hetgeen door een knik in de curve
naar rechts tot uiting komt. Bij B12c is deze bijmenging van stof slechts gering, hetgeen een meer zwakke knik naar rechts tengevolge heeft, die tevens
hoog in de grafiek ligt.
De overige sommatiecurven, waaronder dus monsters van het praemorenale zand uit de omgeving van Gasselte (Gla, G ~ c ) Havelte
,
( H ) en
Drachten (D) vertonen een beeld, dat volkomen aan de door Vink ( 1949)
voor de postmorenale dekzanden opgestelde criteria voldoet. Zij behoren
tot de 2.g. reeks van homogene dekzanden. De typische delczanden in deze
groep zijn ~ertegenwoordi~d
door een monster van het aeolische dekzand
van Gasselte (G2b) en het dekzand (E) uit de omgeving van Esbeek
(N.B.). Het stuifzand (G2a) vormt het grofste type (M170) van deze
groep van homogene zanden, die alleen blijkens hun korrelgrootteverdeling
duidelijk het karakter van een dekzand bezitten.

Evenals Waterbolk en van Andel (1951 ) komen we dus tot de conclusie,
dat reeds v66r de afzetting van de grondmorene, althans in het gebied van
het Drentse plateau, dekzandachtige sedimenten tot afzetting zijn gekomen.
Verder blijkt uit fig. 2 we1 duidelijk dat de korrelgroottesamenstelling van
'de fijne praemorenale zanden tot dezelfde conclusies aanleiding geeft, w e l h
Vink (1949, blz. 95) voor de dekzanden opstelde. Na zijn uitvoerige studie
van de dekzanden, bleek er o.a, een onderscheid mogelijk te zijn in enige
typen. De grove dekzandtypen lijken zeer sterk in korrelgrootteverdeling op
de stuifzanden en op de grove dekzanden volgt een groot aantal telkens
fijnere dekzanden tot tenslotte de aansluiting met de loess verkregen wordt.
Dezelfde opeenvolging in de korrelgroottesamenstelling nemen we nu
eveneens bij de fijne praemorenale zanden in de hier opgenomen grafiek
waar. Hieruit blijkt dus wel, dat het in vele gevallen niet mogelijk zal zijn
om aan de hand van de korrelgroottesamenstelling een onderscheid te
malcen tussen het praemorenaal zand met het karakter van een dekzand en
het postmorenale eigenlijke dekzand. Vooral bij het ontbreken van een duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk te lcarteren scheidingsniveau tussen beide
formaties, zoals het geval is in het karteringsgebied Borger, is een dergelijke
onderscheiding bij het samenstellen van het beeld van de ~ppervlakte~eologie
zeer lastig en in vele gevallen een practisch onuitvoerbare opgave voor het
veldbodemkundig onderzoek.

3. Het karteringsgebied Nolderveld, gelegen tussen de gehuchten Bazuin,
Linde, Nolde, Oud Avereest en Pieperij, heeft gemiddeld een veel lagere
hoogteligging t.0.v. N.A.P. dan de beide voorgaande karteringen. De
hoogteligging van het grootste deel van het gebied varieert van ruim 4 tot 6
m
N.A.P.
Alleen het noordoostelijk randgebied onder Bazuin-Linde-Nolde
met
keileem in de ondergrond heeft een hogere ligging. Het terrein loopt hier op
tot boven de 7 2 8 m N.A.P. om in het uiterst oostelijk randgedeelte onder
Linde-Nolde een hoogte van om en nabij 12 m
N.A.P. te bereiken.
Laatstgenoemd terrein maakct deel uit van een zuidwestelijke lob van de
bekende hooggelegen keileemheuvel van het Kerkenbosch, die volgens Brouc
wer (1950) deel zou uitmaken van een z.g. eindmoreneboog. Deze eindmorene, die de zuidgrens van het grondmorenelandschap vormt, zou zich
tevens ongeveer uitstrekken langs de noordrand van het praeglaciale oerstroomdal van de Overijsselse Vecht (Brouwer I.c., fig, 1),
Het eigenlijke Nolderveld met zijn grillig micro-relief, veroorzaakt door
talrijke ronde veentjes en oudere kleine zandverstuivingen, heeft in hoofdzaak een hoogteligging van 5 6 m
N.A.P. met juist in het centrum een
kleine heuvel, bestaande uit een sterk geerodeerde grondmorenerest, welke
tot ca 7 b 8 m
N.A.P. reikt,
Het zuidwestelijke randgebied langs de Reest bestaat voor een groot deel
uit een stuifzandterrein. De topografie is dan ook zeer onregelmatig. Vooral
in de omgeving van de boerderij de Wildenberg reikt het maaiveld op meer*
dere plaatsen tot 6 b 7 m
N.A.P. met enlcele toppen die zelfs tot boven
de 8 m gaan.
Ook van dit karteringsgebied is het oorspronkelijke keileembekleedsel
nagenoeg geheel verwijderd. De grote hoeveelheden smeltwater van het over
Drente terugtrekkende Riss-landijs en van daar a~htergebleve~
massa's
dmd-ijs zochten een afvoer in zuidelijke en zuidwestelijke richting, waarbij
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Profiel in het lage dekzandgebied van de kartering Nolderveld
nabij het veld van Pieperij.
Profile of the low lying coversand-area neat the Veld of Piepery.
0- 25 cm: blownsand with hum0r.z~ho0- 25 cm: stuifzand met humeuze
bandjes.
rizons.
25- 70 cm: veen.
25- 70 cm: peat.
70- 95 cm: bruin, sterk humeus aeolisch
70- 95 cm: brown, aeolian coversand,
rich in humus.
dekzand.
95-120 cm: bruingeel aeolisch dekzand,
95-120 cm: brownish-yellow coversand,
downward gradually turning
naar onderen geler wordend.
to yellow.
120-125 cm: donkerbruin, zwak humeus
120-125 cm: darkbrown slightly humous
sand; a former vegefafion
zand: oud vegetatie-opperface (layer of Usselo).
vlak (laag van Usselo).
125-145 cm: geelbruin, iets lemig zand, 125-145 cm: yellowish-brown sand, slightl y loamy and very compact.
vrij vast.
below 145 cm: grey. stratified loanty sand
dieper dan 145 cm: grijs gelaagd lemig zand
admixed with fine gravel and
met fijn grind en enkele
some small flints.
steentjes.
Fig. 5.

evenals in het karteringsgebied Borger het grondmorenelandschap zeer sterk
afgebroken werd. De smeltwaterbeken schuurden zich hierbij brede diepe
dalen uit, waarin het huidige beeksysteem in de zuidwesthoek van Drente
wordt aangetroffen (de Reest, Echtener Stroom of Oude Diep, Koekanger A,
Ruiner A en Wold A, de Beiler Stroom). Zeer waarschijnlijk langs het oerstroomdal van de Vecht baande het smeltwater zich tenslotte een weg
naar zee.
Onder de hooggelegen keileemschollen treffen we ook in dit karteringsgebied een grijswit praemorenaal zand aan, dat blijkens zijn habitus het
karakter van een matig fijn tot fijn dekzand bezit.
Het overige gebied van deze kartering is tot een diepte van ca 2,s m onder
maaiveld - maximale lengte van de hier gebruikte grondboor - als volgt
opgebouwd.
De grootste oppervlakte wordt in beslag genomen door een dunner of
dikker pakket dekzanden, opgebouwd uit een waarschijnlijk weinig verbreid
en overwegend dunnere en tamelijk vlak gelegen laag niveo-aeolisch dekzand, waarop een meestal veel dikkere laag aeolisch dekzand sterk gerimpeld tot afzetting kwam. Vooral langs de Reest ligt het laatstgenoemde dekzand, dat dus het karakter van stuifzand heeft, in dikke en sterk goIvende
pakketten. Zeer waarschijnlijk zijn deze soms vrij hoge, glooiende zandruggen (fig. 4 ) gevormd door uitblazing van het laat-Wiirmglaciale Reestdal of van het brede oer-Vechtdalsysteem (zie Brouwer, 1950).
Alleen in het noordelijk deel van het Noldemeld is dit aeolische dekzandpakket gemiddeld zo dun, dat het voor ons bijna overal te doorboren is. Het
blijkt dan, dat het op enkele ~laatsenrust op een vrij dun niveo-aeolisch of
we1 op een enigszins compact lemig gelaagd dekzandpakket, dat zelf weer
met een scherp grensvlak via een duidelijk gemarkeerd matig tot sterk lemig
en grindhoudend o ~ e r g a n s l a a ~ ligt
j e op grijswit lemig zand, dat bovenin
nog wat fijn grind en enkele grovere grindsteentjes kan bevatten. Zeer
plaatselijk kunnen de laatste naar de diepte nog in aantal toenemen, hetgeen
wijst op oude stroombanen. Overigens bestaat het onderliggende matriaal
uit fijne zanden, wier habitus overeenstemt met dat van het reeds hierboven
beschreven grijswitte praemorenale fijne zand, In dit gebied is het echter
min of meer oppervlakkig fluviatiel beihvloed en verspoeld.
Het scheidingsniveau tussen de beide dekzandafzettingen is in dit gebied
steeds gemarkeerd door een ca 5 cm dik donkerbruin humeus zandlaagje
(fig. S), hetgeen eveneens als een oud vegetatieoppervlak is op te vatten en
dat dus het aequivalent vertegenwoordigt van de laag van Usselo, dat op de
toenmalige hogere gronden in de in fig. 3 afgebeelde vorm tot ontwikkeling
kwam. Op vele plaatsen ontbreekt in dit gebied de niveo-aeolische dekzandlaag en in deze profielen heeft het bruine vegetatiebandje zich gevormd aan
de oppervlakte van het zoeven beschreven fluviatiel beynvloede zandpakket.
O P deze plaatsen echter is het bruine grenslaagje dunner,
De vele oudere, meer recente en nog actieve zandverstuivingen (fig. 6 ) in
dit karteringsgebied demonstreren ten duidelijxste hoe gevoelig vooral het
aeolische dekzand voor verstuiving is. Vooral in het gebied langs de Reest,
waar een dik dekzandpakket we1 haast met het karakter van een duinland*
schap tot afzetting kwam, hebben zich uitgestrekte zandverstuivingen gevormd.
Het stuifzand werd veelal weer spoedig opgevangen en vastgelegd door
de vegetatie op en rond de vele veentjes en vennen, Deze lager en vochtiger

gelegen terreinen met hun weelderige begroeiing, bestaande uit ruige grassen, struik- en houtgewas, fungeerden dus als zandvangers. Dit zelfde
proces heeft zich blijkbaar ook reeds afgespeeld bij de vorming van de
aeolische dekzandruggen, zie b.v, de dekzandrug rond de veenplas oostelijk
van de Zuideres van Grollo (fig. 1). De meeste van deze veenplassen, die
zich in de ondiepe komvormige laagten van het oorspronkelijke dekzand*
landschap vormden, zijn dan ook in dit gebied omgeven door een ringwal
van stuifzand of zelfs we1 geheel bedolven onder een dunner of dikker pakket stuifzand. Door het uitstuiven van het omringende dekzandgebied vormen
deze overstoven veentjes in enkele gevallen we1 een relatief hooggelegen
plateautje, waarop men in later tijden soms hoog en droog een boerderij gebouwd heeft (fig. 7).
Ook deze subrecente zandverstuivingen vertonen nimmer een zelfs maar
zwak ontwikkeld vegetatieprofiel (fig. 8). Dit pleit voor een betrekkelijk laat
ontstaan van deze oudere, zwaar begroeide stuifzandterreinen,, hetgeen dus
in overeenstemming is met het onderzoek van Waterbolk en van Andel
(1951), die van mening zijn dat de grote Drentse stuifzanden merendeels
zo in de loop van de middeleeuwen zijn gevormd.
DE GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN HET DRENTSE PLATEAU

Aan de hand van bovenstaande gegevens en van die, welke reeds door
verschillende onderzoekers zijn verzameld en beschreven, kunnen we nu de
volgende reconstructie samenstellen van de ontstaansgeschiedenis van het
Drentse plateau in het Kwartair.
Volgens Brouwer (1950) rust de keileem bijna overal op een pakket van
fijnkorrelige afzettingen, die althans voor het bovenste deel eerst kort voor
de komst van het landijs zijn afgezet. Door deze afzettingen werd het onderliggende landschap, dat een aanzienlijk fluviatiel erosie-relief vertoonde, sterk
vereffend, zodat het ijs tenslotte voortschoof over een gebied zonder noemenswaardige hoogteverschillen (met uitzondering van het oer-Hunzedal en het
oer-Vechtdal). In de onder de keileem van het Drentse grondmorenelandschap gelegen zandafzettingen worden dan ook, zoals bekend, weinig of
slechts zeer oppervlakkige stuwingsverschijnselen waargenomen. Zelfs de
Hondsrug mag men niet als een stuwwal beschouwen.
Over de aard en de herkomst van deze fijnkorrelige afzetting, welke wij
dus 0.a. in de ondergrond van de hierboven besproken karteringsgebieden
over een kleinere of grotere oppervlakte aangetroffen hebben, laat Brouwer
zich - althans in het hieraangehaalde artikel - niet verder uit, doch, zoals
we reeds betoogden, deze vrij sterk tot zeer sterk gesorteerde zanden ver+
tonea in het algemeen een dekzandhabitus en ook de korrelgrootteverdeling
van de verschillende geanalyseerde monsters vertoont een beeld dat met dat
van de postmorenale, eigenlijke dekzanden geheel overeenstemt. Evenals de
dekzanden vertoont het fijne praernorenale zand verschillende graden van
fijnheid die ongeveer hetzelfde traject in bovenstaande grafiek beslaan (zie
hiervoor Vinlc, 1949).
Evenals Waterbolk en van Andel (1951) menen we in deze min of meer
sterk gesorteerde praemorenale fijne zanden van het Drentse plateau overwegend aeolische en plaatselijk ook niveo~aeolischesedimenten te zien, die
onder invloed van wind en sneeuw bij de nadering van de Riss-landglet*
schers in het waarschijnlijk steeds kouder wordende klimaat tot afzetting

Fig. 7. Boerderij op plateauvormig overstoven veentje nabij Pieperij. Het veen in de
ondergrond wordt aan de randen verveend. O p de voorgrond profiel van het veengat: c a 9 0 cm geelgrijs stuifzand op zwart veen, waarin vele resten van wollegras.
Farm on the small table-shaped overblown peat-bog near Piepery. The peat in the
subsoil is being excavated at the edges. In the foreground profile of the peat-pit:
about 90 cm of yellowish-grey blownsand overlying black peat containing remains
o f cottonsedge.
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kwamen. Wellicht houdt het min of meer golvende karakter van de keileemlaag op het Drentse plateau verband met een dekzand-morfologie van het
onderliggende fijnzandige landschap. Tenslotte is het best mogelijk, dat het
bij nader onderzoek zal blijken dat het ,,oudsteU loess, wat Doormaal in
Zuid-Limburg heeft onderscheiden (geciteerd door van der Vlerk en Florschiitz, 1950, blz. 196), samenhangt met de praemorenale dekzanden in de
ondergrond van het Drentse plateau.
Nadat het Riss-landijs tot de bekende lijnvogelzang-Utrecht-Nijmegen
over ons land was voortgeschoven en in deze omgeving een vrij vlak gelegen
grondmorenelaag op het onderliggende landschap had aangebracht, begonnen de gletschers zich vervoTgens weer naar het noorden en oosten terug te
trekken. Dit ging gepaard met de vorming van enorme hoeveelheden smeltwater, die vooral op het Drentse plateau met het ondoorlatende keileemdek
moeilijk naar de diepte konden wegzakken, Het smeltwater moest zodoende
we1 oppervlakkig afstromen, waarbij het keileemlandschap sterk verspoeld
en geerodeerd werd. Op meerdere plaatsen werd de keileemlaag gedeeltelijk of geheel verwijderd, terwijl enkele smeltwaterbeken grote afvoergeulen in
de bodem uitschuurden, die tot diep in de zandige ondergrond reikten. Deze
situatie treft men dus aan in het karteringsgebied Borger met het beekje
door de Strenge Turf Made; dat zichzelf in samenwerking met het Voorste
Diepje een weg baande door de Hondsrug. Ook het Nolderveld kan als een
voorbeeld van een nagenoeg volledig afgebroken grondmorenelandschap
gelden.
De golving in de oppervlakte van de keileemlaag bepaalde in vele gevallen
de richting van de grotere dalen, waarlangs het smeltwater afkomstig van
het over Drente terugtrekkende landijs of van de daar achtergebleven
massa's dood-ijs, zich een weg naar de oerstroomdalen en de zee zocht.
W e stellen ons dus voor, dat de hoofdvormen van het relief van het
Drentse plateau, nl. de soms diep ingesneden beekdalen (die nog sprekender
verschijnen wanneer men de latere veenopvulling buiten beschouwing laat ) ,
ontstaan zijn bij het aflopen van de Riss-ijstijd. Een ander belangrijk land-.
schappelijk kenmerk - het hobbelig micro-relief van het glaciale oppervlak,
waardoor hierop 0.a. de talrijke glaciale meeryes en vennen konden ontstaan
- hangt eveneens samen met de wijze waarop het landijs afsmolt. Bij het
zich terugtrekken van de gletscher kon een gedeelte ervan namelijk nog geruime tijd achterblijven in de vorm van een groot stuk ,,doodm ijs (Faber,
19481.
In het Riss-Wiirminterglaciaal, de v~lgendefase in de geologische geschiedenis van het Drentse plateau, toen ons land voor een deel door de zee
bedekt was, moet aan het hierboven beschreven relief weinig toe- of afgedaan zijn.
Gedurende het daarop volgende Wiirmglaciaal met zijn zeer koude perid
glaciale klimaat~omstandi~heden
is daarentegen het Drentse glaciale landschap, althans min of meer oppervlakkig, sterk bei'nvloed, hetgeen geheel in
overeenstemming is met hetgeen reeds elders is waargenomen (zie 0.a. Edelman c.s., 1939 en Burck c.s., 1950).
Maarleveld ( 1949) toonde voor het stuwwallenlandschap van de Veluwe
een sterke erosie in het eerste deel van de Wiirm-ijstijd aan. toen bij een
permanent bevroren ondergrond de grote hoeveelheden sneeuwsmeltwater
niet in de bodem konden wegzakken. Het gevolg daarvan was een enorme
erosie van het oppervlak. Ook het uit de Riss-ijstijd daterende relief van het

Drentse grondmorenelandschap zal op deze wijze in meerdere of mindere
mate beinvloed zijn.
Naast deze erosie hebben tevens andere periglaciale werkingen, zoals
vorst-dooiwerkingen (kryoturbatie), solifluctie (b~demvloeiin~)
en verspoec
ling, het oorspronkelijke relief sterk vervlakt en meer vloeiend gemaakt terwijl tevens de oppervlaktelagen een min of meer intensieve vermenging
ondergaan hebben, In het karteringsgebied Borger b,v. bevatten de fijnzandige profielen nabij de voor erosie gespaarde keileemschollen bovenin
rneestal vrij veel grind, wat grof grind en enkele keien (morenegruis),
die afkomstig zijn van de hoger gelegen grond moreneresten of plaatselijk
een uitspoelingsresidu vormen.
O p het Drentse plateau met zijn, gedurende de Riss-tijd, diep in het landschap ingesneden smeltwaterafvoergeulen en oerstroomdalen, moeten dus
deze periglaciale verschijnselen in het algemeen we1 een sterk nivellerende
werking op het oorspronkelijk relief uitgeoefend hebben. In het Laat-Wiirm*
glaciaal werkten daarentegen de zand- en sneeuwstormen in deze zin weer
sterk opbouwend.
Evenals elders op de hoge zandgronden in Nederland is het Drentse oude
grondmorenelandschap met een dunner of dikker, vrij vlak gelegen kleed
z.g. regionaal of we1 ouder, niveo-aeolisch (iets lemig gelaagd) dekzand
en in vele gevallen waaruit - zich op vele plaatsen, na
afgedekt, waarop
een tijdelijke rustperiode tijdens de Alleradfase (getypeerd door de laag van
Usselo) , een sterk gerimpeld stuifzandachtig jonger of aeolisch dekzandpakket ontwikkelde.
In een enkel geval, nl. in een zandgraverij nabij Pesse (gem. Hoogeveen),
is door ons echter ook we1 geconstateerd, dat er vrijwel geen waarneembaar
verschil tussen het dekzandsediment boven en direct onder het Alleryjdniveau bestaat. Tot op ca 20 cm onder dit niveau bestond dit profiel eveneens uit homogeen aeolisch dekzand, rustend, via een grijswit iets lemig en
humeus overgangslaagje, op het vastere iets lemig gelaagde niveo-aeolische
dekzand, opvallend door zijn typische habitus. Mogelijk vertegenwoordigt
dit overgangslaagje, ter dikte van ca 10 cm, de B$llingcafzetting, welke rust
op het oudere dekzand van de vroegste Dryastijd (van der Hammen, 1951).
In fig. 1 is het dekzandkleed voor een deel van het kartering~~ebied
Rolde
aangegeven. Het bestaat in hoofdzaak uit een dunne regionale dekzandlaag
op een vrijwel ononderbroken keileemlaag, welke laag plaatselijk, zoals in
de omgeving van Schoonlo met de fraaie ontsluitingen (fig. 3 ) , uit een dik*
kere koek lemig gelaagd grindloos zand bestaat. Zoals door ons reeds op
vele plaatsen is waargenomen, hebben deze dikkere niveo-aeolische dekzand~laklcatenmeestal weer gefungeerd als erosiegebieden voor de meer
plaatselijke jongere aeolische dekzandvormingen. In dit gebied bedekken de
jongere dekzandmggen dit dikkere pakket niveo-aeolische dekzand nog voor
het grootste deel, doch daarnaast zijn zij tevens op het aangrentzende landschap opgewaaid.
Vooral op de hogere delen van het Drentse plateau, die de waterscheidingen tussen de beekjes vormen, kwam het bij het opstuiven van het jongere
aeolische dekzand in vele gevallen tot de vorming van langgestrekte dek*
zandruggen, z+g+streepduinen (fig. 1 en 4; vergelijk Burck c.s., 1950 en
Maarleveld, 1951). Deze ruggen zijn soms smal, dan weer breed en bezitten
w~sselendehoogte, vooral daar waar zij door recentere zandstuivingen omgewerkt zijn.
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In het Noldeweld zijn de aeolische dekzandafzettingen, die hier dikwijls
het karakter van een landduinencomplex vertonen, waarschijnlijk gebonden
aan en uitgewaaid uit de aangrenzende laagte van het Reestdal of van het
oerstroomdalsysteem, waardoor thans de Overijsselse Vecht stroomt en die
omstreeks de overgang Pleistoceen-Holoceen diep ingesneden werden
(Edelman, 1951 ).
Vooral de dikkere pakketten aeolisch dekzand, dat dus een typische habitus van stuifzand bezit, zijn bij een vernieling van de oorspronkelijke begroeiing en het vegetatieprofiel zeer gevoelig voor verstuiving. Het bodemkundig profielonderzoek toont dan ook aan, dat de meeste van deze gebiedee
tot in recente tijd herhaaldelijk aeolisch zijn omgewerkt (Waterbolk c.s.,
1951).Bij een voortgezet regionaal bodemkundig onderzoek zal blijken dat
het merendeel, zo niet alle, van de Drentse stuifzanden gebonden, zijn aan
het ter plaatse optreden van een dikker pakket aeolisch dekzand.
Summary
The fine prae-moraine sands, as a rule underlying the Drenthe tableland, are considered as representing aeolian and niveo-aeolian peri-glacial
formations of the Riss-glaciation. This conception is based upon numerous
field-observations and upon the result of a (limited) number of mechanical
analyses, showing that the size.-fractions of the particles are closely related
to those of the coversand (fig. 2).
O n the ground-moraine, that was thoroughly eroded during the last phase
of the Riss-glaciations by the icecwater originating from the ice sheet, a
layer materially thinner was aeoliany deposited during the late Wiirm-glaciation and is called regional or older coversand. This layer of coversand
showing a typical habit is rather level and consists of stratified somewhat
loamy medium-size sands.
After an interval in the deposition of coversand during the Allergld era
(forest-vegetation, local settlements: layer of Usselo, figure 3 and 5) in the
niveo-aeolian caversand layer, a so called local aeolian coversand layer
accreted at many places. The latter is usually pronounced wrinkled and sometimes forms long stretched oblong sand-ridges (strip-dunes, fig. l and 4).
These ridges always show well developed vegetation horizons (fig. 3 and 4).
The coversand formations, just referred to, were formed during the
younger Dryas or Toendra-era from loose coversand-like material. They were
repeatedly aeoliany disturbed in recent times (fig, 6 and 7). The big
Drenthe sand-drifts do not show any plain vegetation-horizons and are, a s
a matter of fact, of relatively recent origin (middle ages) (fig, 8).
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5. FLUVIOGLACIALE KLEI VAN D E NOORDELIJKE V E L U W E
Fluvioglacial clay from the north of the Veluwe

doorlby Dr R. D, Crommelin en G. C , Maarleveld
INLEIDING

Tijdens de kartering van het noordelijke deel van de Veluwe was het de
schrijvers opgevallen, dat in de brede vallei van de Leuvenumse Beek tussen
de stuwwallen van Garderen en de oostelijke Veluwe, plaatselijk dicht onder
de o~pervlakte,klei 1) voorkomt. De situatie in het terrein en de hoedanigheden van deze klei deden vermoeden dat men hier noch met ~ r a e ~ l a c i a l e
leem noch met recente klei van de Leuvenumse Beek te maken had.
Blijkbaar heeft men. vroeger van geologische zijde deze klei vereenzelvigd
met de zeer algemeen voorkomende praeglaciale klei of leem van de
'Veluwe; op de geologische kaartbladen staat zij dan ook met de betreffende
signatuur aangegeven. Van Baren (1907) noemt terloops het voorkomen van
leem in de ondergrond van kommen van zijn z.g. kame-landschap noordelijk
van Elspeet. Beyerinck (1949) die in de laatste jaren een studie maakte van
dit landschap heeft de verbreiding van de klei door middel van boringen
trachten te vervolgen. Evenals de geologische kaart rekent ook hij de klei
tot het gestuwde Praeglaciaal.
Gedurende de zomer van 1951 werd de klei door ons meer in het bijzonder
onderzocht waarbij wij ons voorstelden in de eerste plaats na te gaan of het
mogelijk was iets naders te weten te komen omtrent de ouderdom en ontstaanswijze. Van een kartering van de verbreiding van de klei moest wegens
gebrek aan tijd worden afgezien; overigens zou een dergelijke kartering in
het midden van de vallei zo a1 niet geheel onuitvoerbaar dan toch de nodige
l)
Hoewel de in dit geschrift te bespreken abetting een betrekkelijk hoge ouderdom bezit en er dus argumenten te vinden zijn om van ,,leemVte spreken, hebben wij tenslotte toch
gemeend aan de term ,,kleiWde voorkeur te moeten geven.
Aan de voornaamste conditie, d.dat lemen ,,vaster, stugger en tevens minder doorlatend
zijn dan klei met een even hoog percentage afslibbare delen", is niet voldaan. Genoemde
eigenschappen zijn het gevolg van een langdurige verwering aan de oppervlakte, een omstandigheid die, te oordelen naar de habitus van de Mei, hier waarschijnlijk heeft ontbroken.
Overigens spreekt oak de bevolking ic dit gebied van Mei en maakt wat dit aangaat geen
~nderscheidmet recente holocene rivierklei van elders aangevoerd. Men vergelijke voor het
verschil in spraakgebruik tussen leem en Mei: Edelman (1948).
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