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The oldest course of the Boome En Friesland and peut of Paudorf age near Heerenveen
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I. I N L E I D I N G

De ruilverkaveling van de Haskerveenpolder had tot gevolg, dat een groot
aantal verse slootwanden en bouwputten tot stand kwam. Hierdoor was
het mogelijk interessante geologische waarnemingen te verrichten. Zo bleken
er in een bepaalde strook veel veen- en leemlaagjes in het pleistocene (Wurm)
pakket aanwezig te zijn, wat wijst op vochtige omstandigheden tijdens de
vorming. Bovendien was, niet ver van deze lokatie verwijderd, zand van voor
de komst van het landijs, in slootprofielen ontsloten.
Zowel uit de ten behoeve van de Geologische Dienst verrichte boringen
in het kader van de kartering voor de nieuwe Geologische Kaart, schaal
1: 50 000, als uit diverse terreinwaarnemingen door de medewerkers van de
Stichting voor Bodemkartering is veel wetenswaardigs verzameld, zodat
werd besloten de gegevens te coördineren en op schrift te stellen.
De directe aanleiding tot het onderzoek was de unieke gelegenheid de
pleistocene afzettingen in dit topografisch laag gelegen gebied in ontsluitingen te kunnen bestuderen.
Bovendien stelden de schrijvers zich ten doel het gebied te vergelijken met
de door Veenenbos (1954) onderzochte, hoger gelegen Friese Wouden, een
landschap, dat het onderhavige aan de oost- en de zuidkant begrenst.
Gaarne betuigen de schrijvers hun dank aan dr. L. A. AE. van Eerde voor
de onder zijn leiding verrichte granulometrische analysen, aan dr. G. C.
Maarleveld voor de bereidwilligheid hen met raad en daad terzijde te staan
en aan mejuffrouw dr. B. Polak voor de interpretatie van de pollendiagrammen. Het Natuurkundig Laboratorium van de Universiteit te Groningen
verrichtte de in dit artikel genoemde 14C-ouderdomsbepalingen.
2. L I G G I N G E N L A N D S C H A P

Het gebied, voor zover dat hier ter sprake komt, is gelegen tussen Oldeboorn,
Bakkeveen, Gorredijk en Sint-Nicolaasga (het gearceerde gedeelte van fig. 1,
rechts ; zie voorts de topografische kaart, schaal 1 :25 000, bladen 1lB, C,
D, E en G en 16A); een deel van de Haskerveenpolder behoort hiertoe.
Het landschap is te beschouwen als het zuidelijke deel van het Lage Midden
van Friesland; het gaat in het oosten en het zuiden over in het zandgebied
der Friese Wouden. Het terrein is tamelijk vlak en heeft als flauwe culminaties de dekzandruggen. Duidelijke terreindepressies komen niet voor. De
onder meer uit de Friese Wouden bekende dobben zijn hier zeldzaam. Ze
zijn bovendien moeilijk vast te stellen, omdat ze met veen zijn opgevuld. De
drie nabij Rotturn gelegen dobben zijn tot dusverre de meest westelijk bekende; zij zijn gedeeltelijk uitgeveend.
De Haskerveenpolder, waarop het onderzoek werd geconcentreerd, ligt
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Fig. 1. De ligging van het besproken gebied/ Siluation of the aren under discussion

tussen Heerenveen, Joure en Vegelinsoord (= Stobbega) in de gemeente
Haskerland (zie de topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000,
blad 1l C-Joure).
I n het algemeen ligt het oppervlak 4 tot 14 meter beneden NAP; enige
zandruggen reiken tot boven NAP. Eertijds was vrijwel het gehele terrein
met oligotroof en enig eutroof veen bedekt. In de negentiende eeuw is dit
grotendeels verveend.
3. D E G E O L O G I S C H E OPBOUW V A N HET G E B I E D

a. Afzettingen van vóór de landijsbedekking
Vóór de komst van het landijs (de Risstijd) vormde het onderzochte deel van
Friesland een betrekkelijk vlak gebied. Eerst onder normale fluviatiele, later
ook fluvioperiglaciale en tenslotte eolische omstandigheden, sedimenteerde
hier een vele meters dik pakket van fijn zand, dat met inbegrip van genoemde windafzettingen in navolging van Hol (1949) als het proglaciaal bekendheid heeft verkregen.
Buiten het onderzochte gebied is deze vorming niet altijd fijnzandig.
Edelman en Maarleveld (1958) en Zonneveld (1959) onderzochten grof
rivierzand met grind van lokaties in Drente en concludeerden met grove
equivalenten van het proglaciaal te maken te hebben. De afzetting werd de
Formatie van Emmen genoemd. Het grove proglaciaal komt ook in Gaasterland voor (Maarleveld, 1956 ; Zandstra, 1959).
Het fijne proglaciale zand bezit in Friesland echter ecn veel grotere verbreiding dan het grove.
In het onderzochte gebied varieert de diepteligging in het algemeen weinig (fig. 2). Zuidelijk van Vegelinsoord bevindt zich daarentegen een vrij
grote rug met een richting van noordoost naar zuidwcst. De helling naar het
noorden bedraagt over twee kilometer f 7 meter (fig. 3) ; de helling naar
het zuiden is minder groot. Voorts is opmerkelijk, dat dc kam van deze rug
aanzienlijk hoger ligt dan in het normale beeld past. Deze hoge ligging kan
twee oorzaken hebben.
In d e eerste plaats de invloed van de wind, die korte tijd voor de komst van
het landijs vat kon krijgen op het fijne zand van de droogvallende vlakten en
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Fig. 2 (bovenste profiel). Dwarsprofiel door het erosiedal van de Boorne N.O. van Heerenveen bij Liixwoude
Fig. 2 (@,per profile). Cross section of the erosion vallty of the Boorne N.E. of Heerenveen near Luxwoude
Fig. 3 (onderste profiel). Dwarsprofielover de proglaciale rug en het erosiedal van de Boorne N.W. van Heerenveen bij Vegelinsoord
Fig. 3 (lowest prOJile). Cross section of the proglacial ridge and the erosion valìql of the Boorne N. W. of Heerenveen near Vegelinsoord
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daardoor ruggetjes kon doen opwaaien. Hiervoor pleit de opvallende gelijkenis met dekzand uit de Wurmtijd. Verschillende onderzoekers was het
eolische karakter van de bovenste lagen van het proglaciale zand reeds opgevallen (o.m. Vink, 1949; Veenenbos, 1954; De Ridder en Wiggers, 1956).
Als tweede oorzaak voor reliëfwijziging van het proglaciaal kan de landijsbedekking worden genoemd. Glaciale stuwing is in een vlak gebied van weinig betekenis; maar dit is geheel anders in de nabijheid van depressies, waar
grote veranderingen kunnen optreden. Deze depressies, o.m. de resten van
proglaciale afwateringsgeulen of van smeltwaterdalen, waarvan we het
bestaan in het onderzochte gebied vermoeden, kunnen voldoende reliëf
gehad hebben om ook hier glaciale stuwing mogelijk te maken. De gevolgen
waren :
1. de dalen werden enigermate uitgediept
2. de randen van de dalen werden zijwaarts opgedrukt
3. zandruggen (oeverwallen, stuifruggen) werden opgestuwd.
De stuwing zal het patroon van ruggen en dalen scherper geaccentueerd
en soms ook gewijzigd hebben.
Ook de hoge proglaciale rug bij Vegelinsoord (zie fig. 3) zal zijn hoogte
wel merendeels aan glaciale stuwing danken, welke stuwing een aangrijpingspunt vond in een (smeltwater-?)dal (par. 4 en 5).

b. Afzettingen van tijdens de landijsbedekking
O p de Formatie van Emmen rust soms het fluvioglaciaal (zie fig. 2). Het is
een smeltwaterafzetting van het landijs, die direct vóór het naderende ijsfront is gevormd (de z.g. 'vorgeschuttete Sande'). Deze smeltwaterafzetting
is doorgaans van weinig belang.
De grondmorene, als keileem ontwikkeld, ontbreekt slecl-its zelden. Alleen
boven proglaciale ruggen zoals bij Vegelinsoord en in het centrum van oude
stroomdalen is het pakket geheel of gedeeltellijk door erosie verdwenen
(fig. 2 en 3).
Bij afwezigheid van bovengenoemde smeltwaterafzettingen valt de basis
samen met de top van het proglaciaal (fig. 2 en 3). De dikte van de keileem varieert sterk en loopt uiteen van l tot meer dan 10 meter; de dikte zal
ook vooral bepaald zijn door de mate van stuwing tijdens de aangroeistadia
van het landijs.
Een fraai voorbeeld van een hoog gelegen, dik pakket keileem komt voor bij Steenwijk,
waar een tongbekken in het dal van het huidige Steenwijker Diep zou hebben gelegen.
Het ijs in dit bekken zou het proglaciaal lateraal (Eeze, Havelterberg) en frontaal (hoogte
bij Steenwijk) hebben gestuwd en er keileem hebben gedeponeerd zonder deze 'bergen' te
hebben overreden (fase d, Ter Wee, 1962). De hoogte van de heuvels bedraagt 10 tot 20
meter + NAP (fig. 4a). Op en tegen het gestuwde proglaciaal komen daar keileemdikten
voor van meer dan 10 meter.

Buiten liet gebicd van deze stuwmorenen vertoont de keileem een helling
naar het WNW (fig. 4a). Een aanleiding om bij deze helling aan een tcktonische storing te denken (Wensink, 1958) achten wij niet aanwezig.
Een meer gedetailleerd overzicht van de hoogteligging van de keileem in
het door ons onderzochte gebied wordtin figuur 4b gegeven. I n het algemeen
ligt de top tussen 2 en 5 meter -NAP. Oostelijk van de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle is het keileempatroon zeer grillig; een erosiedal in dit keileem-

Fig. 4a.
Overzicht van de
hoogteligging in
meters t.o.v. NAP
van de bovenkant
van de keileem
Outline mal, of the
height in metres above
or below m.s.1. of the
top of the boulder clay

gebied manifesteert zich duidelijk (zie par. 4 en 5 en fig. 2). De hoogste
delen van het keileemoppervlak reiken tot ca. NAP.
Westelijk van de spoorlijn liggen twee keileemruggen :
a. van Vegelinsoord over Joure via Scharsterbrug in de richting van SintNicolaasga.
b. de meer versnipperde rug van Oudehaske naar Oosterhaule.
Op beide ruggen reikt de keileem op de hoogste punten tot ca. NAP;
tussen de ruggen herkennen we het verlengde van het bovengenoemde
erosiedal. De ruggen en het tussenliggende dal zijn NO-ZW gericht (fig. 4b).
Tijdens de, voor dit gebied, jongste en daarmee laatste fase van landijsbedekking naderde het landijs vanuit het noordoosten (fase d, volgens Ter
Wee, 1962). Er kunnen toen dalen zijn geweest waardoor en evenwijdig
waaraan het ijs in dit gebied voortschoof. Smeltwaterstromen, in en voor het
ijs uit en met name tijdens het afsmelten van het landijs, maakten mogelijk
opnieuw gebruik van deze oudere dalen. Enkele van deze dalen bleven tot
in recente tijd onveranderd functioneren, zoals die van de Tjonger en de
Linde, die nog steeds overtollig water van het Drentse plateau in zuidwestelijke richting afvoeren (fig. 11). Enkele andere werden in de middenloop af-
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Fig. 4b. Detailkaart van de hoogteligging in meters t.o.v. NAP van de bovenkant van de
keileem
Fig.4b. Detuiled mal of the izeighpht in metres above or below m.s.1. of the tob of tlze boztlder clay

gesnoerd door inwaaiing van zand gedurende de Wurmtijd ; we noemen in
dit verband de Draait, de Boorne, de Eestroom als een zijtak van de Boorne
naar Jonkersland (zie ook Cnossen en Heijink, elders in dit nummer). Op
deze dalafsnoeringen komen we in par. 4 en 5 nog terug.
c. Afzettingen van na de landìjsbedekking tot het Paudorf-interstadiaal
Keizand. I(eizand bestaat uit grof materiaal van de keileem, meer of minder
verrijkt met dekzand uit de Wurmtijd (Veenenbos, 1954). De basis voor de

vorming werd in hoofdzaak gelegd door verwering van de keileem tijdens

het Eemien (Maarleveld, 1960). Daarna vond in de Wurmtijd een sterke
keileemerosie onder periglaciale omstandigheden plaats (niveo-fluviale
vormingen, Edelman en Steur, 1951), waarbij vermenging met dekzand
optrad.
Uit de ligging van het keizand (zie fig. 2 en 3) blijkt, dat deze afzetting
minstens even oud moet zijn als de hierna te bespreken fluvioperiglaciale
afzettingen. We menen dat keizand in hoofdzaak gedurende het koude en
vochtige Pleniglaciaal A van de de Wurmtijd gevormd zal zijn. Verder
kan worden vermeld, dat keizand slecht is gesorteerd en dat het materiaal
veelal ongelaagd is.

Fluuioperiglaciale afzettingen uit het Pleniglaciaal A. Vooral tijdens het Pleniglaciaal A van de Wurmtijd werden eveneens in de Haskerveenpolder en
omgeving onder omstandigheden met veel sneeuwsmeltwater de volgende
sedimenten afgezet :
a. grof zand en grind (als opvulling van de diepe erosiedalen)
b. fijn zand met plantenresten (door watertransport)
c. humeuze leem en gyttja (in rustige bekkens)
d. veen (als verlandingsfase na de afzettingen onder c genoemd).
O p de hogere gronden van de Friese Wouden werden tijdens het Vroegglaciaal en het Pleniglaciaal A van de Wurmtijd deze sedimenten nauwelijks
of niet afgezet. Daar ontbreken deze lagen vrijwel geheel en beperkte de
sedimentatie zich tot enige solifluctie (tabel 4).
d. Veen uit het Paudorf-interstadiaal
Organische vormingen uit de Wurmtijd zijn in de vlakke lage delen van
zuidelijk Friesland in het algemeen van geringe omvang. Door erosie zal
bovendien veel veen verdwenen zijn; een bewijs daarvoor vormen de lagen
veendetritus en de verspreide plantenresten in het zand, welke we terugvinden in de fluvioperiglaciale vormingen uit de Wurmtijd.
Behalve erosie hebben ook kryoturbate omwerkingen grote wijzigingen aangebracht in de
ligging van veen-, gyttja- en leemlagen. We konden constateren, dat gyttjalagen niet
zelden tot een meter diep met de keileem zijn verkneed, terwijl het keizand soms boven
veel jongere leem is geraakt. Ook veen is dikwijls sterk gekryoturbeerd; we vermoeden, dat
i n d e l a g e r e gebieden, zoals i n h e t o n d e r h a v i g e a l l e veen-, g y t t j a - e n leeml a g e n m e e r of m i n d e r intensief zijn v e r k n e e d (fig. 5a en 5b).

I n de omgeving van het oorspronkelijke Boornedal, en bij verstopping ook
in het dal zelf, moet de veengroei van grotere importantie zijn geweest.
I n de Haskerveenpolder waren wij in de gelegenheid enkele profielen
tot een diepte van ca. 4:50 m te bestuderen. O p de compacte door reductie
blauw gekleurde keileem rust een laagje keizand. Hierop bevindt zich een
zanclpakket van fluviatiele oorsprong (het niveo-fluviatiel van Maarleveld
en Van der Hammen, 1952). De gelaagdheid, de aanwezigheid van veenen detritusbandjes en de grindkorrels wijzen hierop. Volgens laatstgenoemde
auteurs zou dit typisch zijn voor het Pleniglaciaal A. I n een zeer koud en
vochtig klimaat kwamen toen niveo-fluviatiele en niveo-eolische afzettingen
(d.w.z. met veel sneeuw) tot stand, zoals ook o.m. Edelman (1951) beschreef.
Door dr. G. C. Maarleveld op afronding onderzochte zandmonsters geven
zowel een eolische als ook een fluviatiele beïnvloeding van het sediment weer
(zie tabel 1).
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TABEL
1. Afrondingsgraden van verschillende zanden in de Haskerveenpolder
TABLE
1. Degree of rounding of different kinds of sand in the Haskerveenbolder
Afrondingsgraad in % / Degree of rounding in %
I
I1
I11
IV

Sedimenten
Sediments
Jonger dekzand
Younger cover sand
Ouder dekzand
Older cover sand
Niveo-fluviatiel zand (Plenigl. A)
Ni~eo~fEuviatile
sand (Plenigl. A)
Niveo-fluviatiel zand (Plenigl. A)
Niveo-fluviatile sand (Plenigl. A)

I = scherp hoekig;
I = acute-angled;

I1 = hoekig;
11 = angular;

I11 = matig rond;
111 = moderateb rounded;

IV = rond
IV = round

bovengrond
10psoi1
holoceen restveen
holocenepeal remains
humuspodzol
Jonger dekzand, ongelaagd
Younper cover sand, nonslral$ed

Jonger dekzand, gelaagd
î'orrngcr colcr snnd, siralificd

verkitte laag met humusinfiltratie
layer cemenied by infillralion ofhrimus
Allernd veen, plaatselijk met dunne zand- en lccmlaagjes
Allcrod peai, locnllj inlcrbedded wiih sn~idand loa,>r
fluviatiel (fluvioperiglaciaal) zand
fivialile sand
bovenkant van de zone van totale reductie
upjcr boundary of the zone oflolal reduclion
fluviatiel (fluvioperiglaciaal) zand met veen- en detrituslaagjes
fluvialile sand wilh lhin layers ofjeal and delrilrrs

laag met Paudorf-veen, kryoturbaat beïnvloed
lajrr wiih Pnt~dorfptaiinJ7uerrred ly ronprliirrbniion

fluviatiel (fluvioperiglaciaal) zand met veen- en detrituslaagjes
fluuiatile sand willi thin layersofpeal and delrilirs

blauwe keileem
blue boulder clay

Fig. 6. Schematische tekening van het profiel Haskerveenpolder B met holoceen, Aller~den Paudorf-veen
Fig. 6. Sketch of the projle Haskerveen~olderB with holocene, Allersd- and Paudol/leat
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O p vorengenoemd niveo-fluviatiel zandpakket rust een veenlaag van ca.
50 cm, die sterk gekryoturbeerd is (fig. 6).
De absolute ouderdom van dit veen is na verwijdering van de humus,
door middel van 14C-onderzoek bepaald op 30 300 f 800 jaar (GRN 2269).
Het blijkt dus dat deze veenlaag wat ouderdom en positie betreft past in het
beeld dat Andersen, De Vries en Zagwijn (1960) geven van wat zij noemen
het Paudorf-interstadiaal, dat zich ongeveer tussen Pleniglaciaal A en B
(tabel 4) bevindt.
Zij geven als ouderdomsbepalingen voor humus uit het bemonsterde
laagje 29 930 f 300 jaar en voor het overblijvende organisch materiaal
31 700 f 400 jaar (resp. G R 0 2008 en G R 0 2007). Hierbij wordt door hen
opgemerkt, dat door de geringe hoeveelheid organische stof in de monsters
de uitslagen met enige restricties worden gegeven.
I n ons geval betrof het Hypnaceeënveen met een zeer geringe hoeveelheid
zand. De mogelijkheden van 'verjonging' der veenlaag van boven worden
door ons niet aanwezig geacht. Hiervoor kunnen we de volgende argumenten
aanvoeren:
1. het zandpakket boven de veenlaag bevindt zich in de totaal gereduceerde
zone en bevat geen wortelresten
2. er is in deze zandlaag géén infiltratie geconstateerd van organische
deeltjes
3. ook de veenlaag ligt in de zone met totale reductie. Dit betekent, dat het
veen zich eveneens buiten de invloedssfeer bevindt van de fluctuatiezone
van het grondwater, waarmee organische delen naar beneden worden
verplaatst
4. de veenlaag is zeer compact. De doorlatendheid is daardoor Òf zeer gering
of nihil
5. het monster werd gestoken uit de onderkant van het pakket veen.
Een onjuiste uitslag door bijmenging van ouder materiaal is evenmin onwaarschijnlijk :
1. slechts Hypnaceeënveen werd voor dit onderzoek verzameld
2. na pollenanalytische bewerking bleek, dat zich in het voor de l4C-bepaling verzonden materiaal uiterst weinig of geenjong-tertiaire bestanddelen
bevinden.
3. de humus werd bovendien verwijderd.
Het palynologische onderzoek had als resultaat, dat het humeuze zand
onder de veenlaag in een pleniglaciaal klimaat zou zijn afgezet, gezien het
hoge kruidenpercentage (97-93
I n de veenlaag wordt een lichte klimaatverbetering geconstateerd op grond van de teruggang van het kruidenpercentage tot 58,8% op 314 cm -NAP (zie figuur 7b en tabel 3). De geringe hoeveelheid kruiden houdt verband met het toenemen van het aantal
Cyperaceeën en de toename van de berk (Betula) en de den (Pinus). Gecombineerd met het resultaat van de l4C-bepaling zal hiermee de klimaatverbetering gedurende het Paudorf-interstadiaal zijn weergegeven.

x).

e. Afzettingen van na het Paudorf-interstadiaal
Fl~~io~eriglaciale
afzettingen uit het Pleniglaciaal B. Vorengenocmde veenlaag
wordt afgedekt door een fluviatiel beïnvloed pakket zand, dat sterke gelijkenis vertoont met het pakket, dat zich direct onder het Paudorfveen bevindt.
Het fluviatiele karakter zal veroorzaakt zijn door de nabijgelegen Boorne
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(zie par. 4 en 5). I n dit pakket zand bevindt zich de bovenkant van de zone
van permanente reductie. Daaronder is het zand gekenmerkt door een grijze
kleur en de aanwezigheid van leem-, veen- en detritusbandjes. Boven de
reductiegrens is het zand 'los' van pakking, blond gekleurd, terwijl de veenen detrituslaagjes ontbreken.
Pollenanalyse van materiaal beneden de reductiegrens doet de sterk fluviatiele invloed van de pleistocene Boorne naar voren komen. Dr. Polak
tekent namelijk bij het pollendiagram aan, dat de interpretatie enige moeilijkheden gaf in verband met het vele jong-tertiaire stuifmeel. Genoemd kunnen worden: Hystrichospaeridae, Fagus, Pterocarya, Liquidambar, Ilex,
Ulmus, Tilia, etc. Het gehele profiel maakte de indruk te zijn ontstaan
onder natte omstandigheden, gezien het hoge percentage Potamogeton,
Equisetum, Carex en Menyanthes (figuur 7a en tabel 2). Het diagram geeft,
zonder de 'vreemde' elementen, een pleniglaciaal beeld.
De tertiaire elementen moeten afkomstig zijn van de pleistocene Boorne,
die keileem en wellicht ook potklei heeft aangesneden. Zowel potklei als
keileem bevat pollen uit het Jong-Tertiair, dat onder invloed van of met het
landijs vanuit jong-tertiaire lagen naar ons land is vervoerd (Van Gijzel,
Overweel en Veenstra, 1959; Van Heuveln, 1959).
Reeds eerder werd opgemerkt, dat het Paudorf-interstadiaal ongeveer het
Pleniglaciaal A van het Pleniglaciaal B scheidt (zie ook figuur 7b en tabel 3).
Daar zich volgens pollenanalytische gegevens boven het veen uit het Paudorf-interstadiaal materiaal bevindt, dat onder pleniglaciale omstandigheden is gesedimenteerd, volgt hieruit, dat dit in het Pleniglaciaal B gebeurde.
Dekzand. Volgens Van der Hammen (1953) hield gedurende het (Wurm-)
Pleniglaciaal B en het (Würm-)Laatglaciaal in een groot deel van Nederland
de fluviatiele sedimentatie geheel op. In deze tijden werd dekzand afgezet.
TABEL
2. Lijst van gevonden en niet in het pollendiagram Haskenreenpolder Aj(figuur 7a)
vermelde pollenkorrels en sporen
TABLE
2. Pollen and sjores jòund but not shown in the pollen diagram of the Haskerveenfolder A
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TABEL3. Lijst van gevonden en niet in het pollendiagram Haskerveenpolder B (figuur 7b)
vermelde pollenkorrels en sporen
TABLE
3. Pollen and skores found but not shown in the kollen diagram of the Haskerveenfiolder B
( h u r e 76)
o
a
^.

I n ons gebied van onderzoek gaat dit beeld, zoals uit de voorgaande paragraaf reeds bleek, niet geheel op.
De volgende afwijkingen komen voor (fig. 8 en 9) :
1. het Paudorfveen wordt afgedekt door een vrij dik pakket fluviatiel zand
2. dit fluviatiele materiaal ligt onder een veenlaag, die bovenin gekryoturbeerd is en overgaat in fluviatiel omgewerkt eolisch zand met verspoeld
veen en detritusbandjes
3. de aanwezigheid van een op de Laag van Usselo gelijkende horizont van
ca. 5 cm dikte in het bovenste eolische deel van het profiel. Deze horizont
vormt de grens tussen het bovenliggende niet gelaagde en het onderliggende wel gelaagde dekzand
4. tussen het gelaagde dekzand en het fluviatiele zand eronder bevindt zich
plaatselijk een lemig humeus bandje van ca. 2 cm dikte (fig. 8).
Het toepassen van de door Van der Hammen geschetste stratigrafie der
dekzanden deed ons de in sub 3 beschreven horizont als Laag van Usselo
zien. De onderliggende veenlaag, die over een oppervlakte van vele tientallen hectaren algemeen voorkomt, zou dan in het Bdling-interstadiaal gcvormd moeten zijn. De veenlaag werd op drie lokaties bemonsterd voor polIenonderzoek en twee monsters werden genomen voor 14C-onderzoek.
De uitslagen van de 14C-dateringen waren als volgt: 11 600
70 jaar
100 jaar (GR0 3585). Beide getallen betekenen
(GRN 2136) en 11 750
normale waarden voor een Aller0douderdom van het veen.
De pollenanalysen gaven als resultaat een laatglaciaal interstadiurn,
waarbij echter door het vrij hoge percentage kruiden en de onder meer geringe hoeveelheid Pinus moeilijk valt uit te maken of het 'warme' deel van

bovengrond
lopsoil

humuspodzol
Jonger dekzand, ongelaagd
lórrnger cover sand, nonslraiified

Jonger dekzand, ongelaagd
iounger cover sand, nonslraiified
iets gebleekte lemige laag
diglitly bleachcd loafny layer

Jonger dekzand, gelaagd
Younger cover sand, stralifird

lemig humusbandje uit de Jonge llryastijd
Ihin loamy humw band from the î'oirnger Dryas time
fluviatiel (fluvioperiglaciaal) zand met detritusjluuialile sand willi lliin layers of delriiiu and@lja
Allerad-veen
Allerodpeal

fluviatiel (fluvioperiglaciaal) zand
jluuiolile sand

Fig. 8. Schematische tekening van de opeenvolging van de lagen boven het Allered-veen in
de Haskerveenpolder (1 t/m 4 = plaatsen waar monsters zijn genomen voor het granulometrisch onderzoek, zie fig. 10)
Fig. 8. Sketch of the sequence of layers over-/ing the Allered beat in the Haskerveenbolder (1 tlm 4 =
sbots where samkles were takenfor the determination of grain sizes, seejg. 10)

het veenlaagje de Bolling- of de Aller~dtijdvertegenwoordigt. Ook de hoeveelheden Empetrum zijn te gering om hieruit conclusies te mogen trekken.
Daar de veenlaag gelegen is boven de reductiehorizont is 'verjonging'
mogelijk door infiltratie van jongere organische stoffen. Van Heuveln (1959)
beschrijft een 'verjongd' profiel uit Drente, waarin jonge humus, die volgens
de 14C-datering 1535 f 85 jaar (GR0 710) oud is, zich ca. 45 cm beneden
de Laag van Usselo bevindt.
Een dergelijk geval kon een der schrijvers constateren bij Hoornsterzwaag,
waar de ouderdom van een humusinfiltratieband onder de Laag van Usselo
volgens de 14C-datering bepaald werd op 3070
70 jaar ( G R 0 81 7).
De mogelijkheid, dat de 14C-uitslag van de vorenomschreven veenlaag
door 'verjonging' is beïnvloed, wordt door ons echter uiterst gering gcacht.
Redenen hiervoor zijn:
1. Door het bovenliggende zandpakket is het veen dermate geklonken, dat
het vrijwel ondoorlatend is geworden.
2. De klink deed verticale scheuren ontstaan, door welke het watertransport
plaatsvindt, Deze plekken zijn duidelijk herkenbaar in verband met de
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Fig. 9. Het profiel boven het Paudorf-veen in een ent-luiting (Haskerveenpolder)
Fig. 9. Thc proJiL overhing the Paudorfkeat in an cxbosure (Haskerveet~older)

aanwezigheid van doppleriet. De monsterneming vond plaats op voldoende afstand van deze scheuren.
3. De monsters werden gestoken uit de onderkant van de compacte veenlaag.
4. Beide 14C-uitslagen zijn vrijwel gelijk. Deze overeenkomst is niet waarschijnlijk bij verontreiniging.
O p grond van bovengenoemde argumenten mogen we aannemen, dat dc
14C-datering van de veenlaag betrouwbaar is.
I n de hogere zandgebieden wordt na de Allcr~d-pcriodeplaatselijk lict
Jongere dekzand I1 als een windafzetting aangctroffen. I n de Haskcrvecnpolder bevindt zich echter op dit niveau een fluviatiele zandlaag rnct vcrspocld veen en gyttjabandjes. Blijkbaar is door dc vcengroei de afvoer van
de pleistocene Boorne vcrsleclitcrd, waardoor 11ct brede dalgebied mecr nog
dan elders wateroverlast kreeg.
Vorst- en golfwerking werkten crosie in de hand. Hct geërodccrdc zand
werd met verslagen veen en ingestoven dckzand wccr gesediinenteerd analoog aan liet holocene spoelzand (Cnosscn cn Hcijink, 1958). Het eindc van
dcze tijd is vertegenwoordigd door een lcmig, huincus bandje. Een pollenanalyse ervan wecs uit, dat liet zeer waarschijnlijk onder nattc omstandigheden ontstaan was in de Jonge Dryastijd. Hct laagje bcvatte ondcr mecr:
30% Betula, 3% Pinus, 1,7% Salix, 7,70/, Ericaceeën (incl. Empetrum),
0,7 % Gramineeen, 52 % Cyperaceeën, 3
Filices, 3 18,7% Sphagna,

33,3 % Equisetum, 1,3 Ranunculaceeën, 2,0% Artemisia, 0,3 % Juniperus,
0,7 % Rumex en 1% Thalictrum.
Boven dit laagje bevindt zich een pakket dekzand. Dit dekzand kunnen
we onderverdelen in:
a. het onderste pakket met een duidelijke gelaagdheid
b. het bovenste pakket zonder gelaagdheid.
Tussen a en b ligt een duidelijk waarneembare horizont van ca. 5 cm
dikte, die doet denken aan een weinig geprononceerde Laag van Usselo.
Deze heeft een zwakke bleking, een hoger gehalte aan leem en uiterst fijn
zand en een tweetoppige sortering, maar mist de bekende 'vingers' en houtskoolpartikels (fig. 8 en 9). De korrelgrootte-analysen van materiaal uit de
onderscheiden horizonten boven het Allerad-veen zijn als blokdiagrammen
in fig. 10 uitgezet. Hieruit blijkt dat:
1. de monsters 1, 3 en 4 een sterk eolisch karakter weerspiegelen
2. het monster 2 een hoger gehalte aan korrels < 50 mu bevat.
I n analogie met het textuurbeeld van de Laag van Usselo (Maarleveld,
1960a) willen we deze horizont zien als een stilstandfase in de dekzandsedimentatie. Door het ontbreken van geschikt materiaal voor onderzoek
was een nadere datering niet mogelijk.
Het voorkomen van deze gebleekte - op de Laag van Usselo gelijkende horizont staat niet alleen.

G104-1 :Jonger dekzand I1 boven degebleektelaag
GIO4-1: lóungrr touer sand II ouerlyil'oigtrhe Ileached laycr

G105-2: Jonger;dekzancl I1 uit de gebleekte laag
G105-2: Tounger couer sand I I f i o ~ nthe bleaclied layer

20

O
Omu
G]@-3: Jonger dekzand 11 tussen de gebleekte laag
cn een humeusleembandjc
G106-3: Yo'oiinger couer sand II fio111 between 111s blcached
layer and a fhiti hu~itsscloaniy 6and

16 50 75 105 150 210 300 420 6Wmu
G107-4: fluviatiel beïn~loedzand tussen liet humeuze
leembandje en de veenlaag
G107-4: Sand wilhfluviatile influencesfio~nbelwecn Ilie lhin
l~urnoseloamy band and thepeal layer

Fig. 10. Korrelgrootteverdelingen van materiaal uit het profiel Haskerveenpolder C (zie
fig. 8).
Fig.10. Grain size dktribution ofmaterial of theproJile Haskerueenjolder C (seejg. 8)
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14C-dateringen in het
onderzochte gebied

Kind of sedimentation in
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Aard van de sedimentatie
in het onderzochte gebied

Jonger dekzand
Younger couer sand

14C-datings in the
area discussed

TABEL
4. De Wurmijstijd met betrekking tot het onderzochte gebied
TABLE
4. The Wurm glacial eboch in the area discussed
Indeling naar Van der
Hammen, 1953; Zagwijn,
1961 e.a.
Chronology Van der Hammen,
1953; zagwijn, 1961 a.o.)

Jonge Dryastijd
Younger Dryas time

De sedimentatie in de Friese
Wouden (Veenenbos, 1954;
Cnossen, 1961)
Sedimentation in the 'Friese Wouden' (Veenenbos, 1954; Cnossen,
1961

--

-

Jonger dekzand I1 of lokaal
Jonger dekzand
Younger cover sand II or local
Younger cover sand

Laag van Usselo, veen en
gyttja ('hotte')
Layer of Usselo, peut and gyttja

+

veen en gyttja
peut and gyttja

Jonger dekzand I of regionaal
Jonger dekzand
Younger cover sand I or regional
Younger cover sand

11 600
70 jaarlyear
(GRN 2 136)
11 750 f 100 jaarlyear
( G R 0 3585)

fluviatiel zand met verspoeld
veen en detritusbandjes
jiuviatile sand with thin bands
of reworked peut and detritus

Allered-interstadiaal
Allergd interstadial

Oudere Dryastijd
Older Dryas time

fluviatiel zand?
veen en gyttja
fluviatile sand?
peut and gyttja

fluviatiel zand met verspoeld
veen en detritusbandjes
Ouder dekzand
jiuviatile sand with thin bands
Older cover sand
of reworked teat and detritus

veen en gyttja
peut and gyttja

30 300 f 800 jaarlyear
(GRN 2269)

Belling-interstadiaal
Blilling interstadial

Paudorf-interstadiaal
Paudorf interstadial

fluviatiel zand en keizand.
Solifluctie en kryoturbatie.
jiuviatile sand and boulder sand.
SoliJlution and congeliturbation

o>

t-

I n de Friese Wouden werden op verschillende plaatsen in het Jongere
dekzand boven de Laag van Usselo één of meer vegetatiehorizonten waargenomen.
Prof. Florschutz dateerde bij Giekerk op pollenanalytische gronden een vegetatiehorizont
in het Jongere dekzand boven de Laag van Usselo als van boreale ouderdom. Bij Mildam
kwamen in een hoge dekzandformatie verschillende horizonten voor. De datering van beneden naar boven was resp. pre-boreaal tot atlantisch of jonger.

Het gelaagde karakter van het Jongere dekzand tussen de gebleekte laag
en het bandje uit de Jonge Dryastijd wijst op aanzienlijke verschillen in
lithostratigrafische eigenschappen der Jongere dekzanden. I n topografisch
hoge en droge gebieden is het leemgehalte lager en ontbreekt de horizontale
gelaagdheid.
4. D E P L E I S T O C E N E E N D E H O L O C E N E B O O R N E

De afwatering van de westelijke rand van het Drentse plateau vindt plaats
door een aantal stroompjes, die naar het zuidwesten afvloeien en op het
IJsselmeer lozen.
Eén van de meest noordelijke is de Boorne. Het bovenstroomse dalgedeelte van deze rivier is te vergelijken met de bovenlopen van Linde en
Tjonger. Circa l km ten westen van de brug l) in de weg van LippenhuizenDriehoek naar Beetsterzwaag buigt de tot dan toe naar het zuidwesten gerichte rivierloop om en neemt een noordwestelijke richting aan tot Piershiem,
om vervolgens via het rechte, naar het zuidwesten gerichte stuk Oldeboorn
te bereiken. Stroomafwaarts van Oldeboorn buigt de meanderende rivier
geleidelijk naar het noorden om en mondt bij Irnsum in de Moezel uit
(fig. l l).
De volgende vragen liggen voor de hand:
1. Waarom verandert de Boorne westelijk van de Stenen Brug sterk van
richting? Zou het kunnen zijn, dat de pleistocene Boorne evenals de
Tjonger en de Linde naar het zuidwesten heeft gestroomd?
2. Zou de Boorne van de Stenen Brug naar het noordwesten van jongere
datum kunnen zijn? E n zo ja:
3. Wat is de oorzaak van deze verandering van stroomrichting van de
Boorne?
We zullen trachten deze vragen te beantwoorden.

De pleistocene Boorne
I n paragraaf 3b werd gewezen op de rugvormige keileemtopografie westelijk
van de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen. Tussen de ruggen ligt de keileem
extra laag. Ruggen en 'dal' zijn NO-ZW georiënteerd. Het vermoeden rees,
dat we te maken hadden met een deel van de pleistocene Boorne. De eerste
aanwijzing daarvoor was, dat deze strook met lage keileemligging en deels
zonder keileem, kon worden vervolgd tot nabij de Stenen Brug om daar aansluiting te geven op het brede pleistocene dal van de Boorne bij Beetsterzwaag.
Deze strook loopt van de Stenen Brug naar het zuidwesten, langs de Iclidse
en verder via Luxwoude, Gersloot, Spitsendijk, Nieuwebrug, door de Has1)
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Voortaan Stenen Brug genoemd.
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kerveenpolder en langs Haskcrhorne naar Heide bij Sint-Nicolaasga. Het
verloop zuidwcstelijk van Heide is nog niet onderzocht, maar ongetwijfeld
mondde de rivier, dic in dit dal heeft gcstroomd, niet ver van Lemmer in de
toenmalige Vecht uit (fig. 11) ; dczc noordelijke Veclitarm liep via Giethoorn, Blankenham en Icuinre naar het westen (fig. 33 in Pannekoek, 1956
en fig. 13 in Ter Wee, 1962).
Ecn nader onderzoek wees uit, dat de kcilcein in liet middcn van dit dal
ontbreekt, zoals dit ook in de bovenloop liet geval is (Vecnenbos, 1954). I n
tegenstelling tot het meer algcmcne profiel mct ccii dikkc keileeinlaag (zie
par. 3) ziet de dalopvulling er als volgt uit:
10 m -NAP is de erosiegeul met grof
25 m tot
a. van de dalbasis op
zand en scherpkantig, glaciaal grind opgevuld. Het materiaal bevat
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TABEL
5. Grindassociaties (fractie 3-5 mm) in en onder de pleistocene opvulling van het Boornedal en in de keileem
TABLE
5. Grauel associatiow (sebarate 3-5 m m ) in and under the bleistocene fill o f the vallev o f the Boonze and in the boulder clay

20,60
21,90

l

3,72,3,2,-

b. In grijze keileem in de omgeving van Heerenveen

,

j

Analysenummer 1
No. of analysis
1980
1 4 2067
27,246 1
1 20,2470
/ 28,2566
11,-

vuursteen en veel kristallijne componenten en moet afkomstig zijn van
keileem, omdat het grind uit de dalopvulling en het morenegruis uit de
grijze keileem volkomen identiek zijn (resp. type FG V en DG I, naar
Zandstra 1959, zie ook tabel 5).
Het glaciale grind in de dalopvulling wijst dus op een tijd van aanzienlijke keileemerosie. Een goed voorbeeld van de diepe erosie vormt het dal
tussen Luxwoude en Gersloot l ) (zie fig. 2) ; daar is de insnijding zo diep
gegaan dat niet alleen de keileem, maar ook het proglaciaal volledig
werd opgeruimd, terwijl een daaronder liggende Rijnafzetting, de For22,50
matie van Vianen, werd aangesneden. De dalbodem lag hier op
m -NAP. De grindanalyses illustreren een en ander duidelijk (tabel 5,
verg. fig. 2).
b. van f 10 m -NAP tot onder liet restveen aan de oppervlakte volgen
fijn zand met leem-, veen- en gyttjalagen. De leemlagen zijn gebonden
aan bepaalde plaatsen (zie hierna), zij kunnen daar vele meters dik zijn
(fig. 2). O p dergelijke plaatsen is ook het aantal detritus- en veenlaagjes
talrijker.
Ook in het terrein is bij aandachtige beschouwing van de topografie
plaatselijk iets van het pleistocene dal te bespeuren.
We kunnen noemen:
1. de lagere ligging als gevolg van klink van dikke leem- en gyttja-lagen:
bij de Klidse, tussen de Klidse en de zuigput bij de autoweg niet ver van Luxwoude, de
weilanden westelijk van de Hooge Dijk nabij Gersloot en een deel van de Haskerveenpolder.
Bij een minder goede verzorging der graslanden is deze lagere ligging te herkennen aan een
overdadige begroeiing met russen, terwijl ook waterkruiskruid rijkelijk kan voorkomen.

2. een dikkere restveenlaag aan de oppervlakte
3. boven het opgevulde dal is het terrein vlak. Dit in tegenstelling tot liet
golvende keileemlandschap.
4. verzakking van kunstwerken boven liet dal. We noemen de 'knik' in de
autoweg van Heerenveen naar Leeuwarden bij Nieuwebrug.
Het lijkt ons verantwoord na de uiteenzetting hierboven, dit dal als het
oudste Boornedal te zien.

De holocene Boorne
Over de holocene rivier de Boorne van de oorsprong tot de Stenen Brug kunnen we kort zijn. Dit deel van de Boorne vormt het recente stroompje in de
bovenloop van liet brede pleistocene Boornedal, zoals bij de Tjonger en de
Linde (Veenenbos, 1954; Cnossen en Heijink, elders in dit nummer).
Vanaf de Stenen Brug loopt liet sterk meanderende rivierge naar het
noordwesten. Uit niets blijkt in dit stroomgebied de aanwezigheid van een
erosiedal. Dc Boorne stroomt hier grotendeels over een vrij hoog gelegen
keileemveld (fig. 4a). Zowel de grove dalopvulling alsook de afnietingen van
het oudste deel van het dal (zie fig. 2 en 3) duiden op een veel groter dcbiet
van de oudste Boorne. Ook deze omstandigheden wijzen in de ricliting van
een ander verloop van de Boorne in pleistocene tijd.
l) .Het profiel
minder groot.

het dal niet dwars maar schuin, de breedte is dus in werkelijkheid
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5. D E GESCHIEDENIS VAN DE BOORNE - EEN R E C O N S T R U C T I E

Uit de boorgegevens en veldwaarnemingen is de volgende poging tot reconstructie van de Boorne mogelijk. De meeste gegevens werden reeds in dit
artikel verwerkt.

Fase A. Bij de nadering van het landijs zal de Boorne in zijn oudste vorm als
smeltwaterstroom zijn ontstaan. Het is denkbaar, dat deze smeltwaterstroom
een proglaciale afwateringsgeul kon benutten; het landijs zal het ontstane
dal door stuwing verbreed en mogelijk ook uitgediept hebben. Gedurende
het definitieve afsmelten van het ijs zal het dal opnieuw een machtige smeltwaterstroom hebben bevat, waardoor veel erosie plaatsvond.
Fase B. Over afzettingen uit het Eemien in het Boornedal zijn onze gegevens
te gering in aantal om er hier nader op in te gaan.
Fase C. Tijdens het Vroegglaciaal e n het Pleniglaciaal A van de Wurm is
hier van regionaal transport door de wind nog weinig te merken; daarentegen overheersen in het onderzochte gebied de fluvioperiglaciale vormingen.
Zandruggen welke niet door keileem waren bedekt, zullen echter wel door
de wind zijn geërodeerd. Zulke ruggen van proglaciaal zand bevinden zich
bij Sint-Nicolaasga en zuidelijk van Vegelinsoord. Enige honderden meters
zuidoostelijk van deze zandruggen lag het dal van de Boorne, een dal dat in
de arctische winters slechts een gering watertransport zal hebben gehad en
misschien zelfs droog heeft gelegen. Het eolische zandtransport vanaf de
ruggen was bij westelijke en noord-westelijke winden (Vink, 1949) naar het
oosten en zuidoosten gericht; daarbij geraakte veel sneeuw en zand in het
dal en vormden zich barrières.
Ten slotte had het zand het dal zover dichtgestoven, dat het water de
barrière niet kon doorbreken. Het zich voor de dam verzamelende water
overstroomde daarna de oevers en zocht een weg door lage terreingedeelten,
daarbij een nieuwe bedding vormend. Deze nieuwe riviergedeelten van de
Boorne zijn naar het noordwesten en noorden gericht, waar het keileemoppervlak lager lag.
I n deze tijd is het Boornedal op ten minste twee plaatsen afgesnoerd geraakt:
1. ten oosten van Sint-Nicolaasga
2. ten zuidoosten van Vegelinsoord.
Het in de bedding gewaaide zand is niet te onderscheiden van het zand
van de ruggen zelf; beide zijn grijswit van kleur, matig fijn van korrel en
goed gesorteerd. Hoewel het niet onmogelijk is, dat ook zand uit de bedding
tot ruggen in het dal opwaaide, lijkt ons deze invloed gezien dc bovengenoemde overeenkomst niet groot te zijn geweest. De Boorne heeft zich op
deze plaatsen dus niet in het hoofddal gehandhaafd; de nieuwgevormde
Boornetakken vinden we duidelijk terug op de keileemhoogtekaart (I bij
Scharsterbrug en I1 bij Haskerdijken op fig. 4b).
De droogliggende rivierbedding werd stroomafwaarts van de verstopping
met dekzand en solifluctiemateriaal opgevuld. Aan de andere kant van de
barrière moet de afwatering lange tijd hebben gestagneerd, getuige de tot
hoog in het profiel voorkomende meerbodemafzettingen zoals klei, leem en
gyttja. Deze men vrij grote oppervlakten in bij een aanzienlijke dikte. Ook
kon veenvorming op uitgebreide schaal optreden met name tijdens de inter84

stadialen. Wij menen dat de eerder genoemde Paudorf- en Alleradveenlagen
dan ook zijn ontstaan ten gevolge van de verstoppingen van de Boorne.

Fase D. Gedurende het Pleniglaciaal B, na het Paudorf-interstadiaal, was
het klimaat nog steeds arctisch maar veel droger dan in het Pleniglaciaal A.
I n het grootste deel van Nederland kwam toen het Oudere dekzand tot afzetting (Van der Hammen, 1953). Dit meestal lemige dekzand zal zeer
waarschijnlijk ook in het onderzochte gebied in depressies zijn gesedimenteerd, en dus ook in de Boorne, maar het werd tot dusverre nergens geconstateerd. Evenals gedurende het Pleniglaciaal A gingen de fluvioperiglaciale
omwerkingen door en dit duurde tot de Ballingtijd. Lokale verplaatsingen
van proglaciaal zand zullen hebben plaatsgevonden en een stagnerende invloed op de afwatering van de Boorne hebben gehad. Deze stagnatie zal ook
tijdens de Ballingtijd veenvorming mogelijk hebben gemaakt.

Fase E. Na het Bnlling-interstadiaal neemt in het gebied van de Friese
Wouden de eolische sedimentatie sterk toe (o.m. Veenenbos, 1954); hier
wordt in de Oude Dryastijd het zogenaamde Jongere dekzand I afgezet
(o.m. Cnossen, 1961). Het onderzochte gebied is evenwel voor zandtransport door de wind te nat en fluvioperiglaciale vormingen vinden nog steeds
plaats, met name in het Boornedal. I n het Allerad-interstadiaal vindt in dit
gebied over grote oppervlakten veenvorming plaats. I n het bijzonder met
14C-bepalingen werd van verschillende lokaties dit veen gedateerd (zie
par. 3d).
Deze uitgebreide veengroei als gevolg van gebrekkige waterafvoer heeft
de Boorne totaal verstopt.
Fase F. Vanaf de tweede helft van de Alleradtijd en in de Jonge Dryastijd is
de heersende windrichting west tot zuidwest (Maarleveld, 1960). Langs de
randen van de dalen vormen zich in de Friese Wouden dekzandruggen, die
vermoedelijk uit de droge dalen zijn opgewaaid (Veenenbos, 1954); de
eolische sedimentatie heeft daar dus een lokaal karakter. Ook langs de middenloop van de Boorne vormden zich dekzandruggen, soms zelfs boven het
opgevulde dal. I n deze tijd vond ook de meer regionale dekzandsedimentatie plaats aan de westkant van de Friese Wouden en langs de zuidrand van
het Lage Midden (Veenenbos, 1954; Cnossen en Heijink, elders in dit
nummer). Deze dekzanden snoerden de middenloop ten slottc definitief af;
vooral ten westen van de Stenen Brug is de Boorne volledig verstopt geraakt,
het dal is hier geheel met dekzand opgevuld.

Fase G. Hoewel de Boorne de dekzandvorming ten slotte trotseerde, gaf de
rivier het oude dal tussen de Stenen Brug en Lemmer prijs en zocht zich aan
het begin van het Holoceen een weg naar het noordwesten. Aanvankelijk
ging dat met enige insnijding gepaard maar hieraan kwam door de invloed
van een hogere zeespiegel en de daarmee verhoogde crosiebasis een einde.
Sindsdien is de Boorne in betekenis afgenomen.
SAMENVATTING

De oudste Boorneloop is mogelijk ontstaan in dc Riss-ijstijd als afvocrgeul van
het vrijkomende smeltwater. De ligging is ongeveer bepaald door de lijn
Bakkeveen-Heerenveen-Lemmer. De richting is NO-ZW. Door erosie is het
stroomdal plaatselijk meer dan 20 m diep.
Tot in het (Wurm-)Laatglaciaal is sedimentatie onder fluviatiele invlocd

doorgegaan. Afsnoeringen van het stroomdal door windafzettingen belemmerden ten slotte de waterafvoer. Hierdoor kon veenvorming plaatsvinden.
Tevens was de Boorne genoodzaakt een nieuwe afvoermogelijkheid te zoeken. De richting waarin dit geschiedde, werd bepaald door het naar het
noordwesten afhellen van de keileemondergrond.
De jongste afwijking van de oorspronkelijke stroomric.hting wordt gevormd door de Boorneloop tussen Beetsterzwaag en Irnsum.
14C-pollenonderzoek aan materiaal uit een veenlaag, ingesloten in een
fluviatiel sediment boven de keileem in de oude Boorneloop, gaf een ouderdom vergelijkbaar met die van het Paudorf-interstadiaal. Het fluviatiele
sediment wordt afgedekt door een veenlaag, die volgens 14C-onderzoek gevormd is in de Aller~dtijd.Een venig laagje uit de Jonge Dryastijd sluit de
fluviatiele sedimentatie boven het Aller~dveenaf.
I n het Jongere dekzand bevindt zich een op de Laag van Usselo gelijkende
horizont, gekenmerkt door een zwakke bleking, een onregelmatige begrenzing en een hoger gehalte aan de fractie t 5 0 mu dan het boven- en onderliggende Jongere dekzand. Deze laag is echter volgens de pollenanalytiche gegevens jonger dan de Alleradtijd en daardoor dus ook jonger dan de Laag
van Usselo. Boven deze horizont is het Jongere dekzand ongelaagd. Het eronder liggende Jongere dekzand is duidelijk gelaagd en heeft een hoger
leemgehalte.
maart 1963
SUMMARY

The oldest course of the Boorne-rivulet may date back to the Riss glacial
epoch as basin of a melt-water stream. It ran from NE to SW approximately
along a line connecting the present day places Bakkeveen, Heerenveen and
Lemmer. Owing to erosion the depth of its valley exceeds 20 metres.
Fluviatile sedimentation went on up to the last part of the Wurm glacial
epoch but finally eolian sedimentation cut off the drainage of the valley and
peat formed. In addition the Boorne had to find a new outlet in a direction
determined by the sloping tot the NE of the boulder clay underneath. The
most recent deviation from the original direction is represented by the course
the Boorne follows between Beetsterzwaag and Irnsum.
Datings by determination of 14C and pollen in material taken from a peat
layer contained in a fluviatile sediment overlying boulder clay and situated
in the old course of the rivulet, gave results that compare with those from the
Paudorf interstadial. This fluviatile sediment is capped by a peat layer that
formed, according to 14C dating, in the Allerad time.
A peaty layer from the Younger Dryas time finally covers the fluviatile
sediments overlying the Allerad peat.
I n the Younger cover sand a horizon resembling the 'Layer of Usselo' can
be discerned. It is characterized by a faint bleaching, irregular boundaries
and a higher content of particles < 50 mu than occurring in the sand above
and below. According to pollen-analytica1data, however, this horizon does
not date back as far as Aller~dand hence it is also younger than the Layer of
Usselo.
The Younger cover sand overl~ingthis horizon is nonstratifìed, whereas
the Younger cover sand underneath it is stratified and contains more particles < 50 mu.
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