3. H E T L A N D S C H A P VAN Z U I D O O S T E L I J K F R I E S L A N D
E N ZIJN O N T S T A A N
The landscape in the South-Eart of Friesland and its formation

I. INLEIDING

Bodemkarteringen sinds 1948 in de zandgronden van Friesland verricht,
hebben een nader inzicht in de geologische opbouw, de vegetatiegeschiedenis
en de ontginningen in dit gebied verschaft. Een en ander wordt in het navolgende beschreven, waarbij in het bijzonder gesteund wordt op de gegevens
verkregen bij de kartering van een gebied ter grootte van ca 4800 ha, ruwweg
gelegen tussen Drachten, Drachtstercompagnie, Bakkeveen, Duurswoude,
Ureterp en Selmien.
Het gehele zandgebied van Friesland kan naar de geologische gesteldheid,
de morphologie van het landschap en de profielontwikkeling worden ingedeeld in twee landschappen :
l e het zandlandschap ten zuiden van de lijn Drachten-Surhuisterveen, het
gebied dat valt onder het begrip: ,,De Zeven Wouden",
2e het zandlandschap ten noorden van de lijn Drachten-Surhuisterveen,
dat aangeduid kan worden als ,,De Dokkumer Wouden".
Het valt op, dat de naam van beide gebieden het begrip ,,woud" in zich
draagt. Dit zal een historische achtergrond hebben. Belangwekkend hierbij
is, dat uit het profielonderzoek van de zandgronden is gebleken, dat in beide
gebieden bosprofielen, doorgaans natte bos(woud-)profielen voorkomen. I n
het gebied van de Dokkumer Wouden overheersen deze natte bosprofielen.
I n het gebied van de Zeven Wouden komen natte bosprofielen slechts langs
vroegere waterlopen voor; overheersend treft men daar heideprofielen aan
en wel voornamelijk de eveneens onder vrij vochtige tot natte omstandigheden gevormde, z.g. lage heideprofielen. Het onderstaande beperkt zich tot
een bespreking van de zandgronden van de Zeven Wouden.
11. HET LANDSCHAP

Geomorphologie
Het gekarteerde terrein maakt deel uit van het zandgebied van Noord-Nederland. Zowel landschappelijk als uit een oogpunt van geologie, hydrologie en
bodemgebruik neemt dit gebied een geheel eigen plaats in de Nederlandse
zandgronden in. Het is een over het algemeen vrij vlak landschap, met voor
de oppervlakkige waarnemer slechts weinig in het oog lopende hoogteverschillen. Slechts enkele stuifzandcomplexen, de sporadisch voorkomende
,,esm-gronden en op enkele plaatsen de waterlopen, demonstreren in dit
gebied enig reliëf.
De zandgronden van de Zeven Wouden vormen de zuidwestelijke helling
van het z.g. Drentse plateau, dat in Drente tot een hoogte van ca 15 m
N.A.P. reikt. Zowel dit plateau als zijn zuidwestelijke helling heeft een keileem ondergrond, welk materiaal tijdens de voorlaatste ijstijd - de z.g.
Rissijstijd - als grondmorene werd afgezet. Zowel de zuidelijke als de westelijke helling van het plateau is gekenmerkt door een aantal - ongeveer evenwijdig aan elkaar verlopende - brede, vrij vlakke dalen. In de kern van deze
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Fig. 1.
Systeem van beekdalen
in het gekarteerde
gebied.
System of brook ualltys
in the mapped area.

dalen ontbreekt de keileem doorgaans. Deze werd geërodeerd door smeltwaterstromen, waarna een opvulling met zand en stenen en in holocene
tijden met moerasveen plaats vond. Deze geulen - in de meeste gevallen
getypeerd door de huidige riviertjes zoals de Boorne, de Tjonger, de Linde,
de Steenwijker Aa enz. - vertonen een weinig kronkelend verloop; hier en
daar zijn in het stroomgebied keileemeilanden achtergebleven (fig. 3).
Bovenop het Drentse plateau vertoont het verloop der geulen een duidelijker
meanderend beeld.
Het juiste karakter van de dalen is niet geheel bekend. Of hun ontstaan is
geheel te danken aan erosie door smeltwater, of deze dalen waren reeds
gepreformeerd door de voortschuivende ijskap tijdens het Riss-glaciaal, eventueel zelfs als gevolg van daarvoor reeds bestaande oerstroomdalen. Hoe het
ook zij, de huidige grondmorene topografie vertoont een opeenvolging van
,,ruggen9' gescheiden door brede zwak glooiende dalen.
Ogenschijnlijk zijn de riviertjes in deze dalen weinig vertakt. Hier en daar
meanderen de tot beekjes gereduceerde nog aanwezige waterlopen een weinig.
Bij nader onderzoek blijkt, dat deze waterloopjes talrijke zijtakken hebben,
welke water van de aangrenzende hogere grondmorenegedeelten aanvoerden
(fig. 1). Ook deze zijtakken zijn tegenwoordig door moerasveengroei verland.

Landschappelijk beeld
De bewoning treft men in hoofdzaak aan op de hogere grondmorenegedeelten.
Middenop vindt men de grote wegen, meestal Lijkweg genaamd, met daarlangs de dorpen en de boerderijen. Langs de randen naar de dalen komt
veelal een z.g. ,,buitenweg" voor. Ook deze wegen vertonen alle een
noordoost-zuidwestelijke richting. Slechts hier en daar zijn zij door dwarswegen met elkaar verbonden.
I n het landschap vallen deze geomorphologisch verschillende terreingedeelten direct op, wanneer het gebied van noord naar zuid doorkruist
wordt. O p de hogere gebieden vindt men niet alleen de dorpen en de boerderijen, maar tevens is het landschap rijk aan geboomte. Men vindt er nog
de oude eikenhakhout- of wildwallen, welke eertijds om de z.g. ,,kampenH
werden aangelegd, terwijl voorts langs de sloten een elzenbegroeiing aanwezig is. Zodra men echter aan de begrenzing van deze hogere grondmorenegebieden komt, wordt het land veel kaler; zonder of met veel minder begroeiing langs de sloten en practisch geen boerderijen meer (fig. 2).
Nagenoeg het gehele zandgebied met keileemondergrond is grasland.
Bouwland komt slechts hier en daar voor en is zowel in de jonge als in de
oude ontginningen beperkt tot de hoogste en daardoor de droogste gronden.
Grotere complexen bouwland treft men slechts aan in de jongste ontginningen. Oude ontginningsgronden van het es-type (oude bouwlanden) welke
zo typerend zijn voor Drente, Twente en de Gelderse Achterhoek, komen in
Friesland weinig voor. Het zijn doorgaans slechts de - vaak ook met een
aarden wal omgeven - ,,kampen", welke in de oude ontginningen als bouwland in gebruik zijn.

Reliëf
Het gehele gebied van de Zeven Wouden vertoont weinig reliëf. De dalen
zijn breed en vlak. Plaatselijk wordt hier een keileemeiland of een met veen
dichtgegroeide oude waterloop aangetroffen (fig. 3). Het zijn enkele
fluvioglaciale zandruggen, doorgaans bestaand uit grindrijk zand, waarin
ook keileembrokken voor kunnen komen, welke in de dalen het meest in het
oog springen.
Ook het landschap tussen de dalen vertoont weinig reliëf, enkele stuifzandofjonge dekzandgebieden uitgezonderd. De Waard (1949) en De Waard en
Van Loon (1948) beschrijven het keileemlandschap als ,,bultig". I n Fries-
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Fig. 3.
Gewaterpaste dwarsdoorsnede van een hoger keileemgedeelte nabij Siegerswoude naar het
dal van de Boorne.
Levelled cross-sectionfrom a more elevated boulder clay area near Siegerswoude to the Boorne valley.

land zijn deze ,,bulten" weinig uitgesproken. Hier en daar ligt het keileem
in min of meer ronde plekken topografisch hoger. Meer geprononceerd zijn
de door windafzetting ontstane (dekzand)ruggen. I n enkele gebieden komen
grote aaneengesloten oppervlakten van dergelijke aeolische afzettingen voor.
De ruggen zijn doorgaans betrekkelijk smal, zij vertonen eveneens een duidelijke strekking in noordoost-zuidwestelijke richting. Vaak ook komen dergelijke ruggen boven aan de hellingen van de rivierdalen voor, waar zij dan
tevens - gelijk ook wel in de aaneengesloten complexen het geval is - getypeerd zijn door recente zandverstuivingen. Bij het beschouwen van de
Geologische Kaart valt dit verschijnsel direct op.
Het is een opvallend verschijnsel, dat de ,,buitenwegen" doorgaails juist
op deze hogere en drogere gronden langs de dalen zijn gelegen. Het oorspronkelijke verkeer prefereerde blijkbaar de droogste plaatsen, want midden
op de hogere grondmorenegedeelten was de bodemveelal te nat en te drassig,
door het op de slecht doorlatende ondergrond stagnerende regenwater. De
vraag, in hoeverre juist dit verkeer en de daarmede gepaard gaande vernieling
van de begroeiing en de bodem het optreden van zandverstuivingen in de hand
heeft gewerkt, moet onbeantwoord blijven. Elders werd een dergelijk verschijnsel wel geconstateerd. Op andere plaatsen zijn zandverstuivingen het
gevolg geweest van het veensteken, of van veenbranden. Vlakke, uitgestoven
laagten van wit zand, in overigens laag gelegen moerassige, soms venige
terreinen, o.a. nabij Elsloo en b.v. in Drente (Nolderveld), getuigen hiervan.
Het uitgestoven zand treft men vaak langs de randen op het oorspronkelijke
veenpakket aan.

Dobben
Behalve de zo duidelijk door zandverstuivingen ontstane terreinvormen,
is het zandgebied van noordelijk Nederland gekenmerkt door z.g. Sölle
of dobben; ronde, min of meer diepe terreindepressies, welke in verschillende
vormen voorkomen, o.a. :
a. de z.g. ,,dood-ijs" kuilen (De Waard, 1947). Deze zijn getypeerd, niet
alleen door een depressie van het maaiveld, maar tevens door een daarmede
gepaard gaande depressie in de keileemondergrond. Soms zijn deze dobben
zeer diep en heeft er veengroei in plaats gevonden. In andere gevallen zijn
zij met zand opgevuld. Doordat het gewicht van een groot achtergebleven
brok landijs op de langzaam ontdooiende papperige keileemondergrond
heeft gedrukt (fig. 4), is de keileem zijdelings iets omhoog geperst. Veel- .
al bevindt zich dan ook rond deze grotere dobben een keileemrand
(Veenenbos, 1952), welke soms nauwelijks in het maaiveld valt te constate' Fig. 4,
Gewaterpaste doorsnede door dobbe
met keileem-ringwal (Siegerswoldster
' Meer).
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ren. De ondiepere specimen vertonen veelal een moerassige grassenbegroeiing
op een donkerbruine, humeuze, soms sterk humeuze zandbodem- of meerbodemafzetting.
b. Er komen ook dobben voor, waaronder de keileemondergrond geen
depressie vertoont. Deze dobben zijn door uitwaaien ontstaan. De hierboven
reeds genoemde uitgestoven vlakten zijn van veel recentere datum. De bodem
bestaat daar uit wit zand, waarin nog geen bodemvorming heeft plaatsgevonden.
In het algemeen worden dobben alleen bovenop de hogere grondmorenegedeelten aangetroffen. I n de rivierdalen hebben en erosie en solifluctie
eventueel aanwezige glacigene vormingen weggevaagd. Slechts sporadisch
worden op de zachtglooiende hellingen dobben aangetroffen.
111. ONTGINNINGSGESCHIEDENIS

Bij een beschouwing van de ontginningsgeschiedenis in het onderhavige
gebied wordt uitgegaan van het bodemprofiel. Aan de hand van hetgeen het
bodemprofiel ons leert ten aanzien van de oorspronkelijke waterhuishouding
en begroeiing van de grond, is een reconstructie van het oorspronkelijke
landschap mogelijk. Het oorspronkelijke vegetatiebeeld is vervaagd door de
invloed van de mens en de devastatie van de bosbegroeiing, welke daarvan
het gevolg was. Na verwijdering van het bos kwam de heide tot ontwikkeling.
I n de omgeving van de eerste nederzettingen ontwikkelden zich heidepodzolgronden, welke in hun profielkenmerken door de langdurige heidebegroeiing geen sporen meer vertonen van de vroegere bosbegroeiing (Edelman, 1954). De later in cultuur genomen gronden vertonen deze bosinvloed
nog in meerdere of mindere mate, al naar gelang het natuurlijke bos zich
langer kon handhaven. Het langst handhaafde de natuurlijke bosbegroeiing
zich op de rijkere vochtige gronden, in het bijzonder langs de waterloopjesin de
brede rivierdalen. Het landschapsbeeld vertoonde toen incidentele hoogveencomplexen naast uitgestrekte droge en vochtige heidevelden, terwijl dit
betrekkelijk kale gebied op regelmatige afstanden door vrij brede - min of
meer evenwijdig aan elkaar gelegen - gordels nat moerasbos(-woud) werd
doorsneden. In de kern bestonden deze woudgordels uit moerasveengronden
ter weerszijden van de riviertjes.
Het hier geschetste landschapsbeeld is in overeenstemming met de naam
van deze streek: ,,De Zeven Wouden". Immers, doorkruiste vroeger de
reiziger dit gebied, dan vielen hem beslist als afwisseling van het overigens
vrij kale landschap de opeenvolgende dichte woudgordels op. Het is bij deze
naam de vraag, of ,,zevenn letterlijk opgevat moet worden en slaat op het
aantal wouden, of dat hieraan een andere betekenis moet worden gehecht.
Opmerkelijk is, dat op de zuidwestelijke en zuidelijke helling van het keileemlandschap inderdaad zeven riviertjes zijn aan te wijzen: de Koekanger
Aa, de Ruiner Aa, de Beilerstroom of Smildervaart, de Steenwijker Aa, de
Linde, de Tjonger en de Boorne (Veenenbos, 1952).
De oudste ontginningen in dit landschap treft men bij voorkeur niet aan
in de rivierdalen, doch tussen de dalen in, op de hogere gedeelten van het
keileemlandschap. Rondom de dorpen zijn de z.g. oude ontginningsgronden
ontstaan. Zij vertonen niet de typisch ronde of ovale omgrenzing en de willekeurige verkaveling van de oude bouwland- of esgronden van Drente en
elders, maar een rechthoekige begrenzing en verkaveling, naast een globale
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ter weerszijden van de z.g. Lijkwegen, welke de verschillende
dorpjes met elkaar verbinden. Ofschoon hierin misschien een aanwijzing
ligt, dat de esgronden ouder zijn dan de oude ontginningsgronden, berust
het ontstaan van beide gronden op hetzelfde principe. De oorspronkelijke
grond is opgehoogd met materiaal van elders. Waarschijnlijk zijn hiervoor
in Friesland heideplaggen gebruikt, gemengd met stalmest (AlIershof, 1881) .
Het opmerkelijke is, dat deze ophoging practisch overal even dik is en niet
verder gaat dan ca 35 cm.
De oude ontginningsgronden omvatten zowel droge als vochtige gronden,
hier en daar zelfs met moerasveen enlof spalterveen dichtgegroeide beekjes
in de oorsprongsgebieden van waterlopen. In de vochtiger gronden bevindt
zich het natuurlijke, oorspronkelijkebodemprofiel practisch geheel ongestoord
onder het aardmestdek, tot zelfs de vroegere zode toe. Dit wijst erop, dat
deze gronden niet in gebruik waren als bouwland toen de aardmestbemesting werd toegepast. De indruk wordt gewekt, dat het aanbrengen van deze
bovengrond bij voorkeur heeft gediend om het land op te hogen om zodoende
minder last van periodiek voorkomende hoge grondwaterstanden te hebben
,(Veenenbos, 1952). Het is mogelijk, dat hier een geleidelijke ophoging heeft
plaats gevonden van natuurlijke gronden welke voor beweiding werden
gebruikt. Het mag hierbij verwonderlijk heten, dat steeds deze ophoging
ca 35 cm heeft bereikt. Waarschijnlijker lijkt het, dat iedere individuele boer
zijn bebouwbaar areaal heeft uitgebreid, door elk jaar een gedeelte van de
aangrenzende natte heidegronden op te hogen; dit in dezelfde geest zoals
nog tot op heden de boeren een strookje heidegrond, aangrenzend aan het
reeds in cultuur zijnde land, ontginnen. In de verkaveling komt het recht
tot ,,opstrekken" duidelijk tot uiting.
De oudste ontginningsgronden zouden volgens deze laatste veronderstel,Eng dus niet als weiland doch als bouwland in cultuur zijn geweest. Dit komt
ook overeen met de gegevens van de kaarten van Schotanus (ca 1650) en
Schotanus à Sterringa (1718), waarop bijna alle oude ontginningsgronden
als bouwland of boekweitakkers staan aangegeven. Heden ten dage zijn
practisch al deze oude ontginningsgronden met de jongere ontginningsgronden in gebruik als grasland. Wel in gebruik als bouwland zijn de oude
ontginningsgronden in de z.g. ,,kampenH, met aard- enlof houtwallen
omgeven percelen op de hogere en dus drogere gronden. I n deze kampen
heeft meestal wel een verstoring van het oorspronkelijke profiel plaats gevonden. In vele gevallen, ook in niet tegen wild beschermde hogere oude
ontginningsgronden, is de verkitte oerbank alsmede het loodzand van het
oorspronkelijke droge heideprofiel geheel verwijderd. De 35 cm dikke aardmestbovengrond rust dan nagenoeg op wit zand. Waarschijnlijk hebben deze
intensieve vergravingen niet voor of tijdens, doch na het aanbrengen van het
mestdek plaats gevonden.
Tot de oude ontginningsgronden moeten ongetwijfeld ook enkele complexen van z.g. ,,oude weilandgronden" gerekend worden, welke ook reeds
op de kaart van Schotanus voorkomen en sinds eeuwen als weiland in gebruik zijn. Deze gronden komen hier en daar voor langs de riviertjes op natte,
soms venige lage zandgronden en op veen en zijn eveneens gekenmerkt door
een ongestoord bodemprofiel. Dit in tegenstelling tot de jongere ontginningen, kortweg aangeduid als ,,ontginningsgronden", welke eerst omstreeks
1900 door ca 25 cm ploegen of spitten in cultuur zijn gebracht. Zij
werden evenwel bij de kartering niet nader aangeduid, omdat qua profiel116

bouw en bovenal landbouwkundige waarde, deze gronden niet duidelijk
te onderscheiden zijn van aangrenzende jongere ontginningen op venige lage
zandgronden en veen, voor zover de laatste niet bezand zijn.
Tenslotte dienen nog de veenontginningen en de jonge of moderne ontginningen te worden vermeld. Omstreeks 1600-1700 was in het gebied van
de Zeven Wouden de afgraving van het hoogveen reeds in volle gang. De
afvoer van turf geschiedde per schip via de talrijke ,,wijkenn, welke in de
veengebieden tot diep in de zandbodem en veelal tot in de keileem werden
gegraven. Nadat het voor de turfbereiding bruikbare veen was afgevoerd,
werd op het achtergebleven residu, vaak aangeduid als ,,dargn, gedurende
enige jaren de boekweitbrandcultuur bedreven (Allershof, 1865, 1881).
Na enige tijd werd vervolgens het land aangemaakt met het zandige en
veelal keileemhoudende materiaal uit de wijken. Dit werd gemengd met de
nog aanwezige halfverteerde veenoverblijfselen, waardoor een ca 45 cm
dikke, humeuze, zwarte, zwak lemige, goed vochthoudende bovengrond
ontstond. Het bodemprofiel van de zich oorspronkelijk onder het veen bevindende zandgrond werd veelal bovenin licht verstoord.
In de jonge of moderne ontginningen, welke uit de periode na 1920-1930
dateren, is de grond doorgaans tot 70 à 80 cm diepte doorgespit. Het oorspronkelijke bodemprofiel is hierdoor geheel gewijzigd.
IV. DE GEOLOGISCHE OPBOUW

A. Het zand, zijn herkomst en datering
Het zand van het noordelijk Pleistoceen is van verschillende origine en
ouderdom.
Onderscheiden werden :
l. het keizand;
2. het dekzand, dat in afzettingen uit verschillende sedimentatieperioden
uiteenvalt;
3. het stuifzand;
4. het praemorenale zand;
5. het fluvioglaciale zand.
H e t k ei z a n d . Nadat het landijs van het Riss-glaciaal verdwenen was,
bleef in Noord-Nederland een grondmorenelandschap achter. Deze grondmorene bestond vnl. uit keileem. Sinds ca 180.000 j. v. Chr. (zie tabel 2)
ligt deze keileem reeds aan de oppervlakte, als gevolg waarvan een ontkalking tot vrij grote diepte (3 à 4 m) en een uitspoeling van de fijnere bodemdeeltjes in de bovenste profiellagen heeft plaats gevonden. Hierdoor ging het
sterk lemige karakter verloren, het grovere skelet en de stenen bleven achter.
Dit zandige residu wordt aangeduid als keizand. Het keizand wordt
i n zeer verschillende dikten aangetroffen, normaal variërend van 60-100 cm.
O p de hogere terreingedeelten (de bulten) is het belangrijk dunner dan normaal, soms practisch ontbrekend. Afzettingen in dobben daargelaten, komt
het keizand niet dikker dan 1,10 m voor. Deze zeer verschillende dikten van
het keizanddek zijn het gevolg, enerzijds van afspoeling door sneeuwsmeltwater of solifluctie tijdens het Wurm-glaciaal, anderzijds van een min of meer
sterke verrijking van het oorspronkelijke keizand met dekzand.
Vooral aan deze laatste invloed moet grote waarde worden toegekend,
omdat in zeer veel gevallen zuivere dekzandlagen in het keizandpakket voor-

komen. De verrijking met dekzand kan hebben plaats gevonden door elkaar
afwisselende perioden van dekzandafzetting en solifluctie of door een kryoturbate menging van op de zandige keileemrest gesedimenteerd dekzand, als
gevolg van vorstwerking. Dit laatste impliceert, dat het meeste dekzand werd
gesedimenteerd op de plekken met een topografisch lagere ligging. O p het
systeem der dekzandafzettingen en het verband tussen de dikte van het dek
en het oorspronkelijke landschapsreliëf wordt bij de behandeling van de dekzanden nader ingegaan.
Het keizand valt steeds van het zuivere dekzand te onderscheiden door
het voorkomen van meer zandkorrels groter dan 300 mu, soms is het keizand
ook iets lemiger (groter gehalte aan delen < 50 mu, zie tabel 1). De verschillen zijn echter niet van die aard, dat voor een landbouwkundige classificatie een onderscheiding tussen dekzand- en keizandgronden gemaakt
moet worden. I n geploegd land vallen de keizandgronden te onderscheiden
aan het voorkomen van de scherpkantige vuurstenen. De dekzandgronden
komen doorgaans slechts als ruggen hogere gronden in het landschap voor;
bijna steeds bevindt de keileemondergrond zich daar dieper dan 1,20 m
beneden het maaiveld.
Opvallend voor de keizandgronden is, dat de grootste stenenaccumulatie
steeds dicht boven het keileemoppervlak voorkomt. I n tegenstelling tot de
gangbare opvatting bevinden deze stenen zich daar niet in een soort keienvloer, hetgeen zou duiden op een oorspronkelijk, door uitstuiven ontstaan
oppervlak, doch zijn onregelmatig verdeeld. Aangenomen wordt, dat hier
sprake is van een doorzakken van de stenen in het Laatglaciaal tot boven
de keileem door het volledig met water verzadigde papperige zand in
perioden van dooi.

TABEL
1. Granulaire samenstelling van enkele keizand- en dekzandmonsters.
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5,9,4,5,8,4,5

18,22,23,20,11,18,-

21,16,21,15,18,10,-

19,17,18,14,19,12,-

5,7,- 18,- 34,- 19,5,1 9,2 12,8 21,6 31,+,o 15,l 9,3 18,726,7
2,1,5 17,- 29,- 25,3,9 0,6 2,7 15,9 46,l
0,4 0,6 6,- 24,6 44,7
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125
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17,24,4
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2,5
3,O
5,5,8
2,6
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1,1,3
1,3
0,8
0,3
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Concluderende valt op te merken:
a. het keizand is in wezen een verweringsrest van de keileem, plaatselijk door
erosie weggevoerd, plaatselijk verrijkt met dekzand ;
b. het keizand onderscheidt zich van de zuivere door windwerking geaccumuleerde zanden, behalve in het voorkomen van stenen, ook in de
korrelgroottesamenstelling. Zowel in het keizand, als in het dekzand ligt
de top van de verdeling van de verschillende fracties tussen 105 en 150 mu,
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voor het keizand soms ook tussen 150 en 210 mu, deze top is in het algemeen dus breder. Het verschil blijkt echter het duidelijkst uit een groter
percentage van de fracties groter dan 300 mu (zie tabel 1 en fig. 5) ;
c. het keizand is vaak lernig (groter percentage < 50 mu) ;
d. de keizandgronden beslaan het grootste oppervlak van de zandgronden
van het gebied der Zeven Wouden en mogelijk van het gehele keileemlandschap in Noord-Nederland.

H e t d e kz a n d . Tijdens het vierde ijstijdperk werden gedurende een toendraklimaat uitgestrekte gebieden door zand bedekt. Grote oppervlakten
van de Nederlandse zandgronden moeten dan ook tot de dekzanden worden
gerekend.
Deze afzetting van de dekzanden, waarvan wordt aangenomen, dat zij
door westelijke of noordwestelijke winden zijn aangevoerd (Vink, 1948),
TABEL
2. Periodentabel en tiidrekening bii benadering, naar diverse auteurs.
heden
Subatlanticum

f 0
Iloloceen

Subboreaal

1.500
Atlanticum

5.000
Boreaal

7.000

Praeboreaal
Jonge Dryastijd (phase V)
Allerod-periode (phase IV)

Laatglaciaal
(Boven-Tubantien)

Oudere Dryastijd (phase 111)
Bolling-periode (phase 11)
Oudste Dryastijd (phase I )
Arcticum (Wurm 111)
Wurm-interstadiaal B
Arcticum (Wurm 11)
Wurm-interstadiaal A

Onder-Tubantien

Arcticum (Wurm I)
Eemien
Riss I1
Riss-interstadiaal
Riss I

Fig. 5.

p ia nul ai re samenstelling van een aantal grondmonsters, weergegeven in de driehoeksgrafiek 105-2 10 p.
Mechanica1 anabsis o f a number ofsoil samples, plotted out on the trianglegraph 1 0 5 4 0 p.
De benaming van het materiaal berust op het percentage
van de fractie < 50 mu en de mediaan van het gedeelte
> 50 mu:
minder dan 7,5% < 50 mu
zand
zwak lemig zand
7,5-15% < 50 mu
sterk lemig zand
15-30% < 50 mu
zeer fijn zand
mediaan tussen 75-105 mu
fijn zand
,, 105-150 mu
matig fijnzand
,,
,, 150-21Omu
matig grof zand
,, ,, 210-420mu

-

---

,,

The designalion of fhe malcrial is bascd on lhc pcrcenlagc of lhc
fraclion < 50 mu and ;he mcdian of the fraclion > 50 mu
sand
slighily loamy sand
exlrcmely loamy sand
ver9 fine sand
fint sand
modcratclyfint sand
moderatcly coarsc sand

-

lcss ;hun 7.5%

< 50 mu

7.545% < 50 mu
.1
< 50 mu
--- %0medtan
betwccn 75-105 mu
,, ,, 10.5-150 mu
- ,, ,, 150-210 mu
- ,, ,, 210-420 mu

Verklaring der tekens. Interpretation of signs.
Groep I Group I
+

,v

sterk lemig, zeer fijn zand (regionaaljonger dekzand)
utry lonmy, uery fine sand (rcgionalyoungercouer sand)

0

fluviatiel befnvloede zanden van waterlopen (beekdal1yPes of sand in wakrcourses afjêcted by fluuiatilc condilions
(brook vallcy
comfilcx)
. .

beekieem (beekdalcomplex)
brook ioam (brook valiey
. comblex)
- .

Groep I11 Group 111

Groep I1 Group I 1

al of niet zwak lemig, matig fijn zand (slecht gesorteerd lokaal jonger dekzand)
fairly jne sand, cifher slightly loamy or nol (poorly sorted
local younger cover sand)

zwak lemig, fijn tot matig fijn zand (ouder en regionaal jonger dekzand)
slighlly loamy, fine l0 moderalelyfinesund (oldcrundregiona!
youngcr coner sand)
niet nader te definieren, zwak lemig matig fijn zand
van zwak en krachtig ontwikkelde bruine woudzand-

Q gronden1

nol furthcr defincd, slightly loamy, moderalely fine sand of
wcak and slrongly dntcIopcd humic glcy soil

+

+

idem, grijswit los zand van lage grijze woudzandgronden (A,-horizon)
dilto, greyish wliifc loos8 sand of groundwaler podrol soils
(Arhorizon)

'

idem, bmin verkit oerzand van lage grijze woudzandgronden' (B,-horizon)
diiio, brown ccmenledsondof hardpan of groundwaler podrol
soils (Bp-horizon)

heeft zich nagenoeg overal tot de toentertijd lagere terreingedeelten beperkt.
Het zand werd niet hoog door de lucht getransporteerd en heeft zodoende de
oorspronkelijk hogere gebieden niet of nauwelijks kunnen bereiken. Meters
dikke afzettingen worden dan ook onder de veengebieden van Friesland tot
aan de rand van het keileemlandschap aangetroffen, terwijl op dit hogere
keileemlandschap de bedekking betrekkelijk summier is geweest.
Er zijn dekzanden bekend uit de vol-arctische periode van de Wurmijstijd, het z.g. Pleniglaciaal (Van der Hammen, 1951) en ook uit de periode
daarna, het z.g. Laatglaciaal (zie tabel 2, blz. 119). De laatste afzetting van
dekzand loopt door tot of zelfs tot in het Praeboreaal (zie fig. 9, waarin
boven het veen weer dekzand aanwezig is). I n hoofdzaak worden drie dekzanden onderscheiden die in verschillende perioden werden afgezet: het
oudere, het regionale jongere en het lokale jongere dekzand.1)
Het oudere dekzand komt in Friesland slechts plaatselijk voor. Het bestaat uit
zwak lemig, fijn tot matig-fijn zand, dat een duidelijke gelaagdheid met zeer
dunne, lernige tot sterk-lemige zeer fijnzandige bandjes vertoont. Als zodanig
wordt het dan ook beschouwd als een niveo-glaciale afzetting, waarbij verstuiving met sneeuw heeft plaats gehad (Van der Hammen, 1951;Edelman
en Steur, 1952). Aangenomen wordt, dat de afzetting van dit oudere dekzand
heeft plaats gevonden in phase I van het Laatglaciaal. Van der Hammen
(1951) rekent deze afzetting nog tot het Pleniglaciaal, gezien het niveoglaciale karakter.
Van betekenis is, dat het bij voorkeur werd afgezet in depressies van het
grondmorenelandschap. I n vele gevallen wordt de indruk gewekt, dat ook
oude erosiegeulen van de hogere gedeelten van het grondmorenelandschap
ermee werden opgevuld. Hiermede valt de veelal geringe breedte en het
langgerekte slingerende verloop van deze afzettingen te verklaren. Veelal
afgedekt door jongere dekzanden komt dit oudere dekzand in of onder de
dekzandruggen voor, welke zo typerend zijn voor de geomorphologie van
het huidige zand-op-keileemlandschap. Onder deze dekzandruggen ligt
Van der Hammen (1951) vat de beide laatste dekzanden samen onder het begrip: jonger
dekzand. De hier gevolgde nomenclatuur wijkt af van de benamingen gebruikt in een vorig
artikel (Boor en Spade V, blz. 153). Hier is gestreefd naar een aanpassing aan de door
Van der Hammen ingevoerde benaming.

verweerde keileem
weaihered boulder clay

Groep IV Group IV
niet lemig matig fijn zand (goed gesorteerd lokaal
jonger dekzand)
fairlyfinesand, nof loamy (wellsortcdlocalyoungcrcouer

+

idem, grijswit los zand v a n Iage grijze woudzandgronden (As-horizon)
diffo,greyish whiie loose sand of groundwater podrol soils
(A,-horizoi~)
idem, bruin verkit oerzand van lage grijze woudzandgronden (B,-horizon)
difio, brown ceinenledsandof hardpnn of groundwaferpodzol
soils (B,-horizon)

Groep V
X

Group V

zwak lemig, matig fijn zand
slighily loamy, moderaie[yfine sand

O

bUzondere afzettingen
special sediments

no l

keizandhoudende veenontginningsbovengrond, o p
zwak lernig, matig fijn zand (ouder dekzand)
reclaimed peaf fop soil coslainiirg boulder sand ouerlying
slightly loainyfairlyfine saird (older cover sand)
19 matig grof ,,fiuvioglaciaal" zand uit beekdal
moderaiely course ,,/luuiqlacial'' sand from brook ualley
no 62 meerbodemafzetting
lake boltoni deposil
no 42 oude ontginningsbovengrond (materiaal v a n onbekende herkomst) van een orofiel.' ontwikkeld i n keizand (de monstérs 40 e n 6 1 )
fopsoil of old-reclaiined land (origin of nrnferial uirknown)
of a pro/& deueloped in boulder sand (samplcs 40 and 41)

' For
V o o r d e gebrnikte termen v a n profielvormingen wordt verwezen naar een volgende publicatie
fhe termimlogy, wed in connccfion wifh profile deuelopmenf, a next publicalion is refined fo.

de bovenkant van de grondmorene vaak lager dan aan weerszijden. Eveneens door jongere dekzanden overdekt wordt het oudere dekzand ook vaak
in geringe breedte bovenaan de helling naar de rivierdalen aangetroffen.
Hier vertoont de keileemtopografie geen depressie onder de ruggen. I n de
brede, flauw glooiende dalen zelf werd het oudere dekzand practisch nergens
aangetroffen (fig. 5).
Voor de opbouw van de Friese zandgronden zijn in het bijzonder de laatste twee dekzandafzettingen van belang geweest. Vooral bij deze afzettingen
valt een streng verband op te merken tussen de plaats en de dikte dezer
afzettingen en de oorspronkelijke topografie.

Het regionale jongere dekzand
Het met deze naam aangeduide jongere dekzand heeft practisch het gehele
keileem- of grondmorenelandschap overdekt. Toch vormt het een weinig
uitgesproken component in de dekzanden van de Zeven Wouden. Als afzetting valt het slechts met zekerheid te onderkennen in uitgesproken dekzandruggen, waar het zich ter dikte van 20 à 30 cm tussen het oudere dekzand en de Usselo-laag bevindt (ziefig. 7A). Voor het overige is dit regionale
dekzand door kryoturbate menging opgenomen in de zandige verweringsrest van de grondmorene. Hierdoor zijn de reeds vermelde keizandlagen
ontstaan, welke aanzienlijk grotere dikten bezitten dan de oorspronkelijke
verweringsrest van de grondmorene.
Het regionale jongere dekzand heeft mogelijk ook bijgedragen tot het ontstaan van enkele der zo typerende - zij het weinig uitgesproken - dekzandruggen in de keizandgebieden. Er komen nl. dekzand-zandruggen voor, waarin zowel de typisch lemig-fijnzandigegelaagdheidvan het oudere dekzand als
de goed gesorteerde korrelgroottesamenstelling van het lokale jongere dekzand ontbreekt. Nimmer wordt onder deze ruggen keizand in dikten van
enige betekenis aangetroffen. Waarschijnlijk zijn deze ruggen ontstaan door
een ,,rimpeling" van een oorspronkelijk egaal afgezet dekzand-,,kleedH (De
Roo, 1952). Gezien het feit, dat hier - evenals onder de oudere dekzandafzettingen - de dikte van het keizand niet groter is dan 10 à 20 cm, kan
worden geconcludeerd, dat de kryoturbate menging van de keileemverweringsrest en het dekzand eerst plaatsvond na de afzetting van het
regionale dekzand. Verondersteld wordt, dat dit gebeurde bij het inzetten
van de warmere Allerad-periode. Door het daarbij afnemen van de windkracht, kreeg de verstuiving een meer lokaal karakter en het landschap
meer reliëf.
Naar schatting is de regionale dekzandafzetting op het grondmorenelandschap in het algemeen niet dikker geweest dan 40 à 50 cm. De dikste afzettingen vonden plaats op de topografisch lager gelegen plaatsen, dunnere
afzettingen op de hogere plaatsen (o.a. de bulten). Het blijft hierbij de vraag,
in hoeverre erosie en solifluctie bij dit verschijnsel een rol hebben gespeeld.
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat op een topografisch lager gelegen
niveau - o.a. ondei- de veengebieden - dit regionale dekzand in grotere
dikten werd afgezet. Opmerkelijk in dit verband is echter, dat in de brede
(rivier)dalen van het keileemgebied niet meer, doch wellicht zelfs minder
regionaal dekzand tot afzetting is gekomen. I n vele gevallen ontbreekt het
geheel. De verklaring schuilt misschien in het feit, dat in deze noordoostzuidwest georiënteerde dalen de windkracht in het algemeen te groot was;
zeker voor een extra accumulatie. Het geringe voorkomen of zelfs ontbreken
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van het regionale dekzand in deze dalen kan ook verklaard worden door aan
te nemen dat het in latere perioden is uitgewaaid. Het zou dan als lokaal
jonger dekzand langs de flanken van deze dalen weer zijn afgezet.
Hieromtrent bestaat geen zekerheid. Wel wordt practisch steeds in deze
dalen, en dan doorgaans scherp onder in deze dalen gesedimenteerd lokaal
(jonger) dekzand, een laag sterk lemig zeer fijn zand aangetroffen (fig. 7B).
De plaats van deze laag in de stratigrafie van de dekzanden is niet geheel duidelijk. Wanneer het regionale jongere dekzand later weer uitgewaaid is, kan deze
laag in overeenstemming met de gegevens van Van der Hammen (1951) tot
het oudere dekzand behoren. Indien dit niet het geval geweest is, neemt deze
laag waarschijnlijk de laatste phase van de regionale dekzandperiode in.
Door het afnemen van de windkracht bij het inzetten van de Allerad-periode,
werd het fijnere uitgestoven materiaal niet meer, zoals tevoren, over grotere
afstanden weggevoerd, doch werd het plaatselijk in de lagere, meer in de
luwte gelegen dalen afgezet.
TABEL
3. Mechanische samenstelling van enige sterk lemige zeer fijnzandige dekzandmonsters.

Monster
no

1 I 1
<2' 216

16- 25- 3725 37 50

1

50- 75- 105- 150- 210- 30075 105 150 210 300 420,420
24,- 16,- 3,5
16,- 19,- 4,25,- 16,- 9,-

6,9,7,-

5,7,6,-

2,2,5
1,5

1,l
0,9
0,3

l

M
55
69
65

Het lokale jongere dekzand. Deze vorm van de jongere dekzanden, waarvan
de afzetting is begonnen na de Allerad-periode (dus in phase V van het
Laatglaciaal) of eerst in het Praeboreaal (fig. 9) vertoont een minder regionaal karakter. Het is een aeolische afzetting, met in vele gevallen een duidelijk stuifzandachtig voorkomen. Het is waarschijnlijk, dat het hier betrekkelijk lokaal verplaatste, reeds eerder afgezette dekzanden betreft.
Bij deze lokale dekzanden kunnen in feite twee typen worden onderscheiden :
Het ene type wordt op talloze plekken op de hogere gedeelten van het
grondmorenelandschap aangetroffen. Steeds bevindt het zich in ruggen ter
plaatse van reeds geaccumuleerde oudere dekzanden en nooit direct op
keizand. De onderkant van deze dekzandafzetting is veelal getypeerd door
de z.g. Usselo-laag (fig. 6) een bleekwitte horizon, waarin houtskoolresten
voorkomen. Deze Usselo-laag (Hijszeler, 1947) is een bodemprofiel, op de
drogere gronden gevormd onder een bosbegroeiing tijdens de Alleradperiode.
Dit type van lokaal jonger dekzand is tengevolge van een zeer plaatselijke
verstuiving veelal slecht gesorteerd en daardoor in zijn korrelgrootteverdeling
vaak moeilijk te scheidenvan het onderliggende ca 20-30 cm regionale jongere
dekzand, dat zich weer boven het oudere dekzand bevindt (fig. 7A). Afhankelijk van de omstandigheden is het soms beter gesorteerd en aan een grovere
samenstelling of beter gezegd door een geringer percentage van de fractie
< 50 mu goed te herkennen. In zijn voorkomen op de oorspronkelijk hoogste
terreingedeelten, nl. reeds bestaande dekzandruggen, wijkt dit type jong
dekzand af van de overige dekzandfacies, welke juist steeds gebonden blijken
aan depressies in het terrein.
Het tweede type lokaal jonger dekzand bestaat steeds uit duidelijk gesor-

lokaal jonger dekzand, slecht gesorteerd (matig fijn zand, soms zwak iemig)
local bounger) couer sand, poorly sortcd ( j a i r l y j k sand, slightlj loamy locally)
lokaal jonger dekzand, goed gesorteerd (matig fijn zand)
local (younger) couer sand, wel1 soried (fairly fin< sand)
regionaal jonger dekzand, zwak lemig, matig fijn zand
regional (yonnger) couer sand, slightly loamy, fairly fine sand

gebleekte horizon, Laag van Usselo
bleachcd horizon, ,,Usselo" hycr
donkerbruine,vaak verkitte, humus-inspoelingslaag
dark brown, often cementcd, humus illuuation hycr
onduidelikc overgang tussen verschillende zanden
.--...-*.Z.indistinct
tranrilions of uarious iypci of sand

Fig. 7.
Stratigrafische opbouw van hooggelegen (A) en laaggelegen (B jongere dekzandgronden.
Stratigraphy of high-hing (A) and low-hing (B)younger cover sand soi s.

i

teerd, niet lemig matig fijn zand. Het wordtveelalin een strook gronden - welke plaatselijk een duinentopografie vertoont - langs de westelijke begrenzing
van het keileemlandschap aangetroffen (fig. 8). Het werd vanuit het noordwestelijk van dit landschap gelegen regionale dekzandgebied aangevoerd.
Transport vond juist tot aan het omhooglopen van het terrein plaats, behalve
ter plaatse van de rivierdalen. Daarin dringt dit lokale dekzand het grondmorene landschap verder oostwaarts binnen, echter dan ook weer precies tot
waar de grondmorene een topografisch hogere positie gaat innemen. Zo werd
o.a. een vroeger dal oostelijk van Gorredijk, dat noordelijk van JubbegaSchurega loopt, tot ter hoogtevan Wijnjeterppractisch geheel opgevuld precies
tot daar, waar de keileemondergrond weer een hogere topografische positie
gaat innemen. De ontwatering van de oostelijk daarvan gelegen rest van het
dal heeft zich daarna een weg naar het zuiden moeten zoeken naar het
Tjonger dal.
Ook in de dalen waarin zich nog riviertjes bevinden, valt de invloed van
het instuiven van het jongere dekzand te constateren. De waterloop begint
ter plaatse van de dikste afzetting een sterke meandering te vertonen, is
vaak duidelijk ingesneden en wordt zeer smal. Vooral komt dit fraai tot uiting
aan het verloop van de Tjonger, ten zuiden van Jubbega-Schurega, waar het
oorspronkelijkestroomdal door de lokale dekzandafzettingen practisch geheel
afgesloten raakte. Elders, o.a. bij de Draait, nabij Beetsterzwaag-Olterterp
mag worden verwacht, dat het oorspronkelijk noordoost-zuidwest verloop
van de waterlopen door de ophoping van het lokale dekzand geheel werd
gewijzigd.
Wordt het lokale jongere dekzand (het eerstgenoemde type) in de hogere
topografische posities van het eerder afgezette dekzand gescheiden door de
Usselo-laag, in de dalen van het grondmorenelandschap is de overgang
nagenoeg steeds getypeerd door de ca 10-20 cm dikke, sterk-lemige, zeer
fijnzandige afzetting. Daarboven wordt een dunne, donkerbruine, verkitte
humusinspoelingsband aangetroffen (fig. 7B). Onder deze laag bevindt zich
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jong dekzand aan het oppervlak
younger cover sand at Ihe surJace
keileemrug
boulder clay ridge

I - [.

.

ouder dekzand- en grondmorene landschap
older cover sand andground moraine landscape

/zq.E;

Fig. 8.
Lokaal jonger dekzand aan het oppervlak, als een gordel langs de westelijke begrenzing
van. het Pleistoceen in Friesland. De westelijke begrenzing is vaag in verband met de verveningen.
Local younger cover sand on the surface, as a belt along the western frz'nge of the Plewtocene in Friesland.
I h e western boundary is vague, due to the digging of peut.

zelden nog het oudere dekzand. Doorgaans treft men een dunne laag keizand
op keileem aan. Soms wordt het lokale dekzand ook direct op de keileem
aangetroffen.
Het valt op, dat in die dalen het lokalejongere dekzandpractisch zonder enig
reliëfwerd afgezet. Slechts aan zijn begrenzing vertoont dit zand een sterkere
accidentatie of rugvorming. Veelzeggend in verband met de algemeen geaccepteerde noordwestelijke windrichtingen is, dat een duinentopografie in
het bijzonder aan de zuidoostelijke begrenzing van de dalen voorkomt.
H e t s t u i f z a n d . Als laatste vertegenwoordiger van de Post-Risszanden i n
de Zeven Wouden wordt het stuifzand vermeld. Het stuifzand is een recente

afzetting van eveneens lokaal verstoven zand; het vertoont nog geen bodemprofiel. Dit zand wordt steeds aangetroffen ter plaatse van de lokale jongere
dekzandformaties en dan nog bij voorkeur op die plekken, waar onder het
lokale dekzand, de Usselo-laag, de regionale jongere en de oudere dekzandformaties voorkomen. Uit dien hoofde wordt het o.a. steeds op enige afstand
evenwijdig langs de riviertjes aangetroffen, juist boven aan de dalwanden
(zie de Geologische Kaart). I n deze stuifzandcomplexen is de stratigrafie
van de dekzanden fraai te bestuderen.
P r a e m o r e n a a l z a n d . Plaatselijk komen in het gebied van de Zeven
Wouden terreinen voor, waar de keileem ontbreekt. Het zand in deze gebieden behoort stratigrafisch thuis onder de grondmorene. I n bijna alle
gevallen waar dit zand werd waargenomen, niet slechts in het gebied van de
Zeven Wouden, doch ook in Drente, Gaasterland, Texel en andere glaciale
gebieden, bleek het van practisch dezelfde korrelgroottesamenstelling te zijn.
Het nagenoeg uniforme karakter, maar vooral de korrelgroottesamenstelling
wettigen de veronderstelling, dat hier sprake is van een dekzandformatie,
waarvan de sedimentatie aan de afdekking met landijs vooraf is gegaan. Dit
is in tegenstelling tot de opvatting van o.a. Steenhuis (1937) en De Waard
(1949) die deze zanden zien als een fluvioglaciale mantel (Vorschuttungssande, Burck 1938) afgezet vóór het naderend landijs uit. Hol (1948) duidt
deze zanden aan als pro-glaciale zanden; zij zouden zijn afgezet tussen het
eerste Riss-interstadium en de afzetting van de grondmorene van Riss 11.
Er is hier sprake van zacht zand, iets fijner van korrelgrootte en ook iets
rijker aan de fractie < 50 mu dan de Laatglaciale oudere dekzanden; het
heeft steeds een bleekgrijze kleur. Slechts onder een keileembedekking vallen
tastbare variaties in de korrelgroottesamenstelling te constateren. Het zand
is dan laagsgewijs plaatselijk iets grover of bevat leem enlof sterk lemige
zeer fijnzandige laagjes. De Waard (1949) wijst daarbij ook op het voorkomen van een kris-kras gelaagdheid. Deze verschijnselen kunnen echter zijn
ontstaan door verspoelingen in een dekzandlandschap tijdens een toendraklimaat en zijn slechts door de bedekking met keileem bewaard gebleven.
Hoe het ook zij, bij de kartering werd tussen de gronden, ontwikkeld op dit
praemorenale zand en de oudere dekzanden, geen onderscheid gemaakt.
Het verschil in korrelgroottesamenstelling is gering, onderscheiding in een
bodemprofiel moeilijk en bovendien uit landbouwkundig oogpunt niet
belangrijk.
Enkele plaatsen zijn reeds bekend, waar dit zand over vrij grote gebieden
aan het oppervlak ligt, o.a. nabij Drogeham, de Blesse, de Voorst en ook
nabij Havelte-Steenwijk-Wapse. Over enige oppervlakte voorkomend, zijn
de gronden hier door het ontbreken van de ondoorlatende keileemondergrond steeds sterk droogtegevoelig en zijn daardoor erg aan verstuiving en
duinvorming onderhevig geweest. Eveneens typerend voor deze droogtegevoeligheid is het uitstuiven van eertijds door veen overgroeide, lagere
terreingedeelten in deze gebieden, nadat het veen - hetzij door branden, hetzij door turfsteken - plaatselijk was verwijderd.
De verstuiving kan zo ernstig zijn, dat de eertijds laagste terreingedeelten,
waar het oorspronkelijke veen niet verdwenen was, nu - mede door hun
afdekking met stuifzand - als koppen in het landschap liggen. Het oorspronkelijk aangrenzende hogere terrein is nu dikwijls tot ver beneden het
vroegere niveau der laagste en venige plekken uitgestoven.
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Rondom deze gebieden van praemorenale zandgronden komt een zone
voor, waar de grondmorene dagzoomt. Waar deze niet bedekt is door Wurmglaciale dekzanden, worden dan lemige gronden aangetroffen. Dit is o.a.
het geval nabij Havelte waar de grondmorene een helling vertoont en in een
heuvel of steilrand aan de oppervlakte treedt. Dat zijn de plaatsen, waar men
de hunebedden aantreft. Hier kwamen grote zwerfkeien, welke grotendeels
in de grondmorene liggen en niet erop, in voldoende frequentie aan het
maaiveld.
Gezien in dit licht, kunnen deze prae-historische bouwwerken dus dienen
als gids voor de kwartair-geoloog. Het is dan ook niet toevallig, dat vele
hunebedden juist op de Hondsrug in Drente voorkomen.
F l u v i o g l a c i a a l z a n d . De Geologische Kaart duidt het zand boven de
grondmorene aan als 11, 4, behorende bij de fluvioglaciale mantel. I n het
voorgaande moge het huidige inzicht in het karakter van dit zand voldoende
zijn toegelicht.
Fluviatiele invloeden zijn slechts waargenomen in de kern van de rivierdalen en de secundaire waterloopjes op de hogere keileemgronden, waarlangs
de natuurlijke afvoer van het water boven de keileem naar de dalen plaats
vond.
Afzettingen welke mogelijk van fluvioglaciale aard kunnen zijn, worden
slechts in plaatselijk voorkomende, doch veelal zeer uitgesproken ruggen in
de kern van de dalen vlak langs de eigenlijke beddingen van de riviertjes
aangetroffen. Het zand in deze ruggen is doorgaans zeer grof en rijk aan
stenen. Plaatselijk worden in deze ruggen nog keileembrokken van variërende grootte aangetroffen.

B. De Keileenz
De keileem vormt de grondmorene van de ijskap, welke tijdens het Rissglaciaal een groot deel van Nederland bedekte. Door wrijvingen en wringingen binnen de langzaam voortvloeiende ijsstroom en het over de bodem
schuren, werden meegevoerde stenen en zand verpulverd. Reeds tijdens het
voortschuiven, doch ook bij het afsmelten werd dit kleihoudende, lemige
materiaal tezamen met de in de gletscher aanwezige stenen en zanden aan
de basis afgezet, zodoende de keileemrijke grondmorene vormend.
De keileemafzetting is in het algemeen ca 4-7 m dik, plaatselijk ook
dunner, soms geheel ontbrekend. I n heuvelachtige gebieden, zoals nabij
Coevorden, Ruinerwold, Havelte, Steenwijk, Gaasterland, Wieringen en
Texel kan de dikte'plaatselijk aanzienlijk groter zijn, mogelijk tengevolge van
stuwing (Veenenbos, 1953).
De grondmorene bevat naast keileem in diverse schakeringen van zwaarte
en stugheid ook vaak zuiver zandige lagen. Plaatselijk komen er zwerfstenen
in voor. I n het algemeen bestaat de keileem uit z.g. grijze keileem. Lokaal
komt rode keileem voor, die een fijnere korrelgrootteverdeling heeft dan de
grijze keileem en dus aanzienlijk stugger en zwaarder van textuur en vaak ook
nog CaC0,-rijk is. Het voorkomen van deze rode - z.g. ,,schollen" -keileem
is uitvoerig beschreven door De Waard (1949).
De grondmorene vertoont vaak verticale scheursystemen. Hierbij wordt
gedacht aan vorstspleten, welke dan in principe volgens polygonen gerangschikt zouden moeten zijn, polygonen vanca 5-8 m doorsnede. Soms evenwel
wordt de indruk gewekt, dat deze scheuren, evenals de algehele strekking

van het gebied, een noordoost-zuidwestelijke oriëntatie vertonen. Er zijn
aanwijzingen, dat deze scheuren in aanzienlijk groter intensiteit op de vlakkere hoge gedeelten van het grondmorenelandschap aanwezig zijn dan in de
zachte glooiing van de dalwanden. De vraag rijst, of hier de oorspronkelijke scheursystemen door solifluctie van de keileem zelf vervaagd zijn. De
scheuren zijn opgevuld met zand; zij lopen, doorgaans naar onderen geleidelijk nauwer wordend, vrij diep door. Geheel onderin is de scheur
meestal slechts merkbaar aan een nauwelijks zichtbare verstoring, waaruit
bij het graven van een put water siepelt.

C. De veengroei
Veengroei heeft in het gebied van de Zeven Wouden in zeer verschillende
perioden plaats gevonden. Afgezien van een enkele oudere vondst uit de
Balling-periode (De Planque, 1949/1950) dateert het oudste veen, dat in
enige frequentie voorkomt, uit de Allerad-periode. Het is dus een laatglaciaal veen, doch daarnaast komt ook het holocene veen voor.
L a a t g l a c i a l e veengroei
Hotte. O p verschillende plaatsen wordt door zand bedekt veen aangetroffen.
Meestal betreft het daarbij veenformaties van geringe uitgebreidheid en
dikte, in locale depressies (dobben) of nog bestaande stroomgebieden en
waterlopen. Behalve in de grotere stroomgebieden, waar het bedekkende
zand door fluviatiele beïnvloeding weinig typisch is, blijkt in de andere
gevallen het zand duidelijk tot het lokale jongere dekzand te behoren.
De streekbenaming van het veen onder de zandbedekking is ,,hotten. Het
dateert - naar uit pollenanalytisch onderzoek uitgevoerd door Prof. F. Florschutz blijkt - uit phase I V en soms ook uit phase V van het Laatglaciaal,
doorlopend tot in het Praeboreaal (fig. 9).
Meerbodemgzettingen. Niet steeds bestaat deze ,,hottewlaag uit zuiver veen.
Zeer vaak is het een z.g. ,,meerbodemafzetting", een organische stofrijk,
vaak uiterst fijn zandhoudend bezinksel in open water (fig. 10). Uit het
palaeobotanisch onderzoek blijkt vooral het onderste gedeelte in open water
te zijn afgezet, gezien het voorkomen van resten van Batrachium, Chara en
Potamogeton. Deze meerbodemafzettingen komen in diverse schakeringen
voor, zij kunnen vrij zandig zijn, zeer rijk aan colloidale kleidelen of rijk aan
organische stofresten. Een gemiddeld monster levert tot ca 75 % van de
fractie < 50 mu, ca 10 < 2 mu en tot ca 20 % organische stof.
Deze meerbodemafzettingen worden geheel of slechts ten dele door jong
dekzand bedekt, aangetroffen. Hun voorkomen werpt een merkwaardig
licht op de hydrologische gesteldheid van het landschap in de Zeven Wouden
tijdens de Aller~d-periodeen kort daarna. Blijkbaar was toen het westelijke
deel van het grondmorenelandschap, waar deze meerbodemafzettingen het
meest voorkomen, zeer nat. Bij zeestanden van 40-60 m -N.A.P. lijkt dit
wat vreemd. Waarschijnlijk liet, door de afzetting van het regionale jongere
dekzand, hetgeenin grote diktejuist tot aan deze westelijke begrenzing van het
keileemlandschap reikte, de ontwatering van dit gebied met een ondoorlatende keileemondergrond of mogelijk ook door een nog niet geheel afgesmolten ,,tjäle" tijdens de Allerad-periode zeer te wensen over. Doordat
dit gebied regelmatig water ontving van het naar het noordoosten oplopende
grondmorenelandschap, werd het bestaan van meren geheel onafhankelijk
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Fig. 9.
Pollendiagram van hotte-laag (Hypnaceae-veen met Menyanthes en Scirpus) onder lokaal
jonger dekzand, nabij Donkerbroek (Oosthoek).
Pollen-diagram of a ,,hottey' layer (Hypnaceae-heat with Menyanthes and Scirpus) underlying local
younger cover sand, near Donkerbroek (Oosthoek).

van de stand van het eigenlijke grondwater mogelijk. Van betekenis voor de
inzichten in het klimaat van het Laatglaciaal is de waarneming, dat deze
plassen plaatselijk tot in phase V van het Laatglaciaal hebben bestaan.
Oudere veenformaties dan Laatglaciaal - indien aanwezig - ontsnapten
aan onze aandacht. In principe zou in de zeer diepe ,,dood-ijs" dobben,
waarschijnlijk onder lagen zand, welke tijdens het gehele Wurm-glaciaal
zijn ingestoven, nog veen uit het Eemien moeten voorkomen. Hiernaar zullen boringen worden verricht.
Holocene veengroei

Datering. I n de aanvang van het Holoceen werd na beëindiging van de jongere

dekzandperiode - welke tot in het Praeboreaal en mogelijk zelfs tot in het
Boreaal doorloopt - veengroei in het noordelijk Pleistoceen mogelijk. Uitgestrekte hoogveengebieden hebben zich hierdoor kunnen ontwikkelen.
I n eerste instantie begon deze veengroei in het Boreaal in de waterlopen
en in diepe plaatselijke terreindepressies, zowel op het grondmorenelandschap als in het zoveel lagere, westelijk daarvan gelegen dekzandlandschap.
Hun ontwikkeling is in beide gevallen begonnen als die van een topogeen
veen (indeling Von Post, 1926). In de lagere dekzandlandschappen heeft
deze eerste veengroei zich met de stijging van het grondwater tijdens het
Atlanticum als topogeen veen - waarschijnlijk continu - verder ontwikkeld,
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Fig. 12.
Pollendiagram uit ten dele afgegraven hoogveencomplex onder Allardsoog (resNeen in beekdal).
Pollen-diagram d o partb excavated bog-Plof complex near Allardsmp (residual heat in bmok vally).
Fig. 13. Legenda van de pollendiagrammen.
Legend of the pollen diagram.
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hoewel plaatselijk onderbroken door de z.g. oude-zeekleiafzettingen. O p
het hogere grondmorenelandschap is de veengroei minder snel gegaan.
Behalve in enkele der grotere rivierbeddingen heeft het zich slechts als
ombrogeen oligotrooph veen moeten ontwikkelen, dus geheel onder invloed van de regenval.
Uit verschillende pollendiagrammen blijkt dan ook, dat de eigenlijke ontwikkeling van de hoogveendekken op het grondmorenelandschap op zijn
vroegst pas in het laatste deel van het Atlanticum is begonnen. Dit wordt
bevestigd door het feit, dat zich overal in het zand onder het hoogveen
volledige bodemprofielen hebben ontwikkeld. Deze bodemvormingen zijn
tot stand gekomen onder dezelfde omstandigheden als op de zandgronden,
waar nimmer hoogveen tot ontwikkeling kwam. Zij zijn daarmee identiek.
Twee geanalyseerde profielen van kleine, niet afgeveende terreinen, resp.
nabij Drachtstercompagnie langs de Folgeren Laan (fig. 11) en nabij Allardsoog langs de Nieuwmeers Wijk (fig. 12), deden Prof. Florschutz zelfs besluiten tot een begin van de veengroei aan het eind van het Subboreaal. Bij het
diagram van fig. l l moet worden opgemerkt, dat slechts de bovenste 40 cm
de ,,bolster"samenstelling vertoonde. Het is hier eerst vrij laat na de aanvang
van de subatlantische periode gevormd. Opvallend in dit verband is het
grote percentage ,,Cerealian van het bovenste monster. Dit duidt op graancultuur in deze omgeving.
Het moet wel waarschijnlijk worden geacht, dat door de snelle groei van
het veen in de westelijke dekzandgebieden de afwatering van het hogere
keileemlandschap geleidelijk slechter werd. Dit stimuleerde het dichtgroeien
aldaar van de waterlopen met moerasveen. Slechts de grotere rivieren, zoals
de Boorne, de Tjonger, de Linde, enz. behielden open geulen.
Spulterveen en bitter. Door de geleidelijk slechter wordende afvoer van het
oppervlaktewater van de met mesotrooph tot eutrooph moerasveen verlande
waterlopen, werd ter plaatse de ontwikkeling van oligotrooph veen mogelijk.
De eigenlijke hoogveen(veen-mosveen)groei nam in deze waterlopen dan
ook met de ontwikkeling van spalterveen (S'hagnum cuspidatum) een aanvang
(fig. 14). I n locale terreindepressies (dobben e.d.) kan als voorloper tot
de hoogveen ontwikkeling z.g. gliede of een zwart sapropelium zijn gevormd.
I n het algemeen wordt gliede slechts gevonden in depressies, welke in droge
perioden steeds zodanig droog waren, dat een totale inkoling van de in natte
perioden gevormde organische stof optrad. Het sapropelium vormde zich
op constant natte plaatsen en moet dus minder als een vorm van veengroei
dan wel als een bezinksel van plantenresten worden beschouwd. Na indroging
zijn beide producten slechts weinig verschillend van elkaar. Afgedekt door
een bovengrond staan beide materialen algemeen bekend als ,,bitterH,welke
laag in landbouwkundige zin een storende invloed uitoefent op de waterhuishouding van de grond.
KOepelvormige overgroeiing van het zand door het hoogveen. Nadat de veenmosveengroei op de slecht doorlatende lagen van spalterveen, gliede en sapropelium eenmaal begonnen was, groeide het ter plaatse - zich geleidelijk aan
de randen uitbreidend - omhoog (zie fig. 14). Steeds grotere gebieden werden
hierdoor door hoogveen overdekt. Veenmosveen groeit op het vocht, dat het
zelf vasthoudt. Aan de randen evenwel vindt een zekere drainage plaats,
zodat het daar het minst snel groeit. Dit heeft een koepelvormige ontwikke-
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Fig. 14. Koepelvormige hoogveenontwikkeling.
Dome-shaped development of bog-beat.

ling tot gevolg. De eertijds hoogste plekken met een diepe keileemligging
onder het zand, werden hierdoor het laatst overgroeid. Doordat deze plekken
echter ook de beste drainage in het opgroeiende veenlandschap bezaten, ging
de overgroeiing zeer langzaam. De oorspronkelijk hoogste plekken of ruggen
van het zandgebied kwamen zodoende vlak voor en kort na de overgroeiing
als de laagste plekken in het hoogveengebied te liggen (fig. 14).
Deze plekken ontvingen vrij veel uitzakkend veenwater, alvorens zij tenslotte misschien geheel overgroeid raakten. O p deze natte plaatsen in het
hoogveen ontwikkelde zich bij voorkeur weer spalterveen. Dit is de reden,
dat tegenwoordig in de afgegraven hoogveengebieden op de hoogste zandruggen juist spalterveen voorkomt. De verveners hebben dit materiaal niet
weggegraven. Ook wordt het spalterveen nog aangetroffen in oude waterlopen, welke na de vervening zijn vrijgekomen.
Ten aanzien van de algemene ontwikkelingstendenz van de hoogvenen
moet nog worden opgemerkt, dat zij zich niet in de dalen van het grondmorenelandschap hebben ontwikkeld, waarin zich de nog bestaande riviertjes bevinden. Door het grote debiet van deze riviertjes kon de bedding niet
geheel verlanden. De ontwatering van deze dalen is daardoor steeds zodanig
gebleven, dat het nimmer tot hoogveenontwikkeling kwam.

Leidijken. Zoals hierboven reeds werd beschreven, zakte zuur veenwater
langs de begrenzing van de koepelvormig opgebouwde hoogvenen uit. O m
dit water te keren en de cultuurgronden er tegen te beschermen, werden
vaak z.g. leidijken aangelegd. Deze leidijken zijn niet alle even oud. Ook
werden zij wel aangelegd om reeds afgeveende terreinen te vrijwaren voor
het uitzakkende veenwater uit nog niet-verveende hoogveengebieden.

Summary
The sand-landscape in the south-eastern part of Friesland forms the southwestern slope of the Drenthe tableland, its altitude in Drenthe being about
15 m above mean sea-level. Its main feature is a number of approximately
parallel, wide and flat river valleys with a south-western course. Peat was
formed in some of these valleys. Actually it is a ground-moraine landscape
capped to a more or lesser extent with cover sand. Typical for the nature of
a ground-moraine are the so-called ,,Sölle". Otherwise the landscape shows
only a faint relief.
The ground moraine lies on the average at a depth varying between 60
and 100 cm of the surface. The covering sand is mainly boulder sand, being
a mixture of the Isandy weathered debris from the ground moraine and
Late Glacial so-called cover sand. The mixing took place by solifluction and
the action of frost (kryoturbation) during or at the beginning of the Allerad

era. Undisturbed packets of coversand are only found at places when these
deposits have a depth exceeding 100 to 120 cm.
I n the cover sand stratigraphy a differentiation is made between the
older cover sand, being a nivioglacial deposit dating back to a period preceding the Balling era and the younger cover sand. The younger cover sand
deposits show rather aeolic features. I n younger cover sand a differentiation
is made between regional (younger) cover sand, deposited between the Balling
and the Allerad era and the local (younger) cover sand deposited after the
Allerad era.
Striking is the relationship between the original topography of the
ground-moraine landscape and the depth of the cover sand deposits. This is
in particular noticeable in the zone along the western fringe of the groundmoraine landscape. I n many cases the local (younger) cover sands are
showing here a dune topography, the direction of the wind prevailing during
the deposition being easily traceable.
The wet peat to be found mainly in some of the original river valleys, in
general started to accrete near the end of the Atlanticum.
The excavation of the peat and the reclamation of the soil afterwards gave
rise to the formation of a typical reclamation landscape, intersected by
numerous watercourses. These water courses have been dug for drainage
and shipping. As these courses have been dug down within the ground
moraine in these areas of excavated peat soil reclamations the sandy soils are
characterized by a topsoil containing boulder clay and boulder sand. As a
consequence the topsoil shows a higher humous and loam content and
therefore in genera1 of a higher quality than the identical sandy soils reclaimed in tlle usual way.
Older formations of peat are locally underlying the local (younger) cover
sand. These usually consist of Hypnaceae peat, dating back to Allerad era.
Another striking feature is the presence of numerous lake floor deposits,
flanking the western fringe of the ground-moraine landscape. Mainly these
deposits date back to the Allerad or the recent Dryas era and are locally
capped by local (younger) cover sand.
As to the reclamation of the sandy soils in this landscape, apart from
reclaimed excavated peat soils, a distinction is made between sandy soils
which were already in cultivation at about 1700 (the old reclamation soils),
soils which were reclaimed about 1900 and the sandy soils reclaimed since
1930. The latter have always been loosened and worked to a depth of over
40 cm, but the soils reclaimed in the normal way have only been ploughed
shallowly. The old reclamation soils have been raised by deep heath sod
litter manure just like the old open field soils of Drenthe and other parts in
the east of the Netherlands. The difference with open field soils, however,
is that the old reclamation soils of Friesland have been reclaimed from the
old village centres on the higher lying grounds into the lower river valleys.
Therefore these grounds do not show the typical arbitrary division and shapes
of fields as are noticeable on the open field soils, but are characterized by
a more modern pattern of division in accordance with the old right of
,,outward lengthwise extension". Here the application of heath sod litter
manure was not so much intended for fertilisation, but rather to raise the land
to free it from waterlogging. By raising the land about 35 cm, al1 landowners
have systematically and bit by bit extended the acreage of their arable land.
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