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I. INLEIDING
Onder de huidige omstandigheden komt een bodemkartering in de regel slechts
tot stand in gebieden waar belangrijke landbouwkundige vraagstukken op een
oplossing wachten. Het randgebied van de Noordoost Polder vormt op deze regel
geen uitzondering. Sedert het droogvallen van de jongste Zuiderzeepolder in 1941
zijn steeds meer klachten over verdrogingsverschijnselen in het naburige graslandgebied gehoord.-Behalve de grasproductie ondervinden ook bedrijfsgebouwen en
wegen ernstige schade.
Een dating van de grondwaterspiegel is de oorzaak van al deze moeilijkheden.
Reeds voor de drooglegging van de Noordoost Polder was de mogelijkheid van
deze daling voorzien. De gegevens van een reeds in 1938aangevangen hydrologisch
onderzoek bleken evenwel geenszins in overeenstemming te zijn met de resultaten
van een sinds 1943 over het gehele kustgebied door de Directie van de Wieringermeer uitgevoerd landbouwkundig onderzoek.
Ernstige verdroging bleek reeds toen voor te komen op plaatsen waar slechts
een geringe daling van het phreatisch vlak geconstateerd was, terwijl elders dichtbij
de Noordoost Polder in het geheel geen verdroging voorkwam, ondanks een waargenomen daling van de grondwaterstand van 50cm en meer.
De invloed van verschillen in bodemgesteldheid op de gang der verdroging leek
hier voor de hand te liggen, zodat de Directie van de Landbouw, bepaalde maatregelen voor herstel van dit gebied overwegende, de Stichting voor Bodemkartering
opdracht gaf tothet uitvoeren van een bodemkundige kartering van hetverdrogingsgebied. Nadat wij met de leiding van deze kartering belast werden, vingen de werkzaamheden begin October 1946 nabij Kuinre aan. Het betrof hier een verdrogingskartering, waarbij verband gezocht moest worden tussen het bodemprofiel en de
toestand van het grasland. De gegevens van het hydrologisch onderzoek, uitgevoerd
voor en tijdens de karteringswerkzaamheden, leverden een onontbeerlijke bijdrage
voor de interpretatie van de eigenschappen van het bodemprofiel ten aanzien van
de waterhuishouding. Eigen waarnemingen wierpen een duidelijk licht op de
waterbeweging in het voor de plantengroei zo belangrijke bovenste deel van het
bodemprofiel.
Twaalf maanden veldwerk hebben ons in staat gesteld, de gang der verdroging
in het randgebied van de Noordoost Polder te begrijpen, en richtlijnen te geven
voor het herstel van het gebied, terwijl een uitvoerige studie omtrent het genetisch
verband der verschillende bodemtypen onstevens iets naders over de ontstaanswijze
wijze van het gebied leerde. Wij vertrouwen dan ook dat onze kaarten, in het bijzonder die van het veen rond de Noordoost Polder, als eerste voorbeeld van een
uitvoerige veenkartering dienstig zullen kunnen zijn bij later eventueel uit tevoeren
karteringen in andere veengebieden.
Een hoogst welkome omstandigheid was het feit, dat het onderzoek in hoofdzaak gedurende de zeer droge zomer van 1947 plaats vond, waardoor de readies
van de bodemgesteldheid op de verdrogingsverschijnselen sterker waren dan in
normale jaren.
Het onderzoek bevestigt nogmaals het grote gevaar van ontwatering van een
veengebied, hoe gering deze ontwatering ook mag zijn. Dalingen van de grondwaterspiegel van slechts weinige centimeters kunnen ernstige schade aan de gras
mat ten gevolge hebben.

Het onderzoek is voor publicatie gesplitst in drie gedeelten. De eerste vier
hoofdstukken behandelen alleen de bodemkundige gesteldheid van het gebied.
Hoofdstuk V en VI gaan dieper in op de landbouwkundige betekenis van deze
bodemgesteldheid in verband met de waterhuishouding. Combinatie van deze drie
factoren was niet mogelijk door de menigvuldigheid der bodemtypen en de, in de
verschillende gebieden totaal verschillende, nog niet gestabiliseerde waterstaatkundige toestand.
Bij de poldergewijze beschrijving der kaarten in hoofdstuk IV werd de landbouwkundige toestand der verschillende gebieden, zoals deze in 1947 was, reeds
weergegeven. Het maken van een verdrogingskaart is hierdoor overbodig geworden. Een dergelijke kaart zou reeds nu door het snel voortschrijden der cultuurtechnische maatregelen verouderd zijn.
In hoofdstuk VII is het ontstaan van het gebied, de vormingswijze en de datering behandeld.

II. KORT OVERZICHT VAN HET KARTERINGSGEBIED
1. OMSCHRIJVING VAN HET GEBIED

Onder het randgebied van de Noordoost Polder wordt verstaan het oude kustgebied van de vroegere Zuiderzee tussen Lemmer en Blokzijl in het zuidoostelijke
deel van Friesland en de noordwest hoek van Overijsel.
Aan de westzijde begrensd door de huidige Noordoost Polder, zonder daarvan
door een randkanaal gescheiden te zijn, wordt dit gebied aan de noord- en oostzijde omgrensd door: de Lemsterrijn, de zuidelijke oever van het Tjeukemeer, de
Pieter Christiaansloot, de „Gracht" van de Groote Veenpolder van Weststellingwerf, de Linde tot aan Oldemarkt en de uitgeveende gebieden van noordwest
Overijsel tot Blokzijl. De totale oppervlakte van dit gebied bedraagt pl.m. 8832 ha,
waarvan pl.m. 2500 ha uitgeveend gebied is. Het land wordt doorsneden door de
riviertjes de Tjonger en de Linde en omvat: het gebied tussen de Veenpolder van
Echten en Lemmer (535 ha), de Veenpolder van Echten (2374 ha), het boezemland
van de Veenpolder van Echten binnen de dijk van Schoterzijl naar Lemmer (175
ha), de Schoteruiterdijken (261 ha), de buitenpolder het Lemsterhop (261 ha), de
buitenpolder het Fries „Buitendijks Veld" (236 ha), het deel van de Groote Veenpolder van Weststellingwerf ten westen van de Gracht tot aan Spanga (pl.m. 1700
ha), de Buitenpolder achter Kuinre (587 ha), de Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek (512 ha), de „Buitenbroek"-gronden langs de Linde tot aan Oldemarkt
(981 ha), de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham (276 ha), de
Noorderpolder van Blankenham (271 ha), de Zuiderpolder van Blankenham (382
ha), de Polder van Baarloo en de Noorderpolder van Blokzijl, die tezamen 371 ha
groot zijn.
In totaal werd van dit gebied het ernstigst verdrogende gedeelte tot een oppervlakte van 4331 ha gekarteerd, terwijl van de uitgeveende gebieden werd aangegeven of zij al dan niet na de vervening aangemaakt waren. Bovendien werd in een
groot deel van de Groote Veenpolder van Weststellingwerf buiten het omschreven
karteringsgebied nagegaan, welke gebieden verveend waren en welke terreinen
daarvan al dan niet aangemaakt waren.
In October 1946 werd met de eerste verkenning van het gebied een aanvang
gemaakt.
Aangezien het onderzoek omstreeks 1 Januari 1948 moest worden afgesloten,
konden de volgende gebieden niet meer worden gekarteerd: de „Buitenbroek"gronden langs de Linde, de noordelijkste gedeelten van de Groote Veenpolder van
Weststellingwerf en van de Schoteruiterdijken, een deel van de smalle strook land
langs het Tjeukemeer, en het gebied tussen de Veenpolder van Echten en Lemmer.
2. ONTSTAAN VAN HET GEBIED

Het randgebied van de Noordoost Polder tussen Lemmer en Blokzijl is een
veengebied. Een veenpakket van gemiddeld 3 m, afgedekt door een minerale
bovengrond van wisselende samenstelling en dikte, rust hier op een in hoofdzaak
zandige, pleistocene ondergrond.
Deze ondergrond bestaat uit l a a g t e r r a s z a n d in de vorm van dekzand,
ter dikte van gemiddeld 10m,rustend op oudere pleistocene afzettingen.
Het zandoppervlak is zwak golvend, terwijl hier en daar diepe geulen voorkomen, die door laat-pleistocene stroompjes zijn uitgeschuurd. Ook treft man min

of meer sterk geprononceerde ruggen of rugcomplexen aan, welkelaatste zich over
kilometers lengte kunnen voortzetten. Plaatselijk kunnen deze ruggen zo hoog zijn,
dat zij nimmer door de latere veengroei zijn overgroeid, en dus heden ten dage tot
in het maaiveld reiken of slechts afgedekt zijn doorjonge zeeklei.
Het zwak golvende pleistocene oppervlak heeft een geringe helling in westelijke
richting. Hier en daar omsluiten de ruggen komvormige laagten. Podsolering van
het bovenste laagterraszand werd slechts duidelijk op de hoogste koppen geconstateerd. Voor het overige blijkt alleen een bruine oerzandlaag onder het veenpakket
aanwezig te zijn, terwijl de laagst gelegen plaatsen van het pleistocene oppervlak
geen ijzerverrijking vertonen.
Het zand is middelgrof van korrel, grintvrij en van noordelijke herkomst. De
jongste sedimenten zijn fijner van korrel dan de oudere, in het bijzonder in de
depressies. Op de ruggen is dit verschijnsel minder duidelijk. Een en ander wijst op
de invloed van de wind op de afzetting van deze zanden.
De algemene v e e n g r o e i in dit gebied zette in tijdens het Boreaal, dus omstreeks 6000 jaar v. Chr. en duurde voort tot in het begin van het Subatlanticum,
dus tot ongeveer in het begin van onze jaartelling.
De stroompjes in dit gebied hebben door de aanvoer van voedselrijk water de
veengroei bai'nvloed. Ook de topografie van het pleistocene oppervlak speelde
hierbij een rol. Als gevolg van deze factoren heeft zich langs de stroompjes, welke
zich veelal tot het eind van de veengroei en zelfs tot op heden konden handhaven,
een mesotrooph zeggeveen kunnen ontwikkelen, veelal door zandruggen gescheiden
van het in voedselarm milieu gegroeide oligotrophe „oude mosveen".')
De zandruggen, zelfs de zwak ontwikkelde, hebben hierbij in de beginne als
waterscheiding gefungeerd voor het periodiek buiten de oevers tredende voedselrijke rivierwater, waardoor zich achter deze ruggen een totaal andere veensoort
kon ontwikkelen. De typische verschillen in hoogteligging van de verschillende
veensoorten ten opzichte van de grondwaterspiegel hebben ertoe geleid, dat de in
eerste aanleg aanwezige grenzen zich, ondanks de door de eeuwen heen stijgende
grondwaterspiegel, hebben kunnen handhaven.
Waar het zeggeveen overgaat in mosveen worden steeds in de bovenste lagen
van het veenpakket de grove resten van een zekere Monocotyl aangetroffen. Deze
overgangsstrook kenmerkt zich door een iets lagere ligging van het maaiveld.
Vlak langs de stroompjes, waar het groeiend veenlandschap constant in drassige
omstandigheden verkeerde, kon zich een,in hoofdzaak onder de grondwaterspiegel
zich ontwikkelend, eutrooph riet- en rietzeggeveen vormen. De overgang van het
eutrophe rietzeggeveen naar het mesotrophe zeggeveen, dat zich op of even boven
de grondwaterspiegel ontwikkelt, kenmerkt zich door grovere plantenbestanddelen,
welke het zeggeveen in het overgangsgebied een grovere structuur verlenen. Veelvuldig worden daarin ook houtresten van een oorspronkelijke begroeii'ng aangetroffen.
Kommen in de topografie van de pleistocene ondergrond op geringe afstand
van de stroompjes, zijn aanleiding geweest tot de vorming van een zeggeveenpakket, dat plaatselijk ijzercarbonaat in boven elkaar gelegen laagjes bevat. In deze
streek worden deze ijzerverbindingen „roest"genoemd.
Het in dit gebied voorkomende veen blijkt in zijn groei conservatief te zijn. De
') Wanneer gesproken wordt van mosveen, wordt verder steeds Sphagnum veen bedoeld.
Op het bijzondere karakter van dit veenmosveen wordt in hoofdstuk VII ingegaan.

eenmaal gevormde configuratie der verschillende veenlandschappen is blijven bestaan tot kort voor het einde van de veengroei. De vorming vond plaats in een
blijkbaar zeer statisch hydrologisch milieu, waarin een met de veengroei gelijke
tred houdende stijging van de grondwaterspiegel de enige verandering vormde.
Een steeds sterker doorzettende stijging van het grondwater,samenvallende met
het begin van de vormingsgeschiedenis van het Zuiderzeebekken, betekende het
eind van de veengroei. Het veenlandschap verdronk en werd herhaaldelijk overspoeld met steeds slibrijker wordend water, waardoor de bovenste lagen van het
veen een kleii'g karakter kregen. Op de ene plaats is dit sterker dan op de andere,
afhankelijk van de mate van overspoeling. Rietresten in het kleiig veen en het
voorkomen van het geelgekleurde, sterk zure, basisch ferrisulfaat (katteklei)
duiden op een uiteindelijke overspoeling met brak water.
Naarmate de aanvoer van slibdelen krachtiger werd, vormde zich een min of
meer humeuze klei, waarin vaak nog plantenresten aanwezig zijn. Deze oudste
klei-afzettingen zijn bijna steeds zwaarder dan de latere klei-afzettingen.
De overgang van het bovenste klei'ige veen naar deze zware, humeuze k l e i
wordt gevormd door een zwart gekleurde veenkleilaag,die voor ons onderzoek
van zeer grote beiekenis is gebleken.
Overspoeling van het reeds „verdronken" veengebied vond ver landwaarts in
hoofdzaak plaats vanuit de riviertjes door daarin opgestuwd water. Dichter bij de
kustlijn vond diiecte overspoeling plaats. Naarmate de overspoelingen krachtiger
werden en het water meer met fijn zand bezwangerd was, vormden zich zandige
kwelderwallen, en langs de oevers van de riviertjes zandige oeverwallcn. Meer
landinwaarts bezonken langs de riviertjes fijnere kleidelen en er vormde zich een
kleidek, bestaande uit een grijze klei met een stug karakter (in deze streek „knipklei"genoemd) of een bruine tot grijsbruine rodoornachtige klei.
De zandiger kwelderwallen hebben in tegenstelling tot de oeverwallen een meer
gelaagd karakter, waarin zandlagen en verslagen veendelen, afgewisseld met
kleii'ge banden, kenmerkend zijn. De oeverwallen zijn meer egaal zandig, met
soms een enkel dun fijnzandig laagje.
De stroomopwaarts langs de stroompjes voorkomende grijze knipkleistroken
gaan in de regel zeer onregelmatig over in het bruine kleidek van geringere dikte,
dat landinwaarts zeer langzaam uitwigt op het veen. Wij vonden echter nooit veen
aan het oppervlak. Deze bruin getinte klei bezit eveneens een min of meer knippig
karakter, doch bevat een belangrijk hoger percentage organische stof. Dit geeft dc
klei een totaal ander uiterlijk en andere eigenschappen dan de grijze knipklei.
De hoogteligging van het oorspronkelijke veenoppervlak heeft bepaald of de
afzetting van de grijze knipklei beperkt zou blijven tot een smalle strook langs de
rivier of dat de vorming van deze klei over een groter oppervlak zou plaatsvinden.
Na de bedijking was er geen mogelijkheid meer tot verdere afzetting van knipklei. Bij dijkdoorbraken of door over de dijken heenslaand water, werd een
bruine, zandige bovengrond op het bestaande kleidek afgezet. Dit dek is dikker
en duidelijk zandiger naarmate het dichter bij de plaats van de doorbraak, respectievelijk bij de dijk ligt. Het ontstaan van deze meer zandige, bruine bovengronden
verder landinwaarts moet voor een zeer groot deel toegeschreven worden aan de
langdurige bemesting met kleimodder en terpaarde.
In de buitenpolders wordt eveneens een zandiger bovengrond op de aldaar
aanwezige knipklei aangetroffen en wel dicht achter de kade in een laag van soms

meer dan 1 meter dikte, snel uitwiggend tot een met fijn zand en kleibandjes gelaagde lichtere bovengrond van niet meer dan enkele centimeters dikte, welke over
het gehele oppervlak der buitenpolders aanwezig is.
Speciale aandacht moet voorts gevestigd worden op de plaatsen waar de ondergrond van het minerale dek niet uit ter plaatse gegroeid veen,maar uit gyttja-achtig
materiaal of verslagen veen bestaat. Verlanding van veenstroompjes tijdens en na
de veengroei heeft deze oude stroompjes geheel opgevuld. Was de verlanding reeds
voltooid voor het begin van de kleiafzetting, dan vertoont het kleidek boven en
naast de opgevulde geul meestal geen enkele afwijking. Bestond de geul nog min
of meer tijdens de kleiopslibbing, dan is dit aan de samensfelling van het kleidek
boven de geul en tevens aan een lagere ligging van het huidige maaiveld zichtbaar.
3. KORTE WATERSTAATKUNDIGE BESCHRIJVING

Als gevolg van nun ontstaanswijze hebben de veenlandschappen van Friesland
en Overijsel, met een mogelijke onderbreking in de sub-boreale periode (maximaal
pl.m. 1500 v. Chr.—pl.m. 400 n. Chr.), zeer hoog in het grondwater gelegen. Uiteindelijk verdronk het veenlandschap en vond door herhaalde overspoeling kleiafzetting plaats. Door de aanleg van zeedijken en van dijken langs de in zee uitmondende riviertjes werd aan de overspoelingen van het gebied een eind gemaakt.
Niettemin ondervond het land, nog afgezien van de vele dijkdoorbraken welke in
de loop der eeuwen het gebied teisterden, een steeds toenemende wateroverlast
door te hoge grondwaterstanden. De bedijking van het gebied tegen het buitenwater mag geacht worden te hebben plaats gevonden omstreeks de 14e eeuw n.
Chr. Ook werden toen reeds waar nodig dijken langs de in zee uitmondende
stroompjes aangelegd om het land te beschermen tegen het in deze riviertjes opstuwend buitenwater.
In den beginne was het mogelijk al het overtollige water door sluisjes (zijlen)
bij eb op het buitenwater te lozen. Later was dit bij de toenemende wateroverlast
van het gebied niet meer in voldoende mate mogelijk door de over het algemeen
hogere ligging van het maaiveld direct achter de zeedijken. Zo zien wij,hoe in 1699
voor het gebied van Blankenham, verder landinwaarts in het lagere terrein, een
afwateringskanaal, de z.g. „Dwarsgracht" gegraven werd, welke gracht via de
Rondebroekpolder door een zijl nabij het „Clooster" het water op de Linde kon
lozen (FORMSMA, 1934).
In het kader van een steeds dringender behoefte tot verlaging van de polderpeilen werden steeds verder ingrijpende maatregelen genomen, zoals het aanleggen
van kunstwerken en het stichten van kleine afzonderlijke polders. De voortdurend
toenemende bedreiging der zee maakte verzwaring van de dijken noodzakelijk,
terwijl zelfs gehele gebieden prijsgegeven moesten worden.
In 1702 werd het gebied westelijk van de Linde ten zuiden van Slijkenburg eh
de Tussen Linde tot buitenland, toen na het herhaaldelijk bezwijken der westelijke
dijken besloten werd tot de aanleg van een zeekerende dijk meer landinwaarts.
Deze nieuwe zeedijk werd gelegd van Kuinre naar Slijkenburg, van Slijkenburg
naar Schoterzijl — vlakbij of door verzwaring van een reeds bestaande binnendijk
(de Statendijk) — en van Schoterzijl in westelijke richting weer aansluitend op de
oude Friese dijk (de Nieuwe dijk). Het nieuwe buitendijksland, te weten de Buitenpolder achter Kuinre en het Fries Buitendijks Veld, werden tegen de zee beschermd

door middel van een kadijkje. Zij kwamen bij stormvloeden enige malen per jaar
onder water.
Door het bouwen van sluizen in de riviermonden was het mogelijk de waterstanden op de riviertjes beter te beheersen. Bestond in de Tjonger reeds in 1398
voor dit doel een zijl nabij Schoterzijl welke van 1580—1702 tijdelijk naar Slijkenburg verlegd werd, in 1843 werd hiertoe een waaiersluis in de Linde bij Kuinre
aangebracht (Walther en Rienks,niet gepubliceerd). In 1825 was reeds het Nieuwe
Kanaal gegraven waarmee Frieslands boezem van de boezem van het Land van
Vollenhove gescheiden werd en de Tjonger een eigen uitmonding naar de zee
kreeg. Hierdoor kon een vrij constant peil op de stroompjes gehandhaafd worden.
Gedurende de 19e eeuw kwamen in het langgerekte kustgebied van de Zuiderzee verschillende nieuwe polders tot stand. Met de aanleg van een kadijk langs de
Dwarsgracht, werden in 1807, 1817, 1831 en 1848 respectievelijk de Noorderpolder
en de Zuiderpolder van Blankenham, de Binnenpolder aan het Nooideinde van
Blankenham en de Polder van Baarloo gevormd. Al deze polders, benevens de
mogelijk reeds eerder bedijkte Rondebroekpolder, maken thans deel uit van het in
1880 ingestelde waterschap Vollenhove, dat de gehele kop van Overijsel van de
Linde tot het Meppelerdiep omvat.
In 1847 werd een begin gemaakt met het inpolderen van de Groote Veenpolder
van Weststellingwerf door het aanleggen van een dijk aan de oostzijde van de
Tjonger (de huidige Lange Lille), aansluitend op de Statendijk nabij Schoterzijl
(Oosten 1947). Een dijk langs de Helomavaart, aansluitend op de oude Lindedijk,
completeerde deze polder. Slechts weinige jaren later kwam de inpoldering van de
Veenpolder van Echten tot stand. Boezemland, behorende tot de Friese Boezem,
bleven de Schoteruiterdijken tussen de Tjonger en de Veenpolder van Echten en
een strook land tussen deze polder en de Nieuwe Dijk en het gebied nabij
Oosterzee.
Waterstaatkundig behoort dus het gebied ten noorden van de Linde en de
zeedijken van Slijkenburg naar Lemmer tot Frieslands boezem, en het gebied ten
zuiden hiervan tot de boezem van het Waterschap Vollenhove. De buitenpolders,
te weten de Buitenpolder achter Kuinre en het Friese Buitendijks Veld, hebben
steeds een eigen waterbeheer gehad, waarbij direct geloosd, of door molens uitgemalen werd op het buitenwater. In het Friese Buitendijks Veld zijn de oude waterleidingen grotendeels door jongere afzettingen bedolven, terwijl ook de zijl in het
zuidwestelijk gedeelte en de oude watermolen aan het noordwestelijk eind verdwenen zijn.
De Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek en het Buitenbroek ten zuiden
van de Linde vormden eveneens een zelfstandig waterschap, waarvoor tot 1870 op
de Linde een peil gehandhaafd werd dat pl.m. 20 cm hogeriag dan dat van het
Waterschap Vollenhove. Door het openen van de sluis bij Ossenzijl werd het peil
van het westelijk deel van de Linde met 20 cm verlaagd en op het peil van het
Waterschap Vollenhove gebracht met een zomerpeil van 0,70 m—N.A.P. Hiermee
werd dus het peil in het Buitenbroek en in de Binnenpolder het Bedijkte Ronde
broek verlaagd.
In vroeger jaren was het moeilijk boezem- en polderpeilen voldoende te beheersen. Het boezempeil van Vollenhove overschreed in de winter herhaaldelijk het
toelaatbare maximum van 0,50 m—N.A.P., terwijl in Frieslands boezem, waar

8

getracht werd een zomerpeil van 0,45 m—N.A.P. te handhaven, zelfs geen bepaald
winterpeil aangehouden kon worden.
Met het stichten van de gemalen Takozijl nabij Lemmer, en Stroink nabij Vollenhove, werd het mogelijk in Frieslands boezem gedurende de winter een vrij
constant peil, ongeveer gelijk aan of iets hoger dan Fries Zomer Peil (F.Z.P.)
te handhaven en in het land van Vollenhove het winterpeil te verlagen van 0,50
tot 0,70 m—N.A.P.
Uitgestrekte watergebieden, in hoofdzaak na 1751 door verveningswerkzaamheden ontstaan, welke het kustgebied van de Zuiderzee aan de oostzijde geheei
omgrenzen, werden successievelijk drooggelegd. In de Groote Veenpolder van
Weststellingwerf, waar sinds de inpoldering het peil met ongeveer 0,10 m verlaagd
was, kwam in 1929 door de aanleg van het z.g. „ondergrondskanaal" de drooglegging van grote gebieden tot stand. Ditzelfde vond weinige jaren daarna in de
Veenpolder van Echten plaats. Met deze drooglegging werd het peil plaatselijk tot
een maximum van 1,65 m—F.Z.P. verlaagd. Verdere droogleggingen liggen in het
voornemen, voornamelijk van de grote gebieden welke aan de oostzijde der polders
van Blankenham en Baarloo grenzen.
Ter hoogte van Blokzijl, ongeveer 5km landinwaarts, nabij Giethoorn kwamen
voorts nog enige droogleggingen tot 2,5m—N.A.P. tot stand.
Verschillende peilverlagingen vonden dus in de,loop der tijden in het randgebied van de Noordoost Polder plaats. Zij waren er op gericht het hoofd te bieden
aan de grote wateroverlast, welke het kustgebied van de Zuiderzee steeds ondervond. Dikwijls konden de koeien pas einde Mei in het land gebracht worden.
• De ontstaansgeschiedenis van het gehele gebied leert hoe de opbouw van de
dikke veenpakketten slechts mogelijk was door een geregelde stijging van de grondwaterspiegel en hoe uiteindelijk de grondwaterstand zo sterk rees,dat het groeiende
veenlandschap verdronk en door herhaalde overspoelingen, de afzetting van een
kleidek plaats vond.
Kort na het begin van de bewoning van dit gebied stegen de waterstanden nog
weer zoveel, dat de aanleg van een uitgebreid dijkstelsel noodzakelijk werd. De
waterstaatkundige toestand was toen zodanig, dat door lozing van het overtollige
water direct op het buitenwater het land in cultuur gehouden kon worden. Een
voortschrijdende positieve niveau-verandering, bestaande uit een doorgaande
stijging van het zeeniveau, een mogelijke ware daling van het land en de
optredende inklinking van het veenpakket, heeft hierin verandering gebracht. De
grondwaterstand steeg ten opzichte van het land steeds verder, zodat de ontwatering van het gebied telkenmale krachtiger moest worden.
De druk van het diepe grondwater in de zandige pleistocene ondergrond nam,
ondanks het steeds krachtiger worden van de ontwatering niet naar evenredigheid
af. Deze stond onder invloed van de hogere waterstanden van de oostelijk van dit
gebied gelegen hoge zandgronden, en van de grote waterdruk van het zeewater
westelijk van dit gebied. Integendeel, deze waterdruk nam alsgevolg van de stijging
van het zeeniveau in absolute zin en als gevolg van de inklinking van het veen in
relatieve zin, juist toe.
Het optreden van zoute kwel in diepe, tot in de zandige ondergrond reikende
kolken achter de zeedijken tijdens hoge zeestanden is typerend voor de invloed
van het zeewater op de druk van het diepere grondwater in de zandige ondergrond.

Met een bepaalde waterdruk in de ondergrond hangt een bepaalde stijging van
het grondwater samen, welke in afhankelijkheid van neerslag en verdamping zich
op een zekere hoogte aan het oppervlak als de grondwaterspiegel manifesteert.
Wordt deze grondwaterspiegel verlaagd door bovenbemaling, dan heeft dit, wanneer de diepere waterdruk onder invloed van andere factoren staat, en niet naar
evenredigheid afneemt, een opwaartse grondwaterbeweging tot gevolg. Dit is een
bekend verschijnsel in diepe polders, waar bovenbemaling toegepast wordt. Men
spreekt van kwel.als het verschijnsel duidelijk merkbaaris.
Als gevolg hiervan hebben peilverlagingen in het randgebied van de Noordoost
Polder op enkele uitzonderingen na nooit verdrogingsverschijnselen tot gevolg
gehad. De opwaarts stuwende grondwaterbeweging bevochtigde de bovenste veenlagen en het kleidek in voldoende mate en zijkwamtot uiting in het feit, dat zomer
en winter door uitgemalen moest worden.
,
Slechts de diepe bemaling der uitgeveende terreinen veroorzaakte in de aangrenzende, hoge landerijen belangrijke dalingen van het grondwater. Deze dalingen
bleven echter, ook al weer door de opwaartse grondwaterbeweging in het gehelegebied en door de slechte doorlatendheid van het veenpakket, beperkt tot een smalle
zone langs deze z.g. „ondergronden". Verdrogingsverschijnselen beperken zich
dientengevolge tot de naaste omgeving daarvan.
Op enige afstand van de diep ontwaterde gebieden traden bovendien slechts
dan beginnende verdrogingsverschijnselen op, wanneer het kleidek uit de voor indroging zo sterk gevoelige, ijzerrijke, rodoornachtige kleien bestond. Een belangrijk verlies van slootwater via veenscheuren naar de „ondergronden", gepaard
met een onvoldoende mogelijkheid tot waterinlaat gedurende de zomermaanden,
heeft de grondwaterstanden hier juist iets te ver doen dalen. De klachten over
achteruitgang van de landerijen in de Groote Veenpolder van Weststellingwerf
waren dan ook niet het gevolg van ernstige directe dalingen van het grondwater,
maar van voor deze gevoelige gebieden juist iets te lage slootwaterstanden gedurende de droge zomermaanden.
Bleek vddr de drooglegging van de Noordoost Polder de grondwaterspiegel
gedurende de zomer tot enkele decimeters beneden het maaiveld te kunnen dalen,
terwijl het land in de winter zeer hoog in het grondwater lag, na het droogvallen
van de nieuwe polder werden de fluctuaties van de grondwaterspiegel met de
jaargetijden veel groter. Immers door de diepe bemaling van de Noordoost Polder
vindt in het randgebied een ..onderbemaling" ') via de zandige ondergrond plaats.
De druk van het diepe grondwater neemt hierdoor af, waardoor zich vooral in de
zomer belangrijk lagere grondwaterspiegels instellen. In plaats van water uitmalen
is het inlaten van water uit de boezem noodzakelijk geworden om te trachten door
middel van infiltratie het phreatisch vlak op peil te houden. In de winter openbaart de drukafname van het diepere grondwater zich in hoofdzaak aan een geringere bemalingsbehoefte. Vrij hoge grondwaterstanden komen in de winter nog
steeds voor.
Een dergelijke gang van zaken was voor de drooglegging van de Noordoost
Polder voorzien. In 1938 werd dan ook door de Dienst van de Zuiderzeewerken
begonnen met een hydrologisch onderzoek. Door het plaatsen van diepfilters werd
de afname van de druk van het diepe grondwater gecontroleerd, terwijl door het
') Wordt in het vervolg over onderbemaling gesproken, dan wordt daarmee steeds bedoeld
de wateronttrekking door de Noordoost Polder via de goed doorlatende zandondergrond.
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plaatsen van landbouwbuizen de dating van het phreatisch niveau nagegaan werd.
Een en ander leidde in 1940 tot de conclusie, „dat de waterhuishouding van de
polders betrekkelijk weinig van de omgeving afhankelijk is, waaruit volgt, dat de
invloed van de drooglegging van den Noordoostelijken Polder waarschijnlijk niet
zoodanig is, dat er direct groote schade aan het grasbestand te verwachten is"
(intern rapport Zuiderzeewerken).
Het hydrologisch onderzoek na de drooglegging in 1941, en het landbouwkundig onderzoek, uitgevoerd door de Directie van deWieringermeer,heeft anders
geleerd. Bleken de grondwaterstanden in het Lange Lille-gebied vd(5r de drooglegging van de Noordoost Polder gedurende de zomermaanden tot maximaal
60 cm onder het maaiveld te kunnen dalen (MAZURE 1943), na de drooglegging
traden grotere dalingen op. Bijlage 8 geeft deze extra daling van de grondwaterspiegels aan het einde van 1942 weer, zoals zij werd samengesteld door de Dienst
van de Zuiderzeewerken.
Worden deze lijnen vergeleken met de mate, waarin de druk van het diepe
grondwater is afgenomen, zoals dit geconstateerd werd in de diep-filter raaien B
en F,dan blijkt ergeen overeenstemming te bestaan (tabel 1).
TABEL 1. Slijghoogten van het diepe grondwater aangegeven door de filters onder eventueel
afsluitende lagen in het Pleistoceen.
(Overgenomen uit een intern rapport voor de dienst van de Zuiderzeewerken 1948.)

Stijghoogte t.o.v. N.A.P.
Boring

einde
1940

einde
1942

einde
1945

einde
1947

'42—40

'45—40

-1,3
-1,6
-2,15

-1,55
-1,95
-2,55

-1,55
-1,95
-2,65

0,4
0,85
1,5

0,65
1,2
1,9

0,65
1,2
2,0

-0,75
-0,8

0,—
0,1
0,1
0,45
0,75

0,—
0,1
0,1
0,75
1,25

0—
0,2
0,1

F. 1
F. 2
F. 3

. . .
. . .
. . .

-0,9
-0,75
-0,65

B. 1
B. 2
B. 3
B. 4
B. 5

.
.
.
.
.

-0,55
-0,7
-0,7
-0,75

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Verschil in stijghoogte

boring in inundatiegebied
-0,65
-0,65
-0,8
-0,8
-1,15
-1,45
-1,5
-2,0

—

-2,0

'47-40

—

1,25

TABLE 1. Rise-Ie\>el of the deep groundwater indicated by the filters below shutting-off layers,
if any, in the pleistocene.

Dit en de overtuiging dat de invloed van de drooglegging van de Noordoost
Polder welke in een jaar tijds tot stand kwam zich nog uitbreidde, was dan ook
de reden dat het onderzoek naar de daling van het phreatisch vlak in 1947 opnieuw werd begonnen.
Het was niet bekend in hoeverre de drukafname en daarmede de stijghoogte
van het diepe grondwater zich na 1945 zou voortzetten en evenmin was bekend
hoever de daling van het phreatisch vlak in het oude land zich zou uitbreiden.
Gebleken is dat er na 1945 hoegenaamd geen verdere drukafname van het diepe
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grondwater is opgetreden, behalve dan een tijdelijke verlaging gedurende het zeei
droge jaar 1947 (VOLKER 1948). Daarentegen vertoonde de daling van het phreatisch vlak onder invloed van deze drukverlaging een vrij langdurige nawerking.
De mate waarin de daling van het phreatisch vlak optreedt en de maximale
uitbreiding daarvan is afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem. In dit
speciale geval is dus het meest belangrijk de doorlatendheid en dus ook de dikte
der afdekkende veenlagen, maar tevens een eventuele aanvulling van boven af
door infiltratie of regenval. Het isbegrijpelijk dat hierbij dusdeaard der verschillende veensoorten, hun physische gesteldheid,zoalsookhetminof meersterkersamengeperst zijn en de diepteligging van de pleistocene ondergrond, een grote rol spelen.
De ervaring heeft geleerd dat de waterstaatkundige berekeningen bij het uitvoeren
van grote werken, zoals o.a. de aanleg van diepliggende kanalen in de practijk
tekort geschoten zijn. Grote schade ishierdoor dan ook op verscheidene plaatsen in
Nederland aan de landbouw berokkend. De bei'nvloedingssfeer in goed doorlatende
gronden wordt algemeen gesteld op 400 m buiten de naburige peilverlaging. Wanneer dit onjuist berekend blijkt te zijn, is het begrijpelijk dat voor profielen, waarin
slecht doorlatende lagen hun invloed uitoefenen, al zeer moeiiijk wordt de uiteindelijke invloed ener peilverlaging te voorspellen.
Bij het in 1947hervatte onderzoek naar de daling van het phreatisch vlak, werd
een groter aantal buizen geplaatst, waarbij rekening gehouden werd met de door
ons aangetoonde verschillen in de bodemprofielen, waarvan wij verwachtten dat zij
invloed op de ligging van het phreatisch vlak zouden uitoefenen.
De eerste paar maanden na het plaatsen dezer buizen werd dagelijks de grondwaterstand opgenomen. Ondanks de meest wisselvallige uitkomsten, waarin.de
scheuractiviteit van het veen gedurende de zomer,benevens de meerdere of mindere
invloed van de regens op de grondwaterstanden naarmate het veen meer of minder
gescheurd was, duidelijk tot uiting komt, waren toch algemene conclusies te trekken ten aanzien van de invloed van de bodemgesteldheid op de hoogte der grondwaterstanden. Hierop wordt nader ingegaan jn hoofdstuk VI. Het bleek dat grondwaterstanden van 0,70—1,00 m beneden maaiveld algemeen voorkwamen, terwijl
dicht achter de zeedijken de grondwaterspiegel soms meer dan 1,50 m beneden
het maaiveld bleek te liggen.
Ten aanzien van de voorkomende verdrogingsverschijnselen kan worden opgemerkt, dat deze het gevolg zijn geweest van een ernstige daling van de grondwaterstanden gedurende de zomermaanden.
De bovenste veenlagen drogen dan in meerdere of mindere mate uit. Is verdroging van de grasmat bij slechts geringe daling van de grondwaterspiegel opgetreden, dan is dit het gevolg van een min of meer krachtig irreversibel indrogen
van het kleidek zelf.
4. ALGEMENE KARAK.TERISTIEK VAN HET GEB1ED

Het gebied tussen Lemmer en Blokzijl is een weidegebied bij uitstek. Akkerbouw wordt weinig gedreven, behalve op sinds 1942 gescheurd grasland. Men
vindt thans nog bouwland op de dikke en zandige afzettingen vlak achter de kade
in het Fries Buitendijks Veld.
Ogenschijnlijk is het een vlak land zonder afwisselingen, gelegen op gemiddeld
40—70 cm—N.A.P. Zelfs de hogere kwelderwallen liggen meestal nog enkele
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AFB. 1. Luchtfoto van een deel van de Buitenpolder achter Kuinre, de Binnenpolder het
•
Bedijkte Rondebroek en de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham.
(Bij pijltje drainproefveld kort na het maaien van het gehele perceel; bij dubbele pijltjes
aan het maaiveld zichtbare geulen in de pleistocene ondergrond.)
FIG. 1. Aerial photograph of part of the Buitenpolder achter Kuinre, the Binnenpolder het
Bedijkte Rondebroek and the Binnenpolder at het Noordeinde van Blankenham.

centimeters—N.A.P. Nauwkeurige waarnemingen laten evenwel zien, hoe het
maaiveld van de zeekust af landinwaarts met het dunner worden van het kleidek
iets afhelt en hoe het door verschillen in aard en samenstelling van het veenpakket
en mede als gevolg van verschillen in inklinking daarvan, een wisselende hoogteligging kan vertonen.
De verkaveling, ogenschijnlijk regelmatig doch willekeurig opgezet, vertoont
op verschillende plaatsen onverwachte aanpassing aan de bodemgesteldheid, waarbij oude verlande waterlopen, laagten in het terrein tussen de mosveen- en zeggeveengebieden, zandruggen of verschillen in samenstelling van het veenpakket door
sloten getypeerd worden.
Ook de ligging der boerderijen, schijnbaar uitsluitend georienteerd op de bestaande wegen, blijkt soms aangepast aan typische eigenschappen van de bodem.
Vaak liggen de boerderijen juist op een ondergrondse pleistocene zandrug. Ook in
de buitenpolders, waar geen boerderijen zijn, getuigen enkele oude terpachtige
ophogingen, welke hier de eentonigheid van de verre einder onderbreken, van een
juiste kennis inzake de bodemgesteldheid. Deze z.g. pollen, waarop vroeger een
boerderij stond, liggen op een enkele uitzondering na steeds op een opwelving van
het pleistocene oppervlak. Soms ook liggen de boerderijen juist op oude verlande
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veenstroompjes. Een eventueel lagere ligging van net maaiveld ter plaatse werd
dan ondervangen door het opwerpen van een kleine verhoging.
Afbeelding 1 geeft een overzichtelijk fotografisch beeld van een gedeelte van
dit typische landschap.
Uit dit alles moge blijken, hoe ook een uitgesproken veenlandschap een eigen
karakter bezit en hoe de ontginning door overgeleverde ervaring van vroegere bewoners aangepast is aan de gesteldheid van de bodem. Dit komt ook duidelijk tot
uiting bij de verveningen. Het land was oorspronkelijk in cultuur als grasland en
werd, in tegenstelling met de vergraving van de woeste hoogveengebieden in het
oosten des lands, in den beginne zeer onregelmatig verveend. De vervening, welke
op enige schaal reeds in het eind van de 17e eeuw plaats vond door het uitsteken
onder water, geschiedde na 1751 in hoofdzaak met de beugel, waardoor dieper
verveend werd en geen ribben achterbleven welke de golfslag konden breken.
Door deze golfslag dreigden wegen en grote oppervlakten land door afslag verloren te gaan. Dit had in de provincie Friesland krachtens een K.B. van 1822 de
inpoldering der veengebiederr tot gevolg. Nadien werd tevens gestreefd naar vervening in aaneengesloten gebieden (diss. OOSTEN 1947).
Daar voor het turf maken in hoofdzaak het oud-mosveen verveend werd, geeft
de huidige configuratie, dus het al of niet verveend zijn van het land, ongeveer de
grenzen tussen oligotrooph mosveen en eutrooph of mesotrooph veen weer. Het
niet verveende land heeft bijna steeds een rietzegge- of zeggeveen ondergrond,
behalve daar, waar vervening verboden was, b.v. dicht bij de dijken of in een
hoekje van een perceel aansluitend aan het verveningsgebied waarvan vervening
niet lonend was.
Karakteristiek voor de gebieden waar vervening plaats vond zijn, na
drooglegging der verveende gebieden wederom tot land aangemaakte percelen, de
z.g. ondergronden. Deze ondergronden hebben een lager gelegen maaiveld dan het
niet verveende gebied. Een ontwateringssysteem met een peil, dat belangrijk lager
ligt dan het eigenlijke veenpolderpeil, maakte het mogelijk de vol met water
staande, praktisch weer geheel dichtgegroeide, uitgeveende percelen droog te leggen. Door het opbrengen van wat grond wordt de bodem van zulk een z.g. trekgat of petgat weer aangemaakt tot grasland. Het maaiveld komt hierbij ongeveer
1 mlager te liggen dan het oorspronkelijke maaiveld.
Een afwisseling van hoge en lage percelen naast elkaar beheerst dan ook meestal het landschapsbeeld langs de grote verveningsgebieden. Ook wordt midden
in het grote, verveende mosveengebied hier en daar nog een enkel niet verveend
perceel aangetroffen dat, omringd door sloten waarin het water op een hoog peil
gehandhaafd wordt, hoog boven de rest van het drooggelegde gebied uitsteekt.
Voor hen, die zich interesseren voor deze bijzondere wijze van ontginning van
verveende gebieden, kan gewezen worden op een artikel van LUTEYN(1941).
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III. WERKWIJZE EN LEGENDA DER KAARTEN
1. WERKWIJZE

Het samenstellen van een bodemkaart van het verdrogende randgebied van de
Noordoost Polder is met verscheidene moeilijkheden gepaard gegaan. Aangezien
nooit tevoren een dergelijk veengebied was gekarteerd, bestonden er geen voorbeelden van bodemkaarten, waarop wij ons konden orienteren. Bovendien moest
de legenda afgestemd worden op de verdrogingsverschijnselen, waarbij de factoren.
welke de gang der verdroging be'invloeden, duidelijk naar voren moesten komen.
De verdrogingsverschijnselen wisselen met de gang der jaargetijden en zo moesten
tijdens de kartering de normen herhaaldelijk worden gewijzigd. In de zomer van
1947 was het onderzoek zover gevorderd, dat de invloeden, welke de minerale
bovengrond, het veenpakket en de pleistocene ondergrond op de gang der verdroging uitoefenen, duidelijk waren en de legenda zijn definitieve vorm verkreeg..
Bij het voortgezette onderzoek zijn ook enkele bodemkundige onderscheidingen gemaakt, welke niet rechtstreeks in verband staan met de verdrogingsverschijnselen, maar meer dienen om het genetisch verband van de bodemtypen te illustreren. Aangezien het onderzoek in Januari 1948 moest worden afgesloten, was het
niet meer mogelijk, deze meer gedetailleerde indeling in haar geheel toe te passen
op de eerst gekarteerde gebieden. Wei zijn alle voor de praktijk belangrijke
criteria nog in de revisie van deze gebieden verwerkt.
Bij het karteren van het gebied werd speciale aandacht besteed aan:
a. de aard, samenstelling,en dikte van het minerale dek;
b. de aard en samenstelling van het veenpakket;
c. de diepteligging van het pleistocene oppervlak beneden het maaiveld.
Een poging om ook de bovenste lagen van het pleistocene zandpakket te karteren werd opgegeven, omdat dit door de meestal zeer diepe ligging beneden het
maaiveld en ver onder de grondwaterspiegel, ondoenlijk bleek.
De veldopname werd in eerste instantie verricht met een dichtheid van 1boring
per ha. Waar zulks van belang bleek, werd het aantal waarnemingen opgevoerd tot
ongeveer 10per ha met een algemeen gemiddelde van ongeveer 5per ha. Rekening
houdend met het karakter van het geheel, kan van een detailkartering worden
gesproken, waarbij moet worden opgemerkt, dat de kaarten niet overal even gedetailleerd zijn. De diepteligging van het pleistocene zandoppervlak bijvoorbeeld
is op plaatsen,waar dit zand binnen de twee meter beneden hetmaaiveld voorkomt,
zeer gedetailleerd uitgewerkt met een dichtheid van 15 boringen per ha. Waar het
dieper ligt werd volstaan met 1boring per ha.
De bodemopname werd verricht met een kleiboor of een spade ter bemonstering van het kleidek en met een veenboor van 2+meter lengte, waarmede het veenprofiel zo diep mogelijk bestudeerd werd. De diepte-ligging van het pleistocene
oppervlak ten opzichte van het maaiveld werd bepaald met behulp van een sonderingsijzer van 4 meter lengte.
De aldus verkregen gegevens werden op drie kaarten uitgewerkt, waardoor een
zo duidelijk mogelijk overzicht kon worden verkregen. De veldopname geschiedde
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op kadastrale kaarten van schaal 1:5000, welke voor de publicatie verkleind werden op schaal 1:25000.
Volgens de beginselen, waarop de bodemkartering in Nederland thans berust,
worden de gronden ingedeeld in bodemtypen. Tot een bodemtype worden alle
gronden met eenzelfde profielbouw gerekend. Aangezien geen twee bodemprofielen
geheel aan elkaar gelijk zijn, wordt binnen den bodemtype een zekere variatie toegelaten, echter zodanig, dat de met eenzelfde type aangeduide profielen nagenoeg
eenzelfde landbouwkundige waarde bezitten.
Bodemtypen zijn voorts op de meer blijvende eigenschappen van het bodemprofiel gebaseerd, aangezien een bodemtypenkaart gemukkelijk zou verouderen,
indien tijdelijke eigenschappen in de indeling werden betrokken. Tot de meer
blijvende eigenschappen van een bodemprofiel behoort b.v. de mate waarin de
grond de plantengroei van vocht voorziet; zelfs is dit een van de belangrijkste
criteria, waardoor in Nederland bodemtypen worden onderscheiden.
Een dergelijke opzet van de legenda kan voor het door ons gekarteerde gebied
bezwaarlijk dienst doen. Zou de kartering zijn uitgevoerd voor 1938, zo zou het
niet moeilijk zijn geweest, de variatie in bodemgesteldheid tot een gering aantal
bodemtypen te herleiden. Verschillen in de veenondergrond zouden op de kaart
nauwelijks tot uitdrukking zijn gekorr.en, aangezien zij de grasgroei niet merkbaar
bei'nvloeden. Slechts op enkele plaatsen zou de diepte-ligging van de pleistocene
zandondergrond in het geding gekomen zijn, terwijl het minerale dek eveneens tot
het onderscheiden van slechts enkele variaties in bodemtypen aanleiding zou hebben gegeven.
Mogelijk zal ook in de toekomst van dit gebied een bodemtypenkaart kunnen
worden gemaakt, wanneer er weer eenmaal sprake is van een gestabiliseerde waterhuishouding. Is de indroging tot een bepaald eindpunt gekomen, zo kan wederom
de voornaamste eigenschap van de gronden: de watervoorziening van de planten,
op de kaart worden uitgebeeld. Het aantal te onderscheiden bodemtypen zal dan,
in vergelijking met de oorspronkelijke toestand, tengevolge van blijvende veranderingen in de eigenschappen van de bovenste veenlagen aanzienlijk groter zijn.
Thans bevindt het gebied zich in een overgangsstadium. De gang der verdroging
is nog geenszins gestabiliseerd, en het eindresultaat is mede afhankelijk van de
wijze en het tijdstip, waarop inlaat en infiltratie van water worden geregeld. In
sommige terreingedeelten zal een irreversibele indroging van de veenkleilaag,
respectievelijk de bovenste veenlagen en de vorming van scheuren kunnen worden
voorkomen, elders zal de achteruitgang van de kwaliteit van de gronden zich alsnog voltrekken. De hoofdvoorwaarde voor het definieren van de gronden in
bodemtypen is in het huidige stadium dus nog niet aanwezig.
Wij hebben er dan ook van afgezien de gronden in typen in te delen en hebben
ons er toe beperkt alle eigenschappen van de gronden, die voor het doel van de
kartering van belang leken, op kaarten aan te geven. Onze kaarten dragen dan
ook een sterker analytisch en zwakker synthetisch karakter dan andere door de
Stichting voor Bodemkartering vervaardigde bodemkaarten.
Wil men de kaarten op een bepaalde plaats en een bepaald ogenblik, dus ook
in de toekomst, interpreteren, dan zal men behalve de aard en samenstelling van
de bodem, tevens de geschiedenis der grondwaterspiegel-bewegingen in de voorgaande jaren voor ogen moeten houden.

16
2. LEGENDA VAN HET MINERALE DEK
Het minerale dek in het randgebied van de Noordoost Polder behoort tot de
bodemfamilie „\onge zeekleigronden, rustend op een veenondergrond". Waar het
minerale dek niet op venig materiaal maar direct op de zandige pleistocene ondergrond rust, wordt dit apart aangeduid.
Behalve de aard en samenstelling, oefent ook de dikte van dit dek een belangrijke invloed uit op de mate waarin de verdrogingsverschijnselen zich uiten. Naarmate het kleidek dikker is, is de water-capaciteit groter. De behoefte aan contact
met het phreatisch water is dan voor een goede vochtvoorziening minder groot.
Gebleken is, dat de verdrogingsverschijnselen nauwelijks merkbaar waren, wanneer
het kleidek op veen dikker dan 60 cm was.
Naar de t o t a l e d i k t e worden de minerale afzettingen als volgt o n d e r
scheiden:
a. dikker dan 60 cm;
b. ter dikte van 60—35 cm;
c. ter dikte van 35—20 cm;
d. dunner dan 20 cm.
Minerale dekken dunner dan 15 cm werden nagenoeg niet aangetroffen, behalve
in vergraven gronden. In enkele gebieden met overslaggronden werd een dikte
groter dan 1 m aangegeven in verband met hun waarde als landbouwgronden. De
onderste grens van het kleidek werd gelegd bij de overgang van veenklei naar
kleii'g veen.
Voor het overige werd de indeling gemaakt naar de aard en samenstelling van
het minerale dek, waarbij het naar verhouding steeds zwaarder en humeuzer zijn
van de onderste lagen van het kleiprofiel niet speciaal vermeld wordt. Ook de
bruin getinte meer zandige bovengrond van de oudere kleidekken, is bij de behandeling der klei-typen buiten beschouwing gelaten. Slechts waar deze aanwezig is
als een zuivere overslaggrond, zal nader op de betekenis daarvan worden ingegaan.
In het kleidek kunnen worden onderscheiden:
/. Kleidekkeninhoofdzaakbestaande uitzandige klei
Deze kleidekken worden in hoofdzaak langs de kust aangetroffen waar zij zijn afgezet als
een soort k w e l d e r w a l , en langs de oevers der in zee uitmondende veenstroompjes waar
zij o e v e r w a l l e n vormen. Deze zandige kleidekken zijn grijs getint en in het gebied ten
zuiden van Blankenham en langsde veenstroompjes weinig en onduidelijk gelaagd. In het gebied
ten noorden van Blankenham dragen de zandige kwelderwalformaties een duidelijker gelaagd
karakter. Overwegend bestaande uit zandige klei, vertonen zij een gelaagdheid met kleilagen
en dunne kleibandjes van varierende zwaarte, terwijl in de kleii'ge zandlaagjes en bandjes ook
verslagen veen kan voorkomen. Zelfs geheel uit fijn zand en grover zand bestaande lagen,
in welke laatste dan vaak schelpresten aanwezig zijn, worden in deze profielen aangetroffen.
Ofschoon alle kleidekken naar beneden toe zwaarder van samenstelling worden, blijkt dit
minder het geval te zijn naarmate zij een minder gelaagde opbouw bezitten. In het gebied ten
zuiden van Blankenham is dit vooral zeer duidelijk, terwijl de kwelderwal-afzettingen ten
noorden van Blankenham in de onderste lagen duidelijk zwaarder zijn.
De zandige kleidekken zijn het minst gevoelig voor droogte.
2. Kleidekken,geheel alsde onder1 bedoelde, dochwaarin een of meerzwarekleilagen voorkomen, welkeeenminof meerknippigkarakter dragen
De aanwezigheid van deze knippige lagen betekent een ongunstige factor voor de watervoorziening van de planten. De gebieden waar deze profielen voorkomen vormen bijna steeds
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de overgang van de kwelderwal naar de daarachter gelcgen meer eenvormige gebieden en
kunnen als zodanig ook tot de kwelderwal gerekend worden. In de regel zijn deze afzettingen
van geringer dikte dan de onder 1 beschreven kleiprofielen.
Evenals bij de onder 1 aangegeven verschillen tussen het noordelijk en het zuidelijk deel
van het karteringsgebied, vertonen ook deze profielen in het zuidelijk gebied een veel geringere
gelaagdheid. De zwaardere laag wordt daar gevormd door de bovenste laag van het zandige
kleiprofiel onder de later gevormde zandige bovengrond. Een duidelijke afwisseling van lagen
en laagjes komt daar evenmin voor. Ook de diepere lagen van het klei-profiel vertonen daar
in mindere mate het zwaarder worden, zoals dit voor alle profielen als een eigenschap werd
aangegeven.
Meer Iandinwaarts wiggen de zandige afzettingen geleidelijk uit, waarbij het kleii'ge element
steeds meer gaat overheersen. In het gebied ten zuiden van Blankenham wordt het profiel,
afgezien dus van de steeds uit zandige klei bestaande bovengrond, meer egaal van opbouw
doordat de onderste lagen van het profiel geleidelijk zwaarder worden.
In het noordelijk gebied worden de kleii'ge lagen in het profiel zwaarder en van meer
uniforme samenstelling, terwijl de zandige lagen uitwiggen. Er wordt nog gesproken van een
2-profiel, wanneer het gehele kleidek uit zwaardere, min of meer knippige klei bestaat, indien
daarin nog een zandige laag dikker dan 3 cm voorkomt.
3. Kleidekken geheel bestaande uit grijze, iets zandige klei zonder gelaagdheid
Deze egale profielen dragen soms een min of meer knippig karakter, zij zijn ongeiaagd,
doch soms kan een zandige laag dunner dan 3 cm in dit profiel voorkomen, terwijl er ook
wel kleine insluitsels van fijnzand in aangetroffen worden. Dit laatste is overal langs de veenstroompjes het geval.
Over het algemeen dragen de 3-profielen in het zuidelijk gebied een minder knippig karakter
dan in het noorden, behoudens in enkele terreindepressies.
Deze 3-profielen vormen steeds een overgangszone tussen de kwelderwal en de oeverwal
enerzijds en de grote daarachter liggende gebieden anderzijds. Zij zijn minder droogte-gevoelig
dan de zwaardere, knippige 4-profielen.
4. Kleidekken bestaande uit zware grijze knipklei, waarin soms hier en daar een of meer
dunne laagjes en ook wel insluitsels van fijn Zand kunnen voorkomen
Doorgaans vallen deze afzettingen in de c-groep, dus ter dikte van 35—20 cm. In de
buitenpolders daarentegen zijn deze zware klei-afzettingen soms dikker door nog recentere knipklei-vorming.
Onder knipklei wordt verstaan de, in de binnenpolders lichtgrijs, en in de buitenpolders
meer donkergrijs getinte, stugge, stopverfachtige klei, welke bij indroging respectievelijk de zo
typische pilaar- en prisma-, of polygoonstructuren vertoont. Op enkele plaatsen blijkt deze klei,
wanneer zij nog niet sterk ingedroogd geweest is, een platerig voorkomen te bezitten, hetgeen
evenals de dunne zandlaagjes, wijst op een laagsgewijze afzetting. Veelvuldig worden dan tussen
de platen rietresten in horizontale ligging aangetroffen.
In hoofdzaak komen deze knipklei-afzettingen in het noordelijk van Blankenham gelegen
gebied over grote oppervlakten voor. Zij zijn sterk droogte-gevoelig.
5. Kleidekken bestaande uit bruingrijs lot bruin getinte, humeuze, iets zandige klei
Ook dit klei-type, dat alleen in het zuidelijk deel van het gebied aanwezig is, valt in hoofdzaak in de c-groep. Slechts op enkele plaatsen bleek het humeuze kleidek de 35 cm en 20 cm
dikte-grenzen iets te buiten te gaan. Het zandige element in deze humeuze klei houdt nauw
verband met het zandiger zijn van alle afzettingen in het zuidelijk deel van het gebied als
gevolg van hun ontstaanswijze. Hierdoor zijn de dunnere kleidekken aldaar minder droogtegevoelig dan de zwaardere meer knippige, eveneens humeuze afzettingen in het noordelijk deel
van het karteringsgebied (type 6).
6. Kleidekken bestaande uit bruingekleurde, zware, humeuze klei, welke een rodoomachtig
karakter draagt
Evenals bij het type 5, waar de granulaire samenstelling niet noemenswaard afwijkt van
die van het 3-type, is de granulaire samenstelling van het 6-type zo goed als gelijk aan die
van de knipkleien (type 4). In niet ingedroogde toesland heeft de humeuze klei een losse, rulle
kruimelstructuur evenals de meer zandige humeuze kleidekken; daarentegen droogt de rodoornachtige klei sterk irreversibel in tot een hagelkorrel-structuur. De herbevochtiging van deze
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kleien is moeilijker, naarmate de ijzer-verrijking uit het onderliggende, plaatselijk ijzerrijke veen
krachtiger is geweest. Deze ijzer-verrijking verleent deze rodoornachtige gronden vaak een
rode kleur en een stoffige structuur (zie afb. 13).
AFB. 2. Dwarsprofiel van het knipkleidek (4c) van de Buitenpolder achter Kuinre.
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FIG. 2. Cross-profile of the „Knip" clay cover (4c) of the Buitenpolder achter Kuinre.
7. Kleidekken plaatselijk bestaand uit grijze knipklei, plaatselijk uit humeuze, rodoornachtige klei
In tegenstelling tot de overgang van type 3 naar type 5, welke veelal zo geleidelijk plaats
vindt, dat de grens tussen beide typen moeilijk is aan te geven, is de overgang tussen type 4
en type 6 doorgaans vrij scherp. Hele gebieden vertonen in de overgang van grijze knipklei
naar rodoornachtige klei een mozai'ekachtig voorkomen, doordat overal plaatselijk grijze knipklei-lenzen voor kunnen komen die van elkaar gescheiden zijn door een rodoornachtige klei.
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Behalve dat dit een verschillend droogte-effect op de zich erop ontwikkelende grassen uitoefent, ligt het land hierdoor soms erg ongelijk (zie afb. 17).
4h. Kkidekken bestaandeuit de reeds beschreven grijzeknipklei, waaronder zich echtereen
zwarte knipkleilaag ontwikkeld heeft ter dikte van 10—15 cm
Het verschil in kleur tussen beide knipkleien wordt niet veroorzaakt door een hoger percentage organische stof van de zwarte klei, waardoor deze laag opgevat zou mogen worden
als een variant van de bijna steeds onder grijze knipklei aangetroffen zwarte veenklei-laag.
Deze zwarte knipklei vertoont na indroging precies dezelfde pilaar- en prisma-structuur als
de bovenliggende grijze knipklei. De veenkleilaag daarentegen droogt in tot een gruis-achtig
brokkelig geheel als gevolg van een aanzienlijk hoger percentage organische stof. Waarschijnlijk
is de zwarte kleur ontstaan als gevolg van een bepaalde bosbegroeiing, mogelijk bestaande
uit Elzen (Alnus). In hoofdstuk IV worden bij de beschrijving van het boezemland van de
Veenpolder van Echten enige analyse cijfers gegeven (zie label 3).
6h. Kkidekken bestaandeuit sterk humeuze tot vaak venige gronden op verlande plaatsen,
watir zijeenvenige of baggerige ondergrond afdekken.
Voorts worden met dit symbool de min of meer humeuze verspoelde menggronden van
sterk wisselende samenstelling in geulen in het kleidek aangegeven.
Dezekleitypen worden samengevat onder de naam beddinggronden.
K. (Achtervoegsel)
Wanneer oudere afzettingen opnieuw afgedekt zijn door een laag knipklei, wordt dit apart
aangegeven. Dit komt alleen voor in de buitenpolders en wel in hoofdzaak in de Buitenpolder
achter Kuinre, waar oudere oeverwal-afzettingen en zelfs overslaggronden afgedekt zijn door een
laag knipklei van 20—30cm dikte. Waar deze afdekkende knipkleilaag rust op oudere knipkleiafzettingen werd dit niet apart onderscheiden. De latere knipklei-afdekking bevat veelal enkele
fijnzandige laagjes en is soms door een meer uitgesproken fijnzatidige laag van de oorspronkelijke knipkleidek gescheiden. Afbeelding 2 geeft hiervan een beeld.

Overslaggronden
De aanwezigheid van een zeer zandige bovengrond op het kleidek wordt aangegeven waar deze een van het algemeen beeld afwijkend voorkomen heeft. Onderscheiden worden dijkdoorbraak-overslaggronden en zee-overslaggronden.
Het grove, bij dijkdoorbraken uit de pleistocene ondergrond opgekolkte zand,
dat over het eigenlijke kleidek is gebracht, bezit een geringe watercapaciteit. Dit
in tegenstelling tot de juist fijnzandige zee-overslaggronden, welke bovendien een
gelaagdheid met kleibandjes vertonen. Deze typische profielopbouw is oorzaak
dat de dikke zee-overslaggronden tot lang in de zomer vocht voor de plantengroei beschikbaar houden, terwijl in andere gronden de vochtreserve reeds lang te
kort geschoten is (zie afb. 3).
De zee-overslaggronden werden door over de kaden heenslaand, met zand en
slibdelen bezwangerd water afgezet. Zij komen dus slechts langs de kaden in de
buitenpolders voor en bezitten door de afwisseling van zandlagen en dunne kleilaagjes een spekkoekachtig karakter (afb. 3).
In de dikkere zeeoverslaggronden blijken de fijne zandlaagjes bij behandeling
met zoutzuur op te bruisen, terwijl de erin voorkomende kleilaagjes niet reageren,
en dus een belangrijk minder gehalte aan CaCo, bevatten. Juiste gegevens over de
verschillen in CaCo3-gehalten zijn niet bekend, er kan dus niet gezegd worden, dat
deze kleilaagjes geheel kalkloos zijn. Verder landinwaarts reageert het zand van
de dunne zeeoverslag-afdekking evenmin als de kleilaagjes op zoutzuur. Wanneer
hier de kwestie van ontkalking ter sprake komt, moet worden aangenomen, dat
deze plaats gevonden heeft in de dunne fijnzandige laagjes van de dunnere zee-
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overslaggronden. Het is onwaarschijnlijk, dat de durine kleilaagjes, welke ingebed
liggen in het kalkrijke zand van de dikkere overslaggronden, ontkalkt zijn, tenzij
dit proces zich in zeer korte tijd direct na de afzetting heeft voltrokken. Dat
we hier te maken hebben met een kalkarme afzetting, ligt meer voor de hand.
AFB. 3. Zee-overslaggrond (06s) waarin grofzandige lagen voorkomen.

FIG. 3. Sea-flood deposit soil (06s) in which layers of coarse sand occur.

Globale gegevens verkregen uit een interne lijst van analyse gegevens van de
Directie van de Wieringermeer wijzen uit, dat het CaCo3-gehalte in de dikke
zeeoverslaggronden vaak tot 7 % kan bedragen, terwijl de dunnere afzettingen
minder dan 1% CaCo3 bevatten.
Verder landinwaarts wiggen deze afzettingen snel uit. Zij behouden daarbij
wel het gelaagde karakter, doch de zandlagen wiggen uit tot zeer dunne, zandige
bandjes. Waar deze afzettingen dunner zijn dan 25 cm blijkt er geen reden meer te
bestaan tot onderscheiding van de oudere kleidekken. Er zij slechts vermeld, dat
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deze zeeoverslaggronden over de gehele oppervlakte der buitenpolders aanwezig
zijn in een dikte van 5—10cm, daarbij de nergens speciaal vermelde min of meer
zandige bovengrond vormend.
Onderscheiden worden:
01 Grofzandige dijkdoorbraak-overslaggronden dikker dan 40 cm
zonder vermelding van aard en samenstelling van het daaronder steeds aanwezige oudere
kleidek
0 2 Grofzandige dijkdoorbraak-overslaggronden ter dikte van 40—25 cm op de oudere kleiafzettingen
03 Grofzandige dijkdoorbraak-overslaggronden ter dikte van 25—3 cm op de oudere kleiafzettingen
De min of meer kleiige, humeuze, grofzandige bovenlaag van deze overslagen wordt bij
de aangegeven dikten niet meegerekend. Deze betreffen dus de zuivere grofzandlagen, we'.ke
in het profiel voorkomen. Grofzandige lagen in het profiel dunner dan 3 cm werden niet apart
onderscheiden, evenmin als de vaak nog zeer veel grof zand bevattende, zandige bovengronden
in de peripheric der overslaggebieden.
0 4 Duidelijk grofzand bevattende, min of meer kleiige en humeuze. zandige bovengronden
worden slechts apart onderscheiden, wanneer zij een grotere dikte dan 25 cm bereiken
Gewoonlijk zijn deze grofzandige bovengronden niet dikker dan 25 cm, terwijl daar waar
he; grofzand-element niet meer zo duidelijk is, de zandige bovengrond over het gehele gebied
altijd 12—20 cm dik is.
06a Fijnzandige min of meer met dunne kleibandjes gelaagde zeeoverslaggronden dikker
dan J m werden apart onderscheiden zonder vermelding van aard en samenstelling van
de daaronder voorkomende minerale afzettingen. Het dikte-verloop van deze overslaggronden boven de 40 cm dikte-lijn wordt hier mede geaccentueerd.
Was het bij de grofzandige dijkdoorbraak-overslaggronden niet nodig zandlagen dikker dan
40 cm, wat betreft hun landbouwkundige belekenis, apart te onderscheiden, bij de meer fijnzandige, met dunne kleibandjes gelaagde zeeoverslaggronden is dit in verband met hun waarde
als bouwland wel geschied.
0 6 Fijnzandige, met dunne kleibandjes gelaagde zeeoverslaggronden ter dikte van 100— 40 cm,
zonder vermelding van de daaronder voorkomende minerale afzettingen. Totale dikte van
het minerale dek groter dan 60 cm.
0 7 Fijnzandige, met dunne kleibandjes gelaagde zeeoverslaggronden ter dikte van 40—25 cm
op het oudere kleidek.
5

(Achtervoegsel)

Apart wordt in deze fijnzandige zeeoverslaggronden aangegeven, wanneer schelpresten of
een grofzandige laag, meestal met schelpresten, in deze zeeoverslaggronden aanwezig zijn.
Een aparte onderscheiding wordt gemaakt (05) wanneer het veenpakket niet afgedekt is
door een kleidek, maar direct door matig grof zand. Dit komt alleen in de buitenpolder het
,,Lems:erhop" voor, waar deze afzetting eveneens door een na de bekading gevormde fijnzandige, met dunne kleibandjes gelaagde zeeoverslaggrond is afgedekt.
07—05 Fijnzandige, met dunne kleibandjes gelaagde zeeoverslaggronden ter dikte van 40—
25 cm, rustend op een matig grofzandige ondergrond direct op veen. Totale dikte der
minerale afzettingen groter dan 60 cm.
0 5 Matig grofzandige afzetting, direct rustend op plaatselijk sterk verslagen veen, afgedekt
door een zeeoverslaggrond dunner dan 25 cm. De totale dikte der minerale afzetting op
het veen wordt met de bijvoegsels a en b aangegeven, dus respec'jevelijk dikker dan
60 cm of ter dikte van 60—35 cm.
,,
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Voorts wordt in de legenda van de minerale bovengrond onderscheiden, wanneer het minerale dele niet rust op een venige ondergrond, maar direct op een
opwelving van het Pleistoceen of wanneer het minerale dek geheel afwezig is en
het pleistocene zand tot in het maaiveld reikt:
p
P

gebruikt als achtervoegsel bij de het minerale dek beschrijvende symbolen, geeft aan wanneer
het minerale dek direct rust op de pleistocene ondergrond.
Het pleistocene zand reikt tot in het maaiveld. Jonge minerale afzettingen zijn hier afwezig.

De als „vergraven" aangegeven percelen werden doorgaans niet gekarteerd.
Wanneer slechts een gedeelte van het kleidek is weggegraven,werd soms het overgebleven profiel aangegeven met het daarbij passende symbool. Dergelijke vergraven terreinen worden op de gekleurde kaarten niet door de kleur van het betrokken bodem-type aangegeven.
3. LEGENDA VAN EEN VEENPAKKET

Naar aard en profielbouw van de bovenste H m van het veenprofiel worden
veentypen onderscheiden, waarbij het hoofdbestanddeel van het veenprofiel deserie
aangeeft, waarin de verschillende typen zijn ondergebracht. Een enkele uitzondering daargelaten, dragen de diepere veenlagen hetzelfde karakter als door de
serie-symbolen isaangegeven. Onderscheiden werden deseries:
R het veenprofiel bestaat overwegend uit eutrooph riet- of rietzeggeveen,
Z het veenprofiel bestaat overwegend uit zeggeveen,
M het veenprofiel bestaat overwegend uit oligotrooph veen van het type „oud
mosveen",
B het veenprofiel bestaat overwegend uit verslagen veendeeltjes of gyttja-achtig
materiaal,samengevat onder het begrip bagger.
R Riet- of rietzeggeveen
In deze groep zijn alle veentypen samengevat, waarin de zo kenmerkende, platgedrukte rietrhizomen en rietbladeren worden aangetroffen. Is het veen zeer rijk
aan rietresten dan heet het rietveen. Naarmate het gehalte aan rietresten afneemt
verandert de determinatie in zeggerietveen of rietzeggeveen.
Een dergelijke indeling was in verband met de verdrogingsverschijnselen niet
noodzakelijk. Bij wijze van studie van het genetisch verband en de typering van de
diverse veensoorten is deze onderverdeling op enkele plaatsen in toepassing gebracht (zie bijlage 5).
In ons gebied zijn al deze veensoorten gekenmerkt door een grove structuur en
een doorgaans goede doorlatendheid. Naarmate het riet-element minder belangrijk
is of kleibijmsnging optreedt, neemt de doorlatendheid af. Behalve riet, bestaat de
hoofdmassa van dit veen uit eveneens eutrophe plantenresten, waarin zeggesoorten
en waterplanten een belangrijke plaats innemen.
Z Zeggeveen
Onder zeggeveen zijn samengevat mesotrophe veensoorten ontstaan uit een
plantenassociatie, overwegend bestaande uit zeggen. Typerend voor dit veen is de
in verse toestand, grauw-bruine kleur, de rulle structuur en de weinig herkenbars
plantenresten. Het voorkomen van de gele of oranjekleurige Waterdriebladzaadjes
(Menyanthes) iseen goed kenmerk.
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De overgang vanhet eutrophe rietveen naar hetmesotrophe
zeggeveen verloopt veelal geleidelijk. In de vorige groep ligt
deze overgang grotendeels opgesloten. Ter verdere detaillering
van deze overgang kan in het zeggeveen grof, min of meer
eutrooph zeggeveen worden onderscheiden. Dit veen vertoont
meer, als zodanig te herkennen, fijn draderige plantenbestanddelen en bezit soms een bijmenging met gyttja-achtige klei.
Hoewel op somige plaatsen uitgekarteerd, leek het ons in
verband met de verdrogingsverschijnselen niet van voldoende
belang deze onderscheidingen op de kaart tot uitdrukking te
brengen.
Het voorkomen van ferrocarbonaat (sideriet) in het zeggeveen is, in verband met het effect dat deze ijzer-verbindingen
op de verdroging van het kleidek kunnen hebben, apart aangegeven. In het „roestige" zeggeveen worden plaatselijk blond
gekleurde, horizontale laagjes sideriet boven elkaar aangetroffen, waartussen het zeggeveen sterk vergaan, darie-achtig
van samenstelling en zwart van kleur is. Ontbraken in een
boring deze siderietlaagjes, maar vertoonde het veen wel het
van het normale afwijkende voorkomen, dan werd het toch
tot het „roestig zeggeveen" gerekend. Afbeelding 4 geeft een
fotografisch beeld van een dergelijk „roestig" zeggeveenprofiel,
met daarnaast ter vergelijking een normaal zeggeveenprofiel.
Ten slotte werd in het zeggeveen de aanwezigheid van
struikheide-resten (Calluna) onderscheiden. Dit, niet zo zeer
in verband met een bepaalde invloed op de gang der verdrogingsverschijnselen, dan wel ter bestudering van de hierdoor
kennelijk aangegeven veranderingen in het milieu tijdens de
groei van het zeggeveen. Deze meer oligotrophe inslag wordt
alleen in de bovenste lagen van de zeggeveenprofielen aangetroffen.

AFB. 4. Zeggeveenprofielen met(rechts)
en zonder (links)
sideriet-lagen.

»:

M Mosveen
De grondmassa van dit veen wordt gevormd door veenmossen. Het veen bezit een hoge humositeitsgraad, voelt vettig
aan enheeft doorgaans eendonkerbruine of donkerrood-bruine
kleur. De rode kleur wordt veroorzaakt door een rood wortelvilt van fijne haarworteltjes van de heide. Op breukvlakken
steken deze worteltjes naar buiten, waardoor een rode tot
violette gloed over de grondmassa komt te liggen. Er kan hier
gesproken worden van wortelveen van het type oud-mosveen.
Voorts zijn voor dit veen typisch de dunne, rechte, gladde
rood-gekleurde takjes van de veenbes (Vaccinium oxycoccus)
en het voorkomen van „lok", de resten der bladscheden van
1-arig wollegras (Eriophorum vaginatum). Behalve talrijkesporenkapsels van Sphagnum worden een enkele maal houtresten
van de berk (Betula) aangetroffen en de blaadjes van lavendelheide (Andromeda polifolia). In enkele gebieden blijkt het

»-•

Fia. 4. Carex peat
profiles with siderite
layers (to the right)
and without them (to
the left).
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oligotrophe veen, voornamelijk onder uitgebreide spalterveen-gebieden, bruin-geel
van kleur en minder verweerd te zijn, met een geringere humositeitsgraad. Tussen
beide oligotrophe veensoorten wordt op de kaarten geen onderscheid gemaakt.
In hoofdstuk VII wordt nader op de verschillen dezer beide veensoorten en hun
verschillende ontstaanswijzen ingegaan.
In verband met mogelijk later optredende schalterverschijnselen werd het voorkomen van spaherveen in de oligotrophe veenprofielen apart aangegeven. Dit veen
kenmerkt zich door een bladerige structuur en een in verse toestand bruine tot
geel-bruine kleur. In dit spalterveen, in hoofdzaak bestaande uit spitsbladige veenmossen, is naast overblijfselen van de reeds genoemde planten componenten vooral lavendelheide(Andromeda) zeer rijkelijk aanwezig.
B Baggerof verspoeldvenig materiaal
Onder het begrip bagger worden samengevat de grijs'gekleurde, gyttja-achtige
opvulling van de oude sloten en veenstroompjes en de, in de laatste veelvuldig
voorkomende opvulling met verspoelde, kort en klein geslagen veendeeltjes.
Soms vindt men in deze profielen laagjes van ingespoeld fijnzandig, soms zelfs
grofzandig materiaal. Dit is niet afzonderlijk vermeld, evenmin als de aanwezigheid van weinig vergane plantenresten en resten van in zoet of zwak brakwater
gegroeide schelpjes.
In de verschillende series worden de volgende typen onderscheiden:
RlETVEEN- OF RlETZEGGEVEENPROFIELEN

Rl
R2
R3
R4
R6
R7

het gehele veenprofiel bestaat uit rietveen of rietzeggeveen
het riet- of rietzeggeveen-pakke: is afgedekt door een baggerige afzetting dikker dan 30 cm
het riet- of rietzeggeveen-pakket is afgedekt door een baggerige afzetting dunner dan 30 cm
het riet- of rietzeggeveen-pakket is afgedekt door een laag zeggeveen dikker dan 30 cm
het riet- of rietzeggeveen-pakket is afgedekt door een laag mosveen dikker dan 30 cm
het riet- of rietzeggeveen-pakket is afgedekt door een laag mosveen dunner dan 30 cm

ZEOGEVEEN-PROFIELEN

Zl
Z2
Z3
27>
Z7
Z8

het gehele veenprofiel bestaat uit zeggeveen
het zeggeveen-pakket is afgedekt door een baggerige afzetting dikker dan 30 cm
het zeggeveen-pakket is afgedekt door een baggerige afzetting dunner dan 30 cm
het zeggeveen-pakket is afgedekt door een laag mosveen dikker dan 30 cm
het zeggeveen-pakket is afgedekt door een laag mosveen dunner dan 30 cm
het gehele veenpakket bestaat uit zeggeveen, waarvan de bovenste laag veel Callunaresten bevat
Z9 als profiel Z7, doch opnieuw afgedekt door een laag zeggeveen dunner dan 30 cm
Z l l als profiel Zl, doch afgedekt door een laag rietveen of rietzeggeveen dikker dan 30 cm
Z12 als profiel Z2, doch afgedekt door een laag rietveen of rietzeggeveen dunner dan 30 cm
Z17 als profiel Z7, doch afgedekt door een laag rietveen of rietzeggeveen dunner dan 30 cm
Z18 ais profiel Z8, doch afgedekt door een laag rietveen of rietzeggeveen dunner dan 30 cm
Zx(R) het betreffende zeggeveen-profiel bevat plaatselijk sideriet afzeltingen
MOSVEEN-PROFIELEN

Ml
M2
M3
M4
M5
M6

het gehele veenprofiel bestaat uit oligotrooph mosveen
het mosveen-pakket is afgedekt door een baggerige afzetting dikker dan 30 cm
het mosveen-pakket is afgedekt door een baggerige afze:ting dunner dan 30 cm
het mosveen-pakket is afgedekt door een laag zeggeveen dikker dan 30 cm
het mosveen-pakket is afgedekt door een laag zeggeveen dunner dan 30 cm
het mosveen-pakket is afgedekt door een laag zeggeveen van pl.m. 30 cm dikte, waarboven zich opnieuw een laag mosveen dikker dan 30cm bevindt
M7 het mosveen-pakket is afgedekt door een laag zeggeveen van pl.m. 30 cm, waarboven
zich opnieuw een laag mosveen dunner dan 30 cm bevindt
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M8 het mosveen-pakket is afgedekt door een laag zeggeveen dunner dan 30 cm, waarvan de
bovensle laag veel Calluna-res'.en bevat
Mil als profiel Ml, doch afgedekt door een laag rietzeggeveen, pl.m. 30 cm dik
M14 als profiel M4,doch afgedekt door een laag rietzeggeveen, pl.m. 30 cm dik
M17 als profiel M7, doch afgedekt door een laag rietzeggeveen, dunner dan 30 cm
M18 als profiel M8, doch afgedekt door een laag rietzeggeveen, dunner dan 30 cm
Mx(S) de bovensle lagen van het mosveenpakket bestaan uit spalterveen
Mx(ST) een of meer spalterveenlagen worden in het mosveenpakket aangetroffen
BAGGERPROFIELEN

Bl het gehele profiel bestaat uit baggerig materiaal
B4 het bagger- of verspoeld veenprofiel is afgedekt door een laag zeggeveen dikker dan 30 cm
Bll als profiel 1, doch afgedekt door een laag rietveen of rietzeggeveen dikker dan 30 cm
Wanneer de veenprofielen bovenin een overma:ige gyttja-achtige klei-bijmenging vertonen, wordt
dit apart aangegeven:
Xx(B) het veenprofiel is bovenin overmatig kleiig.
• Bij de legenda der veenprofielen dient vermeld te worden dat de term „dikker dan 30 cm"
steeds inhoudt, dat de bedoelde laag niet dikker dan 100 cm is. Wanneer dit wel het geval is,
bepaalt de aard van deze laag de benaming van het gehele veenprofiel, zonder dat het daaronder liggende veen in het symbool tot uiting komt. Zulks komt echter sporadisch voor. In
gevallen dat op een diepte groter dan 1 meter een andere veensoort aanwezig is dan de
legenda vermeldt, wordt dit in de kaartbeschrijving aangegeven.
4. LEGENDA VAN DE TOPOGRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND

De legenda van de zandige pleistocene ondergrond van het veenpakket beoogt
slechts de diepte-ligging van het oppervlak daarvan ten opzichte van het maaiveld
aan te geven. Door een nauwkeurige werkwijze wordt hierdoor de topografie van
deze ondergrond uitgebeeld. Behalve ter bestudering van de plaatselijke verschillen
in verdroging, heeft dit zijn nut gehad ter bestudering van de groei van het veenlandschap.
Onderscheiden worden:
1. het pleistocene zandoppervlak reikt tot in het maaiveld
2. het pleistocene zandoppervlak reikt tot onder het mineraal dek. Tussen beide formaties is
geen veen aanwezig
3. het pleistocene zandoppervlak reikt tot minder dan 1 m beneden het maaiveld. Tussen
het pleistocene oppervlak en het kleidek bevindt zich een veenlaag van varierende dikte
4. het pleistocene zandoppervlak bevindt zich op 1—/J m diepte beneden het maaiveld. Tussen
het pleistoceen oppervlak en het kleidek bevindt zich een veenlaag van varierende dikte
5. het pleistocene zandoppervlak bevindt zich op 7J—2 m diepte beneden het maaiveld. Tussen
het pleistocene oppervlak en het kleidek bevindt zich een veenlaag van varierende dikte
6. het pleistocene zandoppervlak be\findt zich op 2—3 m diepte beneden het maaiveld.
Tussen het pleistocene oppervlak en het kleidek bevindt zich een veenlaag van varierende
dikte
7. het pleistocene zandoppervlak bevindt zich op 3—4 m diepte beneden het maaiveld. Tussen
het pleistocene oppervlak en het kleidek bevindt zich een veenlaag van varierende dikte
8. het pleistocene zandoppervlak bevindt zich op een diepte groter dan 4 m beneden het
maaiveld. Tussen het pleistocene oppervlak en het kleidek bevindt zich een veenlaag van
varierende dikte, waarin op grotere diepte plaatselijk grofzandige lagen kunnen voorkomen.
Voor elke kaart afzonderlijk geldt, dat alle bianco gebieden en de als moeras of aangemaakt
land aangegeven terreinen niet werden gekarteerd.
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IV. BESCHRIJVING DER KAARTEN
1. INLEIDING

De bodemgesteldheid van het randgebied van de Noordoost Polder is op drie
afzonderlijke kaarten weergegeven; dit zijn:
A. de kaart van het minerale dek op veen;
B. de kaart van het veenpakket;
C. de kaart van de diepteligging van de pleistocene ondergrond ten opzichte van
het maaiveld.
In verband met de langgerektheid van het gebied was het noodzakelijk, dc
bodemgesteldheden in drie gedeelten te beschrijven, namelijk een noordelijk-, een
midden- en een zuidelijk gedeelte.
BLAD 1:het noorde1 ijkgedeelte,omvattendede gebieden:
a. een deel van de „Veenpolder van Echten";
b. een deel van de „Schoteruiterdijken" tussen de Veenpolder van Echten en de
rivier de Tjonger;
c. het Boezemland van de Veenpolder van Echten tussen deze polder en de zeedijk van Schoterzijl naar Lemmer;
d. de buitenpolder het „Lemsterhop";
e. de buitenpolder het Fries „Buitendijks Veld".
BLAD 2: het midden gedeelte, omvattende de gebieden:
a. het gedeelte van de „Groote Veenpolder van Weststellingwerf' ten westen van
de Gracht;
b. de ..Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek";
c. de „Buitenpolder achter Kuinre";
d. de „Binnenpolderaan het Noordeinde van Blankenham";
e. de „Noorderpolder van Blankenham".
BLAD 3:het zuide1 ijkgedeelte,omvattende de gebieden:
a. de „Zuiderpolder van Blankenham";
b. de „Polder van Baarloo";
c. de „Noorderpolder van Blokzijl".
De beschrijving vindt in deze volgorde poldergewijs plaats. Men zie de betreffende kaarten, welke als bijlagen zijn opgenomen.
2. BESCHRIJVING VAN BLAD 1A, IB, 1C

a. Veenpolder van Echten
Een groot gedeelte van de Veenpolder van Echten werd gevormd door grote
mosveengebieden, welke verveend en tot land aangemaakt werden. Het polderpeil

in deze gebieden varieert sterk en kan maximaal 1,60 m—F.Z.P. bedragen. Verdrogingsverschijnselen komen er niet in voor. Hierin, evenals in de na vervening
nog niet aangemaakte gebieden, werden geen bodemopnamen verricht. Deze Iaatste
gebieden liggen als min of meer dichtgegroeide plassen — de z.g. „trekgaten" of
„petgaten" — in het terrein, met een waterpeil ongeveer gelijk aan dat van de
Friese boezem.
Gekarteerd werden:
1. een noordelijk gedeelte in een strook langs de zuidoever van het Tjeuke-meer,
bestaande uit de „Akkers" en het niet verveende gedeelte van de „Grieen";
2. een smal gedeelte midden in de polder, bestaande uit de „Kooi", de „Broeken"
en het „Oosterzeesch Veld";
3. enkele niet veiveende percelen langs de oostelijke veenpolderdijk.
1. D e A k k e r s e n d e G r i e e n
De vorm van het gebied ten zuiden van het Tjeukemeer is ontstaan door de
verveningen. De grillige begrenzing van deze verveningen wordt in hoofdzaak bepaald door de aard, samenstelling en dikte van het veenpakket, maar tevens door
de betrekkelijke willekeur der verveners en landeigenaren. De „Akkers" werden
niet verveend om een bescherming te behouden tegen het water uit het Tjeukemeer.
Er bevindt zich een dijk langs dit meer en het is steeds verboden geweest dichter
dan 300of 400meter binnen de dijken het veen weg te graven.
Bijna het gehele gebied moet tot het Friese schaltergebied gerekend worden,
behalve een smalle strook aan de oostkant. Op enkele percelen na zijn de schaltergebieden sterk vergraven en geegaliseerd om het oneffen zijn der schalterige
weiden tegen te gaan.
HET MINERALE DEK bestaat uit sterk humeuze rodoornachtige kleien dunner dan 20 cm.
Het grootste gedeelte van dit kleidek wordt gevormd door de met terpaarde en kleimodder
opgebrachte icts zandige bovengrond, welke min of meer hetzelfde voorkomen heeft als de
klei-afzeltingen. Beide drogen in tot een hagelkorrel-strucluur. VeeJ grofzandige korrels worden
op de vlakken der hagelkorrels aangetroffen, terwijl ook scherven, stukjes glas en baksteen en
andere bewoningsresten worden aangetroffen. In de geegaliseerde percelen werd het oorspronkelijke minerale dek, vermengd met de bemestingsresten, aangebracht op het vergraven veenpakket,
elders is nog een duidelijke differemiatie in bovengrond en oorspronkelijke klei-afzetting
aanwezig.
In de nog schalterige percelen valt het op, dat de oorspronkelijke klei zich voornamelijk
•n de veenscheuren bevindt, en afgedekt is door een terpaarde-laag van 10—15 cm dikte, welke
ook op de schalterbulten aanwezig is, daar center doorgaans in geringere dikte (zie afb. 47).
De indruk werd verkregen, dat een gedeelte van de bovengrond afgespoeld en afgetrapt
's in de slenken tussen de schalterbulten. Ditzelfde kan het geval zijn met het oorspronkelijke
kleidek, ofschoon het vaak geheel afwezig zijn van deze klci op de hogere buhen de mogelijkneid openlaat tot de veronderstelling, dat afzetting daarvan alleen in de slenken heeft plaatsgevonden (FLORSCHOTZ 1941). De klei in de slenken en de daaronder voorkomende scheuren
is door de geringere aeratie — vergeleken met de plaatsen waar zij in een dunne laag gelijkmatig over het veenoppervlak aanwezig is — zeer donker gekleurd, goed vochtig en vertoont
een zwakke prismastructuur.
Op de schalterbulten verdroogt het gras sterk en er heeft zich een viltige zode gevormd;
tussen de bulten is het gras fris zonder viltige zode.
In het tweede perccel ten westen van de Gieterse vaart in de ..Akkers" werden twee profielen
oemonsterd. Een op de schalterbult en een daarnaast in een slenk. Zonder hier uitvoerig op
de granulaire samenstelling van beide kleisoorten in te gaan, wordt in tabel 2 een kort overSent der analyse-resultaten gegeven.
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TABEL 2. Humus-percentage en granulaire gegevens van het kleidek tussen twee spalterbulten
(monster 38) en op een spalterbult (monster 39).

Monster 38 (in slenk)
Dikte laag

Tot. afslibbaar

16—150 mu

. . . .

Monster39(opbult)

terpaarde dek
0—18 cm

oorspr. klei
18—40 cm

terpaarde dek
0—14 cm

24,5
46
29
34
28
25
13,9

23,5
65
12
57
29
9
5,9

28,4
48,3
28
387
2^9 (2—20 ti)
12.8 (20—150 n)
21.9 (150—500 ft)

TABLE 2. Percentage of humus and granular data of the clay cover between two laminar peat
lumps (samp'e 38) and on top of a laminar peat lump (samp'e 39).
Uit de cijfers weergegeven in tabel 2 blijkt de duidelijke overeenkomst tussen het kleidek
op de schalterbult en de iets dikkere bovenste laag van het kleiprofiel tussen de twee schalterbulten, vergeleken met de samenstelling van de oudere klei-afzetting. Het hogere percentage
grover zand van de terpaarde-lagen is niet zozeer een aanwijzing, dat de klei uit de slenk van
andere afkomst is, alswel het aanzienlijk hoger percentage afslibbaar en speciaal de fractie
< 2 mu. Zie voor meer gedetailleerde gegevens bijlage 6.
Beide klei-formaties hebben een rodoornachtig voorkomen en drogen tot dezelfde hagelkorre!s:ruc:uren in. Hierdoor werden al of niet vergraven percelen niet apart onderscheiden.
Plaatselijk rust het kleidek niet op een venige ondergrond, doch direct op hoge opwelvingen van een brede pleistocene zandrug, welke onder het veen in dit gebied in noordoostzuidwestelijke richting aanwezig is.
HET VEENPAKKET in dit gebied bestaat westelijk van de zandrug, welke van het noordoosten
in zuidwestelijke richting verloopt, voornamelijk uit lichtbruin gekleurd mosveen, egaal afgedekt
door lagen spalterveen dikker dan 30 cm. Oostelijk van deze zandrug bestaat het veen uit
het meer donkerbruine sterker verweerde mosveen, waarover de rode gloed der heideworteltjes
ligt. Ook bij dit veen worden bovenin het veenprofiel spalterveenlagen aangetroffen, doch in
geringere dikte en meer plaatselijk. Schalterverschijnselen zijn hier niet van ernstige aard.
Ofschoon niet uitgekarteerd, geeft het verloop der verveningen globaal het verschil tussen
beide mosveensoorten aan. Westelijk van de in zuidwestelijke richting verlopende pleistocene
rug is in de richting van Lemmer vervening sporadisch tot nihil, oostelijk daarvan, in de Veenpolder van Echten zelf, is praktisch alle veen tot turf verwerkt. Of hiervan alleen een verschil
in verbrandingswaarde van de turf de oorzaak is geweest, dan wel de over het algemeen
geringere dikte der veenlagen, kan moeilijk worden gezegd. Enkele orienterende opnamen
verder westelijk gaven steeds, behalve een lichtbruin getint mosveen, een geringere dikte der
veenlagen aan. De zandondergrond bevond zich steeds op 1—\\ m beneden het maaiveld.
Welke van deze factoren de verveningen in hoofdzaak heeft bei'nvloed is niet geheel duidelijk.
Er blijkt evenwel een verband te bestaan tussen de bodemgesteldheid en de activiteit der
verveners.
Het verder doordringen van de verveningen in noordelijke richting langs de Middenweg
blijkt door een andere samenstelling van het veen niet te hebben plaats gevonden. Het veenpakket is hier eveneens minder geschikt voor de turfmakerij. Een totaal verland veenstroompje,
omzoomd door eutrophe rietveen-, rietzeggeveen- en zeggeveen-profielen, blijkt hier temidden
van het oligotrophe veen voor te komen. Ofschoon zuideliiker langs de Otterweg afgegraven,
moeten deze meer eutrophe veenafzettingen worden opgevat als de voortzetting van de verder
zuidwaarts uitgekarteerde eutrophe afzettingen langs het aldaar eveneens aanwezige, met baggerig
materiaal opgevulde, fossiele veenstroompje.
Het verloop van de met baggerig materiaal verlande geul (Bl) is be'invloed door de topografie van de pleistocene ondergrond. Bij de meander van de geul blijkt het veenstroompje
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juist zijn weg gezocht tehebben over een smalle hoge rugvormige opwelving vande zandige
ondergrond. Ook deaard vanhetveen blijkt door de topografie vandezandige ondergrond
bei'nvloed tezijn. Vooral tenzuiden vandemeander isditduidelijk, waar hetzeggeveen (Zl)
zich blijkt te beperken totdehoge rug, welke zich oostelijk vandeeigenlijke, door rietgeflankeerde geul bevindt. He! zeggeveen ter plaatse is vrij grof vansamenstelling, hetgeen op
een nogeuirophe ontwikkelingsgeschiedenis wijst en gaat over in mosveen-profielen, nu eens
het mosveenpakket overlappend (M4), danweer ui:wiggend onder eenlaag mosveen (Z7).
Het valt op,dat weslelijk vande fossiele geul bijna geen zeggeveen voorkomt. Deoude
verlande geul loopt zeer dicht langs een s:eile mosveenwand, daarvan gescheiden door een
dunne s:rook riet- of rie:zeggeveen. Ditiseeneigenaardig verschijnsel, dat ookverder zuidwaarts steeds opvalt. Voor een nadere beschouwing der verschillende gedetailleerde veenprofielen spreekt hetkaartbeeld voor zich zelf.
De opvulling der geul bestaat voornamelijk uit zeer fijn verslagen veendeeltjes. Slechts
vlak bijdepleistocene opduikingen en wel tenzuiden daarvan worden er grofzand en boomresien, zoals hout en bladcren in aangetroffen. Deze zijn blijkbaar afkomslig vandezandige
pleistocene opduikingen enwijzen opeen stromingsrichting vannoord naar zuid.
DE TOPOGRAFIE VANDE PLEISTOCENE ONDERGROND, welke het verloop van een brede zandrug

in noordoost-zuidwestelijke richting aangeeft, behoeft weinig toelichting. Ter plaatse van het
veenslroompje blijken nogenige duidelijke opwelvingen voor te komen. Hier en daar reikt
de zandige ondergrond totonder dekleilaag. Hetismogeliik datdeze zandrug verband heeft
of heeft gehad metdein debuitenpolder het „Lems:erhop" slechts plaatselijk geconstateerde
zandopwelving tot onder hetminerale dek.
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Duidelijke verschillen ten aanzien van verdrogingsverschijnselen inhetgras werden, afgezien vandenogniet geegaliseerde
schalterpercelen, niet geconstateerd. Alsgevolg van de betrekkelijke eenvormigheid
van het minerale dek kunnen eventueel voorkomende verschillen in verdroging
toegeschreven worden aan verschillen in de veenondergrond en de diepteligging van
de pleistocene ondergrond.
Er bleek zo goed als geen verschil in de hoedanigheid van het grasbestand op de
verschillende veenprofielen aanwezig te zijn, behalve dan die welke geweten
moesten worden aan de verpleging en het gebruik van het land.
Ten aanzien van deegalisatie derschaltergronden kanopgemerkt worden,dat
sommige percelen geheel vlak geworden zijn met een mooi egaal grasbestand, ter
wijl andere percelen nogmin of meer ongelijk lagen en plaatselijk verdrogingsverschijnselen vertoonden. Deoorzaak hiervan schuilt indetoegepaste methoden.
Het opde schop nemen vanschalterpercelen heeft gunstig resultaat opgeleverd,
het omplojgen daarentegen minder. Deopgeploegde spalterveen-balk kannaverloop vantijd weer in horizontale ligging terug vallen, zodat deoude toestand zo
goed als geheel hersteld is.
Waar de zandige ondergrond het maaiveld zeer dicht naderde enzeker daar,
waar hetminerale deker direct op rustte, bleek devochtvoorziening duidelijk te
kort te schieten.
Waar het veenprofiel uit riet- of rietzeggeveen of uit baggerig materiaalbestond, bleek devochtvoorziening doorgaans beter dan elders,echter niet beter dan
•ndegoed geegaliseerde schalter-mosveengebieden.

.CONCLUSIE. Dit gebied heeft geen last van een verdrogende invloed tengevolge
*aneen extra vochtonttrekking inde laatste jaren.
2. De B r o e k e n , de K o o i en het O o s t e r z e e s c h V e l d
Een langgerekt, nietverveend,hoogliggend gebied reiktvan dezuidelijke polderdijk tot ongeveer midden indeVeenpolder van Echten. Hetwerd niet verveend,
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omdat in tegenstelling tot net mosveen, dat overwegend in deze polder voorkwam,
het veenpakket hier uit voor de vervening minder geschikte eutrophe veensoorten
bestond.
HET MINERALE DEK in deze strook blijkt in het Oosterzeesch Veld en de Kooi in hoofdzaak uit grijze knipklei ter dikte van 20—35 cm te bestaan (4c), terwijl noordelijker in de
Broeken plaatselijk knipklei naast humeuze rodoornachtige klei voorkomt. Ook hier is het
minerale dek 20—35 cm dik (7c), waarbij op de plaatsen waar knipklei voorkomt het totale
minerale dek iets dikker is dan waar deze klei niet voorkomt. Het land heeft hierdoor een
ongelijke ligging.
In het Oosterzeesch Veld komt nabij de zuidelijke Veenpolderdijk ter plaatse van de in het
veenpakket voorkomende verlande veenstroom en onder de grijze knipklei een laag zwarte
knipklei van pl.m. 10cm, welke geleidelijk uitwigt, voor.
In het zuidelijk deel van de Kooi komen twee gebieden voor waar het kleidek bestaat uit
rodoornachtige klei (6c), namelijk juist boven de oude verlande veenstroom en langs de oostelijke
grens van de Kooi. Op 66n plaats zijn deze beide terreinen gescheiden door een gebied, waar
weer knipklei en rodoornachtige kleien naast elkaar voorkomen (7c). Uit dit mozai'ekachtig
terrein maakt zich een kreekgeul, gevuld met sterk gemengde beddinggrond los, welke zich
ter hoogte van de Kooisloot en de daarlangs liggende weg verenigt met eenzelfde soort geul,
die zijn oorsprong vindt in een eveneens mozaiekachtig kleidekgebied in de zuidwesthoek van
de Broeken.'Vooral bij deze tweede langere kreekgeul blijkt de waterbeweging, welke hierdoor
plaats vond, een gedeelte van het onderliggende veen weggecrodeerd te hebben, waarna de
hierdoor ontstane geulen met grijs baggerig materiaal opgevuld werden. BrJ de eerstgenoemde
korte geul viel dit moeilijk te constateren, omdat deze voor een groot gedeelte zijn weg heeft
gezocht boven de eveneens met baggerig materiaal opgevulde oude veenstroom, doch de aanwezigheid van gele kattekleivlekken boven in deze baggerige kreekgeulen-opvulling maakt onderscheiding mogelijk. Deze geulen blijken zich gedeeltelijk in en onder de Kooisloot en de
daarlangs liggende weg, in westelijke richting voort te zetten. Ook verder noordwaarts zou
de Bandsloot en de daarlangs liggende weg, evenals de Otterweg en de daarlangs liggende
sloten, aangelegd zijn ter plaatse van soortgelijke geulen. In de Schoteruiterdijken is de uitmonding van deze geulen in de Tjonger zowel aan het minerale dek als aan het daaronder
liggende veenpakket duidelijk te herkennen.
In het noordelijk deel van de Broeken blijkt het kleidek juist boven de verlande veenstroom plaatselijk uit sterk gemengde beddinggrond te bestaan. Het is mogelijk dat deze
minerale grond zelfs opgebracht werd. De indruk wordt n.l. gewekt, dat in de noordwesthoek
van de Broeken het terrein boven de iets ingeklonken verlande veenstroom veel wateroverlast
ondervond van de z.g. Otterweg-kreek uit. Aan de oostzijde van de verlande geul blijkt de rest
van een soort bekading aanwezig te zijn welke het overige deel van de Broeken moest beschermen tegen wateroverlast. Ook even ten zuiden van de Otterweg werden in de Broeken
parallel aan de weg zandige ophogingen op het oudere kleidek aangetroffen. Deze zijn eveneens
op te vatten als resten van een bekading van de Broeken tegen het water uit de Otterweg-kreek,
die hier de verlande veenstroom heeft gekruist.
Vergeleken met de meer zuidelijk gelegen kreekgeulen van de Kooisloot, blijkt de invloed
van de Otterwegkreek krachtiger geweest te zijn. De kortere afstand tot de zee is hiervan
mogelijk de reden. In ieder geval duidt de naara: „de Broeken" op de toestand waarin deze
gronden tijdens de naamgeving verkeerden. De invloed van deze kreken is meer van eroderende
dan Van sedimenterende aard geweest. Zij zijn ontstaan door overstromingen van het landschap, in hoofdzaak nadat het oorspronkelijke kleidek was afgezet en voor een gedeelte kunnen
zij zelfs kunstmatig zijn aangelegd, om het bij hoge vloeden over het land gestuwde zeewater
zo snel mogelijk af te voeren. Katteklei-vlekken op rietresten in de baggerige opvulling van
deze kreekgeulen wijzen op een brak milieu.
Opgemerkt dient nog te worden, dat het kleidek plaatselijk direct rust op een opwelving
van de pleistocene ondergrond, terwijl op £6n plaats deze zandige ondergrond tot in het maaiveld reikt. Het kaartbeeld geeft dit duidelijk aan.
In de zuidwesthoek van het Oosterzeesch Veld en van de Kooi komt een sterke grofzandige
bijmenging in de bovengrond voor, terwijl ook in de oudere grijze knipklei grove zandkorrels
worden aangetroffen. Grof zand komt alleen voor op de vlakken der tot pilaren en prisma's
ingedroogde knipklei, hetgeen wijst op inspoeling van bovenaf. Dit grove zand is afkomstig
van de dijkdoorbraak nabij „Twee Hekken", waar een dunne laag overslaggrond zich nog
rond de kolk bevindt.
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HET VEENPAKKET bestaat in deze drie gebieden voomamelijk uit eulrooph veen en wel rietof rietzeggeveen (Rl), dat aan weerszijden, evenwel overwegend aan de oostzijde een totaal
verland veenstroompje omzoomt. De eigenlijke geul van dit veenstroompje bevindt zich vlak
Iangs het westelijk gelegen mosveen, en is daarvan slechts hier en daar gescheiden door een
smalle strook rietveen, terwijl bijna steeds een laag rietzeggeveen over het mosveen uitwigt (Mil).
In het mosveen, dat sterk verweerd, slap van samenstelling en modderis van voorkomen is,
worden veel verticaal ingegroeide, zeer grove plantenresten aangetroffen, welke kortweg als
monocotylen wotden aangeduid, omdat de indentiteit daarvan niet bekend is. Zeer waarschijnlijk is hier sprake van resten van een biesachtige begroei'ing. Ook tussen het rietzeggeveendek en het daaronder liggende mosveen en ook in de bovenste lagen van het mosveen van de
Mll-profielen, worden deze zo typerende grove monocotyien-resten aangetroffen. Op enkele
plaatsen wordt weer een dunne laag mosveen bovenop de Mll-profielen aangetroffen, hetgeen
niet apart aangegeven werd, omdat de schaal van de kaart dit niet toeliet.
Aan de oostzijde bevindt zich steeds een brede strook riet- of rietzeggeveen, welke tegen
de oplopende pleistocene ondergrond overgaat in een mosveenpakket. Slechts in de Kooi en
helemaal in het zuidoostelijk deel van het Oosterzeesch Veld wordt tussen beide formaties nog
zeggeveen (Zl) aangetroffen. Dit zeggeveen is grof van samenstelling en getuigt nog van een
betrekkelijk eutrooph ontwikkelingsmilieu. Op een enkele plaats wordt in de Broeken tussen
het mosveendek en het daaronder liggende rietzeggeveen (R6 en R7) dezelfde monocotylenbegroeii'ng geconstateerd.
Ook in de M4-profielen ter weerszijde van de fossiele veenstroom in het Oosterzeesch
Veld werden dergelijke monocotyien-resten tussen het zeggeveendek en het daaronder liggende
mosveenpakket aangetroffen.
In deze M4-profielen draagt de zeggeveenafdekking, welke dikker is dan 30 cm, een vrij
grof karakter en kan dus als voortzetting van het rietzeggeveen, waaruit het rietelement verdwenen is, beschouwd worden. Verder van de veenstroom af wiggen deze zeggeveenlagen uit.
De phase waarin zij dunner dan 30 cm zijn en waarin de profielen als M5 betiteld zouden
moeten worden, werd door de geringe breedtc dezer stroken niet apart onderscheiden.
Langs de eigenlijke geul treft men stroken aan, waar de baggerige geulopvulling (Bl) overdekt is door een laag rietveen of rietzeggeveen, dikker dan 30 cm (Bll), of waar de oorspronkelijke rietveenondergrond afgedekt is door een allochthone, baggerige afzetting van het veenstroompje uit (R2). Er zijn enkele gevallen waar dergelijke lagen elkaar herhaaldelijk afwisselen.
Zulke profielen werden of bij B, of bij R gevoegd, al naar gelang de aard van het overheersende
element. Voor meer gedetailleerde gegevens zie men bijlage 5.
Overwegend bestaat de opvulling van het veenstroompje uit zeer fijn verslagen veendeeltjes.
Er komen echter plaaisen voor, waar deze uit grijze gyttja-achtige modder, afgezet in rustige
omstandigheden, bestaat. Helemaal bovenin, vlak onder het minerale dek, in wat als de laatste
stroomgeul beschouwd kan worden, worden allerlei nog zeer weinig verteerde planten aangetroffen van net, dopheide, struikheide en mossen. Voornamelijk in de Kooi was dit het geval.
De baggerstrook langs de Otterweg in het noorden van de Broeken moet niet worden
opgevat als een sterke ombuiging in oostelijke richting van de oude veenstroom, maar als de
baggerige opvulling van de Otterweg-kreek. Het verlengde van de Kooisloot-kreek werd in de
Kooi aangegeven als M3. In tegenstelling tot de Otterweg-kreek heeft deze geul zich niet zo
diep uitgeslepen, dat het onderliggende mosveenpakket geheel weggeerodeerd en door bagger
vervangen werd. De baggeropvulling draagt meer het karakter van modder dan dat van een
ophoping van verslagen veendeeltjes gesproken mag worden. Ook zanddelen komen erin voor.
D E TOPOGRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND geeft in de Kooi en de Broeken een noordzuid verlopende rug aan. Deze rug beheerst aan de oostzijde van de fossiele veenstroom de
grens tussen de riet- of rietzeggeveenprofielen enerzijds en het mosveen en zeggeveen anderzijds.
De 1,5 m dieptelijn van het zand beneden het maaiveld blijkt hier ongeveer de grenslijn aan
te geven. Plaatselijk bereikt deze rug een zodanige hoogte dat er nooit veengroei op plaats
vond (P).
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Verschillen in de ontwikkeling van de
graslanden komen in dit gebied iets meer naar voren dan in het eerst beschreven
gebied Iangs het Tjeukemeer. De boeren klagen over een achteruitgang der graslandproductie in de laatste jaren en een beginstadium der verdroging wordt dan
ook gevonden bij verschillen in het minerale dek. Waar dit bestaat uit grijze knipklei begint het gras duidelijk verdrogingsverschijnselen te vertonen vergeleken met
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de plaatsen, waar het minerale dek uit rodoorn-achtige kleien bestaat. Ook in dc
kreekgeultjes bleek het gras er gedurende de zomermaanden frisser voor te staan
dan op de knipklei-gebieden, hoewel het slechter van samenstelling was.De vochtvoorziening was eehter duidelijk gunstiger. Deze betere vochtvoorziening op een
modderige ondergrond bleek ook voor te komen in de Kooi, waar het minerale
dek rustte op de modderopvulling van de oude verlande stroomgeul. Voor het
overige was in dit gebied geen verschil in vochtvoorziening, in verband met verschillen in veensamenstelling, waarneembaar.
In het Oosterzeesch Veld, waar men niet voldoende aandacht heeft geschonken
aan het tijdig opvoeren der slootwaterstanden, had de beginnende verdroging een
enorme achteruitgang van de grasland-productie teweeg gebracht. Het gehele land
lag er gedurende de eerste zomermaanden van 1947 zeer dor bij. Nadat men dc
slootwaterstanden aanzienlijk verhoogd had, bleek het gras binnen enkele weken
weer aan de groei te zijn. Het land werd weer groen, op enkele plekken na, waar
de bevochtiging van het kleidek onvoldoende blesf. De goede doorlatendheid van
het grove rietzeggeveen maakte infiltratie en opzetting van het grondwater tot
voldoende hoogte (door het opzetten van het slootwaterpeil) mogelijk. Het droogblijven van sommige plekken moet toegeschreven worden aan een mindere doorlatendheid van het rietzeggeveen ter plaatse,of aan een iets hogere ligging, hoewel
dit met het blote oog niet waarneembaar was. Een min of meer diepe ligging
van de pleistocene ondergrond oefende hier geen duidelijke invloed uit op verschillen in het grasbestand, behalve daar waar het zandoppervlak tot vlak onder
het kleidek of tot het in het maaiveld reikte. Daar bleek het gras doorgaans van
mindere kwaliteit met veel droogte-indicerende grassoorten.
In de Broeken bleek het gras boven de verlande veenstroom er zeer gunstig
voor te staan. Het terrein ligt ter plaatse iets lager, als gevolg van de iets sterkere
inklinking. Vroeger zijn in deze laagten drainbuizen aangelegd voor de afvoer van
het overtollige water. Om de toenemende achteruitgang van de grasmat tegen te
gaan, werden de slootwaterstanden door water inmalen verhoogd, waardoor deze
drainbuizen nu extra water aanvoeren.
Van een duidelijke veenklei-gruislaag kan in dit gebied niet worden gesproken.
CONCLUSIE. Dit gebied begint verdrogingsverschijnselen te vertonen op plaatsen waar deze een tiental jaren geleden niet bestonden.
3. De p e r c e l e n langs de o o s t e l i j k e dijk in de V e e n p o l d e r van
E chten worden bij de Schoteruiterdijken beschreven.
b. Schoteruiterdijken
De Schoteruiterdijken gelegen tussen de oostelijke dijk van de Veenpolder van
Echten en de Tjonger werden van Schoterzijl af, verder noordwaarts tot ter
hoogte van de Bandslootweg gekarteerd. Dit gebied, vroeger uitsluitend buitendijksland, dat bij hoge rivierwaterstanden regelmatig onder water kwam, is verdeeld in drie delen, waarvan het zuidelijk en het noordelijk gedeelte door kaden
beschermd zijn. Slechts het middengedeelte is niet bekaad en heeft's winters nog te
hoge waterstanden, waardoor het land blank komt te staan.
HET MINERALE DEKin de Schoteruiterdijken bestaat bijna geheel uit een knipkleidek ter
dikte van pl.m. 25—20 cm (4c). Slechls in het bekade noordeli.ike deel gaat dit knipkleidek over
in een meer humeuze, bruingekleurde rodoornachtige klei, plaatselijk zelfs dunner dan 20 cm
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(6d). Langs de Tjonger is het knipkleidek plaatselijk dikker dan 60 cm terwijl het kleidek daarlangs overal 60—35 cm dik is, evenals ter weerszijden van de oude, met beddinggrond opgevulde
afwateringsgeulen van Kooisloot en Bandsloot.
Behalve boven deze oude afwateringsgeulen bestaat het kleidek ook langs de oever van
de Tjonger hier en daar uit sterk venige beddinggrond, evenals boven de oude Tjonger-loop
nabij Schoterzijl waarop twee boerderijen gebouwd zijn. De huidige Tjongerloop nabij Schoterzijl werd gegraven.
In de Veenpolder van Echten zelf treft men in de zuidoost hoek enige percelen aan waarvan het minerale dek eveneens uit knipklei ter dikte van 20—35 cm bestaat, terwijl de meer
noordelijk ge!egen niet verveende percelen juist een geheel uit rodoornachtige klei bestaand
mineraal dek dragen.
Geheel in het zuiden langs de Nieuwe Dijk werd een aantal percelen afgegraven voor de
bouw van deze dijk.
HET VEENPAKKET in dit gebied kenmerkt zich in hoofdzaak door rietzeggeveen (Rl) en
zeggeveen (Zl) van betrekkelijk grove samenstelling, dus beide in meer of minder eutrophe
omstandigheden ontwikkeld. De grens tussen dit veen en het oligotrophe mosveen (Ml) bevindt
zich juist bij de veenpolderdijk.
Behalve in het middengedeelte langs deze dijk, treft men mosveen tot boven in het profiel
slechts aan in het uiterste noorden van deze uiterdijken, waar de Ml-profielen tot dicht aan
de Tjonger reiken. Daar vindt men dan ook direct weer verveningen op grotere schaal.
Tussen het noordelijk mosveengebied en het zuidelijker liggende zeggeveengebied blijken
uitsluitend rietveenprofielen voor te komen. De aanwezigheid van dit sterk eutrophe veen
hangt samen met de aanwezigheid van een verlande veenstroom, welke zich juist op de rand
van he: mosveengebied bevind:. De on'.wikkeling hiervan lijkt in een soort „Lagg" tussen
he: oligotrophe veen en de eutrophe veensoorten te hebben plaats gevonden. De baggerige
opvulling van deze geul blijkt in het smalle gedeelte (ook in de percelen in de Veenpo'der
van Echten) afgedekt te zijh door een laag rietzeggeveen (Bll), behalve daar waar deze geul
juist dwars over een hoge zandige opwelving achter een opduiking, welke tot boven het veenoppervlak reikt, loopt. Het opvallende hierbij is, dat boven de zandige opwelving de totale
baggerafzef.ing tot op he', zand pl.m. 80 cm dik is, terwijl ter weerszijde van de opwelving
de baggerige afzetting dikker dan 2 m is. De rietveenafdekking heeft waarschijnlijk plaats
gevonden na inklinking van de baggerprofielen. Boven de zandige opwelving was de inklinking
van de dunnere baggerlaag zoveel minder, dat een hogere ligging latere rietzeggeveen-ontwikkeling onmogelijk maakte.
In het brede, als Bll aangegeven stroomgebied van deze veenstroom, dus daar waar deze
met de Tjonger samenvloeide, bes:aat het profiel uit een opeenvolging van bagger- en rietveenlagen. Hieruit maakt zich een geheel met bagger opgevulde fossiele stroomarm los, welke even
verder zuidwaarts weer in het rie'.veenpakke: dood loopt. Alle rie".veenlagen in dit gebied vertonen een sterke bijmsnging met baggermateriaal, speciaal het brede Bll-gebied.
Aparte vermelding verdient nog het feit, dat de Bll-profielen in het smalle gedeelte van
de veenstroom in de Schoteruiierdijken, evenals een deel van het aan de zuidzijde daarvan
liggende mosveengebied en komt daar to: uiting in de aangegeven M4-profielen. Ook in deze
in de bovens'.e 30—40 cm veel resten van struikheide (Calluna) aangetroffen worden. Deze
afdekking op de rietzeggeveenondergrond, aangegeven als R4, hangt samen met het noordelijk
liggende mosveengebied en komt daar tot ui'.ing in de aangegeven M4-profielen. Ook in deze
M4-profie!en worden Calluna-resten in de bovenste 30 cm aangetroffen, terwijl tussen dit
zegge-Callunadek en het onderliggende mosveenpakket en ook in de bovenste lagen van dit
mosveen de grove „monocotylen"-resten aanwezig zijn, zoals dit reeds voor de Kooi en de
Broeken werd beschreven.
Het door de veenpolderdijk enerzijds en de als Z l aangegeven zeggeveenprofielen anderzijds omslo'.en Rl-gebied, behoort genetisch bij de overige rieaeggeveen-typen. De ertussen
liggende zeggeveenstrook werd als zeggeveen-profiel aangegeven, omdat de bovens:e 1—1J meter
uit zeggeveen bestond. Daaronder gaat het zeggeveen over in een rietzeggeveenprofiel. In het
R4-gebied was deze zeggeveen-afdekking dunner dan 1 m en als zodanig werd het profiel dus
apart onderscheiden.
Alle baggerige afzettingen in dit gebied, ook de min of meer brede stroken langs de Tjonger
en de verlande Kooisloot- en Bandslootkreken bestaan uit grijze gyttja-achtige modder en niet
uit een ophoping van fijn verslagen veendeeltjes.
In het ukerst noordelijke perceel in de Veenpolder van Echten bestaat het veenpakket
geheel uit mosveen, doch middenin bevindt zich een vierkant deel, dat met baggerig materiaal
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en veel rietresten is opgevuld. Dit perceel werd niet afgeveend, omdat zich hier vroeger een
eendenkooi bevond.
In het meest zuidelijke gedeelte van de Schoteruiterdijken treft men opnieuw een met
baggerig materiaal opgevulde fossiele veenstroom aan, evenals een fossiele geul van de Tjonger,
waarin de veenstroom uitmondde. De hier uitgekarteerde vroegere waterloop, welke met fijn
verslagen veendeeltjes is opgevuld, is de voortzetting van de in de Veenpolder van Echten reeds
beschreven fossiele veenstroom.
D E TOPOGRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDEROROND geeft zeer weinig bijzonderheden. Door
het aangeven van enkele 2,5 en 3,5 m diepte-lijnen wordt nog iets van de topografie naar voren
gebracht. Hier werd tevergeefs naar een diep in de zandige ondergrond uitgeslepen Tjongerbedding gezocht. Sonderingen in de Tjonger zelf gaven ook geen extra lage ligging van het
pleistocene oppervlak aan.
Een duidelijke invloed van de topografie van de pleistocene ondergrond op de ontwikkeling
van verschillende veensoorten valt evenmin te onderscheiden. Slechts in het uiterste noorden
van het gebied blijkt een zandige opwelving van 2—1,5 m beneden het maaiveld, welke aansluit op de hoge opduiking in de aangrenzende percelen in de Veenpolder van Echten, samen
te vallen met de grens van het mosveengebied.
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Er blijkt in dit gebied eeri duidelijk verband te bestaan tussen de optredende verdrogingsverschijnselen en de bodemgesteldheid. De invloed van het minerale dek is hierbij door zijn uniformiteit van
ondergeschikt belang. Slechts naarmate het kleidek dikker wordt, kan hieraan een
geringere mate van verdroging worden toegeschreven.
De samenstelling van het veenpakket daarentegen bepaalt op verschillende
plaatsen de mate waarin de verdrogingsverschijnselen optreden. In het zuidelijk
gebied, waar het veenpakket ter weerszijden van de fossiele veenstroom bijna geheel uit riet- of rietzeggeveen bestaat, is de verdroging gering. Het land ligt evenwel niet geheel vlak en niet overal is de doorlatendheid van het veenpakket even
groot. Pleksgewijs komen dan ook verdrogingsverschijnselen voor. Dit gebied valt
in het zuidelijk deel der Schoteruiterdijk, dat door kaden omringd is en een poldertje op zich zelf vormt.
Door water in te laten houdt men de slootwaterstanden zo hoog mogelijk en
door de algemeen lage ligging van dezevroegere buitenlanden ishet mogelijk, daar,
waar het veenpakket uit het grove goed doorlatende riet- of rietzeggeveen bestaat,
een grondwaterstand juist tot op de grens van klei en veen te handhaven. Greppels
fungeren hier bovendien als infiltratie-sleuven. Waar het land even hoger ligt
schiet deze grondwaterstand juist te kort, terwijl elders door een plaatselijk geringere doorlatendheid de infiltratie-snelheid niet groot genoeg is. Nog iets hoger
opvoeren van de slootwaterstanden zou hier de plekkerige verdroging zo goed als
geheel doen verdwijnen, andere plaatsen evenwel te nat doen worden. Waar het
veenpakket uit de baggerige opvulling van de veenstroom bestaat, blijkt de vochtvoorziening van het gras,gezien het bestand daarvan, aanzienlijk beter.
Verder noordelijk in dit poldertje waar het veenpakket uit zeggeveen bestaat,
helpen de hogere slootwaterstanden niet in het minst Dit veen heeft een zo geringe
doorlatendheid, dat infiltratie van de sloten uit niet mogelijk is. Vanaf de Tjonger
landinwaarts gaande, wordt het land al spoedig slecht tot zeer slecht. Het grasbestand bestaat in hoofdzaak uit struisgrassen, welke bovendien nog tekenen van
onvoldoende vochtvoorziening vertonen.
Het onbekade middengedeelte dezer Schoteruiterdijken vertoont zeer ernstige
verdrogingsverschijnselen. Het grasbestand is zeer slecht te noemen, terwijl hier en
daar veenscheuren aan het maaiveld zichtbaar worden. Slechts waar het kleidek
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dikker dan 35 cm wordt, is de verdroging zichtbaar minder ernstig. Het valt op
dat de veenscheuren speciaal in het zeggeveen dicht langs de grens, waar het mosveen een deel van het veenprofiel uit gaat maken (M4), voorkomen. In dit deel
van de Schoteruiterdijken kunnen de slootwaterstanden 'szcmers niet zo beheerst
worden, dat ernstige indroging voorkomen kan worden. 'sWinters loopt dit land
bovendien dikwijls onder water, hetgeen evenmin goed doet aan het gras.
Het gras op de zeggeveen-profielen in het noordelijk gedeelte van de Schoteruiterdijken, dat eveneens bekaad is, is dan ook direct iets beter en zelfs beter dan
het gras op zeggeveen ondergrond in het zuidelijk deel.Verdroging is hier op deze
profielen nog plekkerig. Het is opmerkelijk, dat op de Rl profielen langs de veenpolderdijk in 1947 voor het eerst ernstige verdrogingsverschijnselen optraden, o.a.
zelfs scheurvorming.
Ook op de R4-profielen trad een vrij ernstige verdroging op. Op de Rl-profielen langs de Tjonger ter weerszijde van de doodlopende verlande baggergeul, vertoonde het grasbestand een slechts matige verdrogingsinvloed, terwijl de baggerprofieleri (Bl en Bll) geen verdrogingsverschijnselen te zien gaven, evenmin als de
Ml-profielen.
De indruk wordt gewekt dat verdrogingsverschijnselen hier in een beginstadium
verkeren, waarbij de dalende grondwaterstanden zich het eerst uiten in de goed
doorlatende grove rietzeggeveenprofielen, welke een minder grote watercapaciteit
bezitten dan de zeggeveenprofielen. De zoveel lagere waterstanden in de aangrenzende veenpolder dragen aan de snelheid der wateronttrekking het hunne bij, terwijl de nabijheid van de Tjonger aan de andere zijde de wateronttrekking van de
langs deze rivier liggende rietzeggeveenprofielen door een extra waterdruk juist
vertraagt.
c. Boezemland vande Veenpolder van Echten
Het boezemland van de Veenpolder van Echten bevindt zich als een smalle
strook land tussen de dijk van deze veenpolder en de Nieuwe Dijk van Schoterzijl
tot aan de „Twee Hekken", en westelijk van de „Twee Hekken" tussen dezelfde
veenpolderdijk en de oude Friese Dijk in de richting van Lemmer. Dit gebied
behoort tot Friesland's boezemen heeft 'swinters veel wateroverlast. Vooral in het
lagere, oostelijk van de „Twee Hekken" gelegen gebied is dit het geval.
HET MINERALS DEK in deze smalle strook land bestaat oostelijk van de „Twee Hekken"
voornamelijk uit een grijs knipkleidek ter dikte van 20—35 cm (4c), westelijk daarvan uit een
vrij zandige met klei- en zandbandjes gelaagde afzetting ter dikte van 35—60 cm (lb).
In het oostelijk gedeelte treft men boven een oude verlande veenstroom de resten van een
geul in het grijze knipkleidek aan (6h). Deze geul is opgevuld met een soort beddinggrond van
wisselende samenstelling. Nu eens wordt er ook knipklei in aangetroffen, dan weer alleen
humeuze klei. Veel zandige laagjes en ook grof zand komen erin voor. Deze geul kenmerkt
zich door een iets lagere ligging in het land en een ander grasbestand.
Ter weerszijde van deze geul vindt men onder het knipkleidek een laag zwarte knipklei
van 10—15 cm (4ch). Deze zwarte knipkleilaag komt naar alle kanten geleidelijk uitwiggend
voor over een beperkt gebied boven en ter weerszijde van de verlande veenstroom, echter niet
daar waar de 6h geul zich in het kleidek bevindt.
Het valt op dat deze zwarte knipklei gebonden blijkt te zijn aan de plaats, waar de vroegere
veenstroom contact heeft met een in zuidelijke richting in het veen voorkomende geul.
Analyse-cijfers hebben geleerd, dat de zwarte kleur van deze knipklei niet veroorzaakt wordt
door een hoger humus-percentage, zoals dit het geval is bij de dikwijls op de overgang van
klei naar veen aangetroffen zwarte veenklei-laag. Worden de gegevens van monsters uit twee
profielen, waarvan er e'en in de kleidekgeul (no. 34) en e^n er naast (no. 35) is gelegen, vergeleken (zie tabel 3), dan blijkt er een duidelijke overeenkomst te bestaan tussen de zandige
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bovengrondcn. De oudere afzettingen hebben een geheel ander karakter. Het verschil tussen de
grijze en de zwarte knipklei in profiel 35 schuilt voornamelijk in een iets hoger percentage
afslibbare delen, echter niet in een verschil in percentage humus.
Ter vergelijking met de z.g. veenklei-laag wordt een serie humuscijfers van dergelijke
veenklei-lagen onder grijze knipklei weergegeven (zie tabel 3).
TABEL 3. Analyse-cijfers van het minerale dek in het boezemland van de Veenpolder van
Echten. Profiel 34 ligt in de beddinggrond. Profiel 35 ligt naast de beddinggrond
in het grijze knipkleidek, waaronder zich een laag zwarte knipklei bevindt. Ter
vergelijking worden enige humus-percentage cijfers van veenkleilagen weergegeven.
(In profiel 34 ontbreekt de laag 12—22 cm, omdat deze geheel uit zand bestaat.)

Monster 34
zandige
bovengrond
0—12

Totaal afslib

Fractie < 2 mu . . . .
4—8 mu
8—16 mu
16—25mu
25—40 mu
40—58 mu
58—75 mu
75—105 mu
105—150 mu .
150—210 mu .
210—300 mu . .
300—420 mu . .
> 420 mu

.
.
.
.

. .
. .
.
.

Monster 35

bedding . zandige
bovengrond
grond
22—30
0—10

11
24
65

19.5
64
16

12
33
55

17
3.5
2
4
3
3.5
6
26
30
3
1
0.5
0.2
0.2

49
11
6
15
9
4.5
2
3
1
0.2
sp
0.1
0.1
sp

25
3.5
4.5
5
5
10
6
20
21
1
0.2
0.1
sp
0.1

grijze
knipklei
10—17

•

zwarte
knipklei

7
71
22

9
77
14

46
8
10
12
1.5
17
2
2.5
0.5
0.1
0.1
0.1
sp
sp

49
8
14
14
7
'5
1
1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

% humus
veenklei
monsters
onder
grijze
knipklei
32.5
30
44.5

TABLE 3. Figures of analysis of the mineral cover in the Boezemland van de Veenpolder van
Echten. Profile 34 is situated in the bed-soil. Profile 35 is situated next to the bedsoil in the grey „knip"clay cover, underneath which there is a layer of black sticky
clay. For comparison a few figures of humus-percentage of the peaty clay layers are
given. (In profile 34 the layer 12—22 cm is wanting, because the latter consisted
wholly of sand.)
Nabij de „Twee Hekken" blijkt zich een dijkdoorbraakkolk te bevinden, waaromheen
een laag overslagzand van 3—10 cm dikte op de grijze klei ligt. Dit zandpakket wigt vrij snel
uit, doch een aanzienlijk grofzandige bijmenging van de bovengrond in de wijde omtrek duidt
nog op aanwezigheid van deze kolk.
Van enkele percelen of gedeelten van percelen langs de Nieuwe Dijk werd het minerale dek
afgegraven voor de bouw van deze zeedijk.
Westelijk van de „Twee Hekken" gaat het knipkleidek snel over in het meer zandig gelaagde
minerale dek (lb). Dit minerale dek draagt hier een totaal ander karakter dan alle andere in
het randgebied van de Noordoost Polder aangetroffen afzettingen. Speciaal ten zuidoosien van
de boerderij „Het Lemsterhop" is dit het geval. Daar draagt het minerale dek de sporen van
herhaalde overspoelingen, waarbij getij-geulen in het bestaande dek uitgeslepen werden, welke

37
later weer geheel of gedeeltelijk werden gedicht. Talloze kreekvormige depressies zijn dan ook
in dit gebied aanwezig. Zij monden praktisch alle uit in de als onbegaanbaar moeras aangegeven terreinen langs de zeedijk. Het minerale dek bestaat uit een afwisseling van dunne
kleilaagjes en zandlagen, zonder dat daarin enig systeem ontdekt kan worden. Nu eens lopen
bepaalde lagen met een inzinking door deze geulen heen, dan weer blijken zij niet door te
lopen. Slechts een enkele keer zijn dergelijke geulen tot in de venige ondergrond uitgeslepen.
Van zandiger afzettingen langs de randen dezer geulen valt niets te bespeuren.
Vergelijkenderwijs zouden deze afzettingen het beste tot de zeeoverslaggronden gerekend
kunnen worden, hoewel zij kennelijk het karakter dragen van een open verbinding met de zee.
Van dijkdoorbraken kan evenmin gesproken worden, want het zand in deze afzettingen is nooit
grofkorrelig. Mogelijk is dat het land door het bezwijken van de zeedijk over grote lengte
langere tijd voor hogere vloeden open gelegen heeft, waardoor naast erosie ook sedimentatie
heeft plaats gevonden.
Ten noordwesten van de boerderij „Het Lemsterhop" draagt het kleidek een rustiger gelaagd karakter. Meer of minder zandige klei-Iagen wisselen elkaar af (lb), verder Iandinwaarts
bevatten zij min of meer knippige lagen (2b en 2c). Deze afzetting kan geheel als kwelderwal,
in de zin zoals in de legenda werd omschreven, opgevat worden. Verder Iandinwaarts wordt
dit minerale dek dunner en gaat het via een egaal zwaar zavelig kleidek, met een min of meer
knippig karakter (3c) over in een normaal knipkleidek (4c). De twee ter plaatse in de Veenpolder van Echten gekarteerde percelen demonstreren dit duidelijk.
Ter hoogte van de boerderij „Het Lemsterhop" bestaat het minerale dek geheel uit grofzand dikker dan 40 cm, dat als dijkdoorbraakoverslagzand (01) aangegeven werd. Of hier
inderdaad sprake is van een afzetting van uit de pleistocene ondergrond opgekolkt zand, is
niet geheel duidelijk. Er bevindt zich nabij de boerderij wel een rest van een kolk, maar het
is denkbaar, dat hier, bij het bezwijken van de dijk, grofzand afkomstig uit de zee, zoals dit
ook overal in de buitenpolder het ..Lemsterhop" aanwezig is, naar binnen is gestuwd. Het
valt op, dat de aanwezigheid van de kolken nabij de „Twee Hekken", bij de boerderij „Het
Lemsterhop" en vlak bij de Otterweg verband houden met het voorkomen van met bagger
opgevulde geulen in het veenpakket.
Behalve de als onbegaanbaar moeras aangegeven terreinen vlak achter de dijk, die ontstaan
zijn doordat de zee het minerale dek en een gedeelte van het veenpakket opruimde, blijken
er ook gehele terreinen langs de dijk voor te komen, die vergraven zijn voor de bouw of
reparatie van de dijken.
HET VEENPAKKET in het boezemland van de Veenpolder van Echten bestaat oostelijk van
de „Twee Hekken" voornamelijk uit riet- en rietzeggeveen, westelijk hiervan uit mosveen met
spalterlagen.
Het eutrophe veen oostelijk van de „Twee Hekken" behoort als randzone genetisch bij de
verlande, geheel met verslagen veendeeltjes opgevulde veenstroom, welke in het verlengde van
dit gebied zijn weg vanuit dat Oosterzeesch Veld tot aan Schoterzijl vervolgt. Via een overgangszone, waarbij rietzeggeveen uitwigt over het uit de ondergrond oprijzende mosveen ( M i l )
gaat het eutrophe veenpakket hier over in een groot mosveengebied, dat zich heden ten dage
nog slechts in dit gebied westelijk van deze verlande veenstroom uitstrekt en voor het overige
geheel afgeveend is (zie bijlage 5).
In het boezemland van de Veenpolder van Echten westelijk van de „Twee Hekken" worden
boven in het mosveenpakket (Ml) verschillende, met fijn verslagen veendeeltjes opgevulde
kreken aangetroffen (M2 en M3), o.a. nabij de „Twee Hekken", en in het noordwestelijk
gedeelte. Het opvallende bij deze verlande kreekjes is, dat zij de ene keer afgedekt zijn door
een mineraal dek, dat geen enkel verband met de daaronder liggende verlande kreek vertoont,
terwijl er in andere gevallen wel een duidelijk verband bestaat. Er bestaat verband tussen de
iuist ten zuiden van de boerderij „Het Lemsterhop" aangegeven geul in het minerale dek, die
in de als onbegaanbaar moeras gekenschetste strook langs de dijk uitmondt, en de met verslagen veendeeltjes opgevulde kreek in het onderliggende veenpakket. Ook bestaat er verband
tussen de juist bij deze boerderij aangegeven kreek in het veenlandschap, die met verslagen
veenresten ter dikte van meer dan 1 m opgevuld is (Bl) en het minerale dek, dat ter plaatse
geheel uit grof zand bestaat (01). Een dergelijk verband bestaat er tussen de met verslagen
veenmateriaal opgevulde kreekflguur nabij de „Twee Hekken", echters slechts in dier voege,
dat een normaal kleidek afgedekt is door grofzandig overslagzand. Of de verlande kreek nabij
de „Twee Hekken" door de punt van de Buitenpolder het Fries „Buitendijks Veld" doorloopt
e
n verband houdt met dezelfde profielen in de buitenpolder „Het Lemsterhop", kon om diverse
redenen niet nagegaan worden.
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De verklaring voor hct verband tussen de kreekopvulling en de samenstelling van het
minerale dek moet gezocht worden in het feit, dat dijkdoorbraken bij voorkeur plaatsvonden
op plaatsen waar het veenpakket bestond uit het wcinig samenhangende verslagen \een in reeds
verlande kreken onder het minerale dek. Wanneer bij hoge vloeden een grote waterdruk op
het veenpakket uitgeoefend werd bezweken de baggerige veenprofielen veel eerder dan het
samenhangende autochthone veenpakket waardoor de dijken juist opzulke plaatsen doorbraken.
Nabij de „Twee Hekken" vormde zich slechis een plaaiselijke kolk. Bij de boerderij het
„Lemsterhop" werd evenwel een groot deel van de baggerige kreekopvulling tezamen methet
oorspronkelijke minerale dekopgeruimd, waarna deonts'.ane geul gchcel metgrof zand opgevuld
werd. Vlakbij de Otterweg treft men eveneens een kolkje bij zulk een verlande kreek aan.
Rondom werd echter het oorspronkelijke kleidek niet vernield, noch werd er grof zand afgezet.
Plaatselijk worden spalterveenlagen in de mosveenprofielcn aangetroffen, terwijl eldersdergelijk veen alleen de bovenste laag van het mosveenprofiel vormt. Het valt op, dat zeer vaak
spalterveenlagen voorkomen tussen hetonderste mosveenpakket endedaarop rustende baggerige
afzettingen. De vraag of dit spalterveen gevormd werd in besiaande depressies, waarna afzetting
van verslagen veendeeltjes plaats vond, of dat het veen weggeslagen werd tot op de spalterveenlagen, valt voor hetmoment niet te beantwoorden. Hetlaatste maghetmeest waarschijnlijke
geacht worden, omdat spalterveenlagen in volkomen mosveenprofielen overal in dit gebied aangetroffen worden.
Aparte vermelding verdient noghet feit, dathet mosveen in dit gebied zeer vast en samengedrukt is als gevolg vande dikke minerale afdekking. Het veen lijkt zeer droog, mogelijk als
gevolg hiervan.
D E TOPOGRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND vertoont ter hoogte van de boerderij

het „Lems:erhop" twee duidelijke ruggen, welke de onderzijde van het minerale dek zeer dicht
nadcren. S:eeds bevindt zich tussen beide formaties ter plaatse van de hoogste opwelvingen
nog een dun laagje venig materiaal.
Deze hoge opwelvingen manifesteren zich duidelijk aan een hogere ligging van het maaiveld, als gevolg vandeinklinking vanhetveen.
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Oostelijk van de„Twee Hekken" vertoont
het grasbestand ernstige verdrogingsverschijnselen. Dit land komt gedurende de
wintermaanden door zijn lage ligging veelvuldig geheel onder water testaan,hetgeen de ontwikkeling van een goede grassenvegetatie zeker niet bevordert.
'sZomers evenwel verdroogt het gras en is het kleidek, voornamelijk opde rietveen- en rietzeggeveenprofielen, zeer droog. Een onvoldoend hoog slootwaterpeil,
de zeer gebrekkige verkaveling en dedaardoor grote afstanden dersloten doet de
infiltratie vanuit deze sloten in hetgrove, goed doorlatende riet- of rietzeggeveen
onvoldoende zijn. De invloed van een mogelijke infiltratie is zeer duidelijk op
enkele plekken langs de veenpolderdijk, nl. daar waar zich in deveenpolder zelf
achter de dijk een „trek- of petgaten" gebied bevindt. Van deze op hoog peil
staande gebieden uitisinfiltratie door hetveenpakket onder dedijk door mogelijk,
waardoor elk spoor van verdroging op enkele plaatsen verdwenen is.Daar isde
bevochtiging van het kleidek zelfs te overvloedig, en de knipklei heeft een taaie
consistentie en vertoont blauwe reductiekleuren. Ook het grasbestand vertoont
hiervan degevolgen, maar hetgroeit en isgroen, in tegenstelling metde restvan
dit gebied.
De baggerige ondergrond in de verlande veenstroom blijkt onder de huidige
omstandigheden een betere vochtvoorziening te garanderen dan het riet- en rietzeggeveen. Behalve aan de depressie in het maaiveld, waar het kleidek uitdezg.
beddinggrond bestaat, is het verloop vande baggerige ondergrond vooral in hel
voorjaar endevroege zomeraan dekleur van hetgrasteherkennen.
In de geul van het minerale dek zelf treft menveel zegge-soorten en rietgras
aan als gevolg van de veelvuldige inundaties. Scherpe boterbloem (Ranunculus
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acer) en herfstleeuwentand (Leontondon autumnalis) komen in deze geul veelvuldig, daarnaast zeer weinig voor. Op de knipklei-profielen naast de geul worden
een enkele klaver (Trifolium) en verder overwegend kweekgrassen (Triticum) aangetroffen.
Verdrogingsverschijnselen op de mosveenprofielen nabij de „Twee Hekken"
zijn minder duidelijk. Ook westelijk van deze plaats zijn verdrogingsverschijnselen
niet belangrijk. Het land is gedurende de wintermaanden soms zeer nat, doch dit
gedeelte staat vecl minder vaak onder water dan het oostelijk deel. Het grasbestand
is ook hier slecht te noemen, maar dit is evenzeer een gevolg van de waterstaatkundige toestand als van de geringe verzorging en slechte bemestingstoestand van
het land. Veel rietgras (Phalarisarundinacea)en Carex-soorten worden er aangetroffen. Zoals reeds uit de beschrijving is gebleken, ligt vooral het terrein ten zuidwesten van de boerderij het „Lemsterhop" zeer ongelijk als gevolg van de aanwezigheid van zeer veel kreekachtige depressies. Naast de depressies bestaat het
grasbestand overwegend uit kweekgrassen, fiorin (Agrostis stolonifera) en veldbeemdgras (Poa pratensis), terwijl ook herfstleeuwentand (Leontondon autumnalis) en witte klaver voorkomen. In ongeveer 10—15 cm lager gelegen kreekachtige depressies bestaat de begroeiing in hoofdzaak uit fioringras (Agrostis stolonifera) en wat kweekgrassen, terwijl scherpe boterbloem, maar vooral ook
herfstleeuwentand. zeer sterk vertegenwoordigd zijn. De zode in deze depressies is
bovendien sterk viltig en roestig, terwijl het gras een donkergroene kleur heeft.
Het verschil in de samenstelling van de grasmat in en naast deze depressies is
groot, de overgang is scherp.
Ten noordwesten van de boerderij is het land vlakker en het grasbestand egaal
van dezelfde slechte kwaliteit. Verdroging treedt duidelijk op boven de hoge,
zandige, pleistocene opwelvingen en boven de grofzandige overslaggrond. De invloed van een daling der grondwaterstanden begint zich hier dus ook te uiten en
men is dan ook reedsbegonnen, in dit eveneens zeer slecht verkaveld land, behoorlijk sloten aan te leggen om aan deze beginnende verdroging het hoofd te kunnen
bieden. Dat de verdrogingsverschijnselen zich niet eerder geuit hebben, moet behalve aan de dikkere minerale bovengrond voor een groot gedeelte toegeschreven
worden aan het oliogotrophe karakter van het veenpakket en zeker ook aan de
grote compactheid van dit veen.
d. Het Lemsterhop
De buitenpolder het „Lemsterhop" is een polder verkregen door recente landaanwinning. Nadat de zee het oorspronkelijk kleidek en een gedeelte van het veenpakket had weggeslagen en in gevormde geulen en ook elders verslagen veen had
gedeponeerd, werd grofzand gemiddeld ter dikte van 1 m afgezet. Na bekading
sloeg deze polder nog veelvuldig vol met zeewater, dat bezwangerd was met zand
een slibdelen, waardoor de afzetting van een zeeoverslaggrond heeft plaats ge
vonden.
HET MINERALE DEK bestaat voornamelijk uit een grof zand, nu eens rustend op een normaal
veenprofiel, dan weer op verslagen veenresten.
Daarbovenop wordt een, vanaf de kade dunner wordende, fijnzandige, met meer of minder
dunne kleibandjes gelaagde zeeoverslaggrond aangeiroffen. Vlak achter de kaden is deze afzetting soms dikker dan 100 cm (06a). Doorgaans is de overslaggrond achter de kaden 100— 40 cm
d'k (06) en wigt regelmatig doch snel landinwaarts uit, waarbij het kleiige element toeneemt.
Wanneer de fijnzandige zeeoverslag op de grofzandige ondergrond 40—25 cm dik is, wordt
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dit apart onderscheiden (07—05). Het totale minerale dek is hier steeds dikker dan 60 cm.
Verder landinwaarts wigt de zee-overslaggrond snel uit tot dunner dan 25 cm. Hier werd
alleen de grofzandige ondergrond onderscheiden in een totale dikte van het minerale dek dikker
dan 60 cm (05a)en dunner dan 60 cm (05b). De fijnzandige met kleibandjes gelaagde zeeoverslaggrond is hier steeds aamvezig en bedraagt minimaal pl.m. 10 cm, daarbij dus alleen
de zode-laag vormend.
In het uiterste westen van deze buitenpolder blijkt het minerale dek ook dicht tegen de
zeedijk een grote dikte te bereiken nl. gemiddeld 1,50 m. Hier rust dit dek plaatselijk opeen
rugvormige opwelving van de pleistocene ondergrond.
HET VEENPAKKET bestaat uit mosveen met plaatselijk spalterveenlagen in het profiel. Gelijk
dit in het boezemland van de Veenpolder van Echten beschreven werd, dekken lagen verslagen
veen hier vaak spalterlagen af, terwijl elders weer mosveenlagen tussen dit spalterveen en de
baggerige afdekking voorkomen. Het gehele gebied werd als M3 beschreven, doch de dikte
der baggerige lagen kan sterk wisselen, terwijl in enkele profielen geen verslagen veen aangetroffen werd. Het nauwkeurig uitkarteren van de verschillende profielen was hier evenwel
door de grote dikte van het minerale dek niet doenlijk.
Gelijk dat in het aangrenzende gebied van het boezemland van de Veenpolder van Echten
het geval is, is ook hier het veenpakket sterk samengedrukt door de grote dikte der minerale
afdekking.
D E TOPOGRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND kon als gevolg van de grote dikte der

minerale afzettingen slechts gedeeltelijk opgenomen worden.
Het veenpakket was doorgaans zo vast ineengedrukt, dat het onmogelijk was er een
sonderings-ijzer door te steken. Slechts enkele bekende hoge opwelvingen werden uitgekarleerd.
Het blijkt hoe in het uiterste westen van de polder een pleistocene opwelving reikt tot pl.m.
1,20 m, en plaatselijk zelfs tot 0,90m beneden het maaiveld, terwijl het minerale dek op het
veen hier ongeveer 1>5 m of soms zelfs dikker is.
Deze opduikingen hebben dus 30—60 cm boven het veenoppervlak uitgestoken en zijn
door het latere sediment ingebed.
De opduikingen ter hoogte van de boerderij het „Lemsterhop" tot minder dan 1 m beneden het maaiveld zijn op een enkele uitzondering na nog steeds door een dunne venige laag
van de onderkant van het minerale dek gescheiden.
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Verdrogingsverschijnselen komen in de
buitenpolder het Lemsterhop niet noemenswaard voor. De grote dikte van de
minerale bovengrond is hiervan de oorzaak naast de ruime infiltratie welkevanuit desloten indegoed doorlatende zandige bodem mogelijk is.Slechts daar waar
de zandige pleistocene ondergrond het minerale dekzeer dicht nadert of er direct
mee in contact staat, valt eeniets geringere grasgroei te constateren. Hetdoorde
infiltratie aangevoerde water kan hier snel zijn weg naar de diepere ondergrond
vinden, waar elders deertussen liggende sterk samengedrukte veenlagen hetwater
ophouden.

e. Fries Buitendijks Veld
Deze buitenpolder behoorde voor 1700 tot binnendijks land en vertoont inde
minerale bovengrond degevolgen vanhetverlaten vandevroegere zeedijk, welke
opde plaatsvan dehuidige kade gelegen heeft.
HET MINERALS DEK in deze buitenpolder is in drie phasen gevormd. Het oorspronkelijke
kleidek bestond vlak achter de dijken uit een kwelderwalafzetting (la, 2a, 2b) welke landinwaarts via een overgangsgebied (3a en 3b) overging in een knipkleidek van pl.m. 30 cm
dikte (4c). Na het verlaten van de oude zeedijk vormde zich opnieuw een klei-afdekking. Langs
de kust isdeze vrij zandig en gelaagd vanopbouw, verder landinwaarts wordt zij steeds zwaarder
en knippiger. De gelaagdheid neemt vrij snel af, zodat uiteindelijk de afgezette kleilaag ter
dikte van pl.m. 15 cm bestaat uit knipklei, waarin hier en daar enkele fijnzandige bandjes
voorkomen. Deze laag valt op door zijn stugheid. Beide kleilagen zijn doorgaans van elkaar
gescheiden door een enkele centimeters dikke fijnzandige laag, welke landinwaarts in dikte
afneemt.
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Na het tot stand komen van kadijken vond afzetting van de fijnzandige met dunne kleibandjes gelaagde zeeoverslaggronden plaats. Van de kust wigt deze afzetting landinwaarts uit.
De grote knipkleigebieden dragen nog slechts een dergelijke afdekking van pl.m. 5 cm dikte.
De dikke zeeoverslag-afdekking op de zuidpunt van deze buitenpolder bestond pl.m. 60jaar
geleden als zodanig nog niet en daaronder treft men dan ook oude, dicht geraakte sloten en
bedolven beschoeii'ngen aan. In die tijd werd deze polder trouwens door een molen, welke in
de sterk vergraven zuidoost punt van het Lemsterhop stond, bemalen, terwijl afwateringssluisjes
naar de Worst- of Stevensloot het Buitendijks Veld naar de andere kant deden afwateren.
De boven op het oorspronkelijke kleidek afgezette knipkleilaag is in het achterste gedeelte
van de polder met het oorspronkelijke knipkleidek identiek en vormt als zodanig tezamen met
de oudere afzettingen een knipkleidek van pl.m.45cm dikte (4b). Meer naar de kust wordt ook
de jongere klei-afdekking geleidelijk zandiger en goedaardiger van karakter, echter in mindere
mate dan de oorspronkelijke klei-afdekking. In de 2- en 3-profielen blijft deze jongere kleiafzetting zich dan ook steeds door een grotere stugheid onderscheiden.
De zandige zeeoverslag-afzetting blijkt in zijn begrenzingen een onregelmatig verloop te
vertonen. Plaatselijk hadden v66r de afzetting daarvan afgravingen in het kleidek plaats gevonden, waarbij voornamelijk de bovenste stugge laag weggegraven was. De hierdoor gevormde
depressies in het terrein dragen nu steeds een dikkere zeeoverslag-afzetting, terwijl deze depressies een verder landinwaarts doordringen van de met kleibandjes gelaagde zeeoverslag-afzetting
mogelijk maakten.
Wordt deze afzetting overal op de knipkleigebieden tot maximaal 10cm dikte aangetroffen,.
in de vergraven stukken (voorzover met 07aangegeven) is een zeeoverslaglaag dikker dan 25cm
aanwezig. Typerend in dit verband zijn de beide dammetjes welke in het westelijke afgravingsgebied zijn blijven zitten. Zelfs de dam welke zich uitstrekt in het aldaar gelegen 06 gebied
draagt slechts een zeer dun zeeoverslagdek. De 06 afzetting werd hier in een laag dikker dan
40cm op het afgegraven terrein afgezet.
Alle vergravingen zijn direct herkenbaar aan de lagere ligging van het maaiveld. Langs
de Nieuwe Dijk werd een strook land geheel afgegraven, waarbij tevens het oorspronkelijk
kleidek geheel werd verwijderd. Voor een gedeelte treft men daar op het veen slechts een pl.m.
10 cm dikke zandige zeeoverslaggrond aan, terwijl voor de rest langs de dijksloot een strook
grond later nog weer door het aanbrengen van allerlei materiaal aangemaakt is tot boven het
slootwaterpeil.
Het in de oost hoek aan deze strook langs de Nieuwe Dijk aansluitende vergraven gebied
vertoont ook slechts een enkele centimeters dikke zee-overslaglaag op de oorspronkelijke kleilaag. De bovenste jongere knipkleilaag is hier weggegraven.
Ter plaatse van de pleistocene opduikingen, welke alleen bedekt zijn met het oorspronkelijke oudste kleidek, blijken plekken voor te komen waar zelfs ook dat verwijderd is. De
depressie, welke door het afgraven ontstaan is, heeft eveneens een sedimentatie van een zandige
zeeoverslaggrond dikker dan 25 cm mogelijk gemaakt, welke op de totaal afgegraven plaatsen
dus direct op het veen rust.
Behalve in dit gebied blijken over de gehele polder zeer kleine plekjes voor te komen waar
het minerale dek rust op hoge pleistocene opduikingen.
HET VEENPAKKET in de buitenpolder het Fries „Buitendijks Veld" kenmerkt zich door de
scheiding tussen mosveen en zeggeveen. Practisch het gehele gebied bestaat uit mosveen, echter
in de oost hoek bestaat het veenpakket uit zeggeveen, afgedekt door een laag rietzeggeveen
dunner dan 30 cm. Deze geringere dikte verdient aparte vermelding omdat dit in tegenspraak
is met wat de legenda in deze aangeeft. De scheiding tussen beide veengebieden wordt voor een
groot gedeelte gevormd door een rugvormige pleistocene opwelving, welke als een voortzetting
van een enkele kilometers lang rugcomplex een zuidoost-noordwestelijke orientatie heeft.
Afgezien van het rietzeggeveendek dat bijna in alle overgangsprofielen in de legenda met de
1 der tientallen is aangegeven en de zegge-overdekking van de M-profielen dat als een voortzetting van het rietzeggeveendek beschouwd wordt, maar waaruit bij het uitwiggen het rietelement verdwenen is,is de overgang een zeer normale. Een laag mosveen, overgaand in zeggeCalluna-veen, wigt vanuit het mosveengebied uit over het zeggeveen, dat op zijn beurt onder
deze laag uitwigt tegen het uit de ondergrond omhoog komende mosveen (zie afb. 5).
Waar de overgang tussen beide veensoorten over een uitloper van de zandrug heenloopt,
blijkt de regelmaat van de overgangszdne verstoord te zijn. Boven op de rugvormige opduiking
bestaat het profiel geheel uit zeggeveen. Tijdens de vormingsperiode der overlappende mosveenlaag is ter plaatse het terrein mogelijk te hoog geweest, terwijl ook later bij de vorming
van het meer eutrophe rietzeggeveen hier geen riet tot ontwikkeling kon komen.
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AFB. 5. Schematische voorstelling van de overgang tussen zeggeveen- en mosveengebieden.
,m' Cauvm
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FIG. 5. Diagram of the transition between Carex-peat and Sphagnum-peat areas.
Waar het mosveengebied direct grenst aan gehele riet- of rietzeggeveenpakketten draagt de
overgang tussen beide veensoorten eenzelfde karakter als in het boezemland van de Veenpolder
van Echten. Een laag rietzeggeveen dunner dan 30 cm wigt uit over het mosveenpakket (Mil).
Daartussen worden degrove resten vande niet nader te definieren „monocotylen" aangetroffen.
Dergelijk monocotylenveen wordt eveneens aangetroffen in de M17-profielen, terwijl aan de
eutrophe kant van de M17-strook het zeggeveen onder de overlappende mosveenlaag vaak
een sterkere eutrophe inslag vertoont (zie als voorbeeld afb. 7).
Dwars door het mosveengebied heen, blijkt een met verslagen veendeeltjes opgevulde geul
in noordoost-zuidwestelijke richting te verlopen. Deze geul, die ogenschijnlijk gegraven is en
aansluit aan de reeds beschreven geul in het boezemland van de Veenpolder van Echten, kon
helaas niet verder dan aangegeven is, vervolgd worden. Wei blijkt aan de andere kant van de
kade tussen beide buitenpolders, en aan de andere kant van de pleistocene zandrug opnieuw
een geul in het mosveenpakket aanwezig te zijn, die opgevuld is met baggerig materiaal. Deze
geul is echter niet zo diep in het mosveenpakket uitgeslepen of uitgegraven. De baggerige
opvulling is hier niet dikker dan 60—70 cm, waaronder zich weer een ongestoord mosveenprofiel bevindt. Enig verband tussen beide geulen kon niet vastgesteld worden. Waarschijnlijk
is er geen verband, wanneer men weet dat in plaats van de zeer hoge ouderdom, welke aan
de diepere geul toegeschreven wordt (zie hfdst. VII, deel C, par. 2), de ondiepe geul, welke
zich over meer daneenkilometer lengte in het Noordoost Polder gebied ongeveer evenwijdig aan
de kust van het Fries Buitendijks Veld voortzet, aan de zeezijde over grote lengte beschermd
is door een kade van steenbeslag. Of hier sprake is van een wegversterking dan wel vaneen
zeewering om de geul voor te snel verval te behoeden is niet duidelijk. De mogelijkheid bestaat
evenwel, dat het hier een oude afwateringssloot van de vroegere watermolen nabii de „Twee
Hekken" betreft.
D E TOPOGRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND is een zeer rustige, afgezien van een

ruggencomplex dat in zuidoost-noordwestelijke richting dwars door deze polder heen loopt en
zich via de zuidoost punt van het „Lemsterhop" in het Noordoost Poldergebied voortzet.
Afgezien van geringe hoogte-verschillen bevindt de zandige pleistocene ondergrond zich op
2—3 m beneden het maaiveld. In de uiterste zuid punt is de ligging als gevolg van de
zoveel dikkere minerale bovengrond iets dieper dan 3 m. Dit werd echter niet verder nagegaan,
omdat de grote dikte van het mineraal dek en de compactheid van het onderliggende mosveen
sonderingen tot op het pleistoceen onmogelijk maakten. Waarnemingen buiten deze polder in
de Noordoost Polder doen een vlakke ligging van de zandige ondergrond veronderstellen.
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Verdrogingsverschijnselen opde minerale
profielen dikker dan 60cmzijn nihilenzeker daar waar hetgrootste deel van deze
60 cmbestaat uitfijnzandige metdunne kleibandjes gelaagde zeeoverslaggronden.
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Dezegronden hebben eenzogrotewatercapaciteit,datinhet heetstvan dezomer
van 1947 het suikerbietengewas er prachtig bij stond, terwijl elders in Nederland
de bieten overdag verwelkten. Het valt dan ook niet te verwonderen, dat in dit
gebied, te midden van de verdrogende landerijen een bloeiende akkerbouw bedreven wordt. Ook de enkele percelen gras op dunnere zeeoverslaggronden meer
noordwaarts vertoonden geen verdrogingsverschijnselen. De grote samenpersing
van het veenpakket speelt hierbij mogelijk een rol.
Wat betreft de dunnere kleidekken en vooral de knipkleigebieden (4b), waar
de ondergrond uit mosveen bestaat, blijkt de grasproductie niet ideaal te zijn. De
slechte verzorging van dit, steeds als hooiland in gebruik zijnde buitenpolderland
speelt hierbij een rol, echter ook een zekere mate van vochttekort komt hier tot
uiting. De verdrogingsinvloed is echter nog gering. Behalve veel kweekgrassen zijn
hier toch ook hoogwaardige grassoorten, zoals Engels raaygras (Lolium perenne),
veldbeemd- (Poapratensis) en ook ruw beemdgras(Poa trivialis)in het grasbestand
aanwezig. Ook de knipklei zelf bleek gedurende de droge zomermaanden van 1947
nog wat vochtig aan te voelen, terwijl geen scheuren in het land voorkomen. Waar
daarentegen de ondergrond in hoofdzaak uit zeggeveen bestaat is de verdroging
van de grasmat desastreus. Het vegetatie-dek bestaat daar in hoofdzaak uit kweekgrassen en duizendblad (Achillea millifolium). Het knipkleidek iszeer droog en tot
pilaar- en prismastructuur ingedroogd, terwijl grote veenscheuren zich aan het
maaiveld openbaren. Het verschil in waterhuishouding op mos-en zeggeveen komt
verder duidelijk tot uiting in het afgetrapt zijn van de onbegroeide greppelkanten
op de zeggeveenprofielen (zieafb. 21).
Waar zandopwelvingen van de pleistocene ondergrond het minerale dek zeer
dicht naderen of direct in contact daarmee staan, is een duidelijker verdrogingsbeeld aan het grasbestand zichtbaar. Naarmate het minerale dek evenwel dikker
en zandiger wordt (dikker dan 80 cm) verdwijnt deze invloed van de zandige
ondergrond.
Speciale vermelding verdient de invloed welke de baggerige opvulling van de
geul in het Noordoost Poldergebied ten aanzien van de vochtvoorziening der gewassen te zien gaf. Dit gedeelte van de Noordoost Polder bestaat uit een mosveenlandschap dat na de drooglegging geheel tot pl.m. 20 cm dikte bezand is. Na de
oogst bleek het land, dat in stoppels lag, boven de verlande geul een meer gele
kleur te vertonen, doordat de stoppels dichter opee*n stonden dan boven het normale mosveenpakket. Juist daar, waar greppels de verlande veengeul kruisten,
ontwikkelde zich riet langs de greppelkanten. Zelfs de aanwezigheid van de steenbeslagstrook langs de westkant van deze verlande geul was op grote afstand zichtbaar doordat de ingezaaide klaver na de oogst van het graangewas daar het snelst
tot ontwikkeling kwam. De duidelijk gele strook van de eigenlijke verlande geul
werd dus vergezeld door een zuidelijke groene zoom. De krachtiger ontwikkeling
van de stoppels wijst op een betere ontwikkeling van het gewas ter plaatse en dus
op een betere vochtvoorziening gedurende de ontwikkelingsperiode.
3. BESCHRUVING VAN BLAD 2A, 2B, 2C

a. Groote Veenpolder vanWeststellingwerf
In de Groote Veenpolder van Weststellingwerf werden nauwkeurige opnamen
slechts verricht in het niet verveende terrein ten westen van de z.g. GrachL Van
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de verveende percelen werd in verband met het trekken van zekere conclusiesten
aanzien van de hydrologische gesteldheid van de aangrenzende niet verveende
gronden en van het gebied in zijn geheel, een onderscheid gemaakt tussen de na
vervening opnieuw aangemaakte gronden met een verlaagd polderpeil en de nog
niet aangemaakte trek- of petgaten, welke nog een hoog waterpeil bezitten. Voor
een groot gebied van de Groote Veenpolder van Weststellingwerf ten oosten van
de Gracht, werd dit eveneens nagegaan doch deze gegevens werden niet op de
gemaakte kaarten weergegeven. Zij staan ter beschikking.
HET MINERALE DEK in deGroote Veenpolder van Weststellingwerf is eenvoudig van opbouw.
Langs de nog aanwezige stroompjes in dit gebied bestaat het minerale dek uit grijze knipklei
ter dikte van 20—35 cm (4c). Slechts langs de Linde blijkt over een bepaalde afstand het
kleidek dikker dan 35 cm te zijn (4b), daarbij ter hoogte van Slijkenburg tot even voorbij de
Blauwhof overgaand in een duidelijk zandiger, min of meer knippige, zwaar zavelige afzetting,
welke in dit gebied de enige uiting is van sedimentatie van zandig maieriaal langs de oevers
van de riviertjes. Eigenlijk kan hier niet van een oeverwalvorming gesproken worden, hoewel
het genetisch verband wel duidelijk is.
Tussen Slijkenburg en Schoterzijl is eveneens een dergelijk knipkleidek langs de Tussenof Bij Linde aanwezig geweest. Voorzover dit binnendijks lag is deze klei voor de bouw en
verzwaring van de Statendijkweg weggegraven. De vergraven percelen heten de „Eindjes".
Verder stroomopwaarts langs de Lange Lille worden de knipkleiafzettingen langs de Tjonger
steeds van geringer dikte (4d) en op het laatst wordt geen knipklei meer aangetroffen.
Voor de rest van het gebied bestaat het minerale dek uit een rodoornachtige bruingrijze
humeuze klei ter dikte van pl.m. 20 cm (6c en 6d). De overgang tussen deze rodoornachtige
klei en de grijze knipklei verloopt soms regelmatig zoals langs de Tjonger, echter bijna steeds
mozaiekachtig (7c en 7d). Opmerkelijk is het voorkomen van een smalle strook van een
dergelijk kleidek vanaf de Statendijk bijna tot aan de Gracht te midden van rodoornachtige
kleidekken. De uiteindelijke begrenzing van deze strook manifesteert zich in twee plekjes welke
als 4c aangegeven zijn. Hier konden de 4c-plekken goed onderscheiden worden, elders in de
gehele strook is het ondoenlijk om de knipkleiplekken uit te karteren.
De rodoornachtige kleien kunnen plaatselijk sterk ijzerrijk en daardoor rood van kleur zijn.
Zij zijn dan sterk droogtegevoelig en vertonen veelal een stoffig ingedroogd voorkomen. Het
hogere ijzerpercentage van deze klei gaat samen met de aanwezigheid van ijzcrverbindingen
in het onderliggende veenpakket.
Nabij Slijkenburg en de Blauwhof worden dijkdoorbraakoverslaggronden aangetroffen. In
de wijde omtrek vertoont de zandige bovengrond hier een aanzienlijke bijmenging met grofkorreligzand.
De 10—15 cm dikke zandige bovengrond in deze polder, welke grotendeels bestaat uit
resten van terpaarde en kleimodder en overblijfselen van de stalmestbemesting, draagt nagenoeg
eenzelfde karakter als de eronder liggende rodoornachtige klei. Wanneer deze zandige bovengrond ingedroogd is, bezit hij eenzelfde korrelige structuur. Slechts een hoger zand- en humuspercentage, een iets lichter bruine kleur, maar vooral een veel geringere irreversibiliteit ten
aanzien van de indroging onderscheidt deze laag van het er onder liggende oorspronkelijke
kleidek.
Vermeld dient nog te worden, dat in beide percelen langs de weg Lange Lille—Scherpenzeel achter de huizen nabij de zuivelfabriek, de minerale bovengrond geheel verwerkt en vergraven lijkt. Ook op andere percelen in de omgeving werd het vergraven beeld aangetroffen.
De indruk wordt gewekt, dat deze grond bebouwd is geweest, en dat zij daarbij op bedden
gelegd is geweest. Het is mogelijk dat dit nog het werk is geweest van kloosterlingen uit een
klooster, dat daar ergens gestaan zou hebben. Een bijzonderheid daarbij is, dat het veenpakket
tussen de hogere gedeelten bovenin min of meer baggerig is.
HET VEENPAKKET in de niet verveende gedeelten van deze polder bestaat overwegend uit
zeggeveen. Alle mosveen werd voor de turfmakerij zoveel mogelijk vergraven. Slechts langs
de Linde, waar het mosveen deze rivier zeer dicht nadert, werd niet verveend. In tegenstelling tot de gebieden waar het mosveen de rivieren niet zo dicht nadert, kenmerkt de overgang van het mosveenpakket naar het zeggeveenpakket zich, doordat het zeggeveen over het
mosveen uitwigt (M4), terwijl elders juist een laag mosveen over het zeggeveen uitwigt (Z6,
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Z7, Z8). In de M4-profielen, op de grens van zeggeveen naar mosveen worden weer „monocctylen"-resten aangetroffen. Ter plaatse ligt het maaiveld iets lager. Het blijkt dat in zeer veel
gevallen een rugvormige opwelving van de pleistocene ondergrond aanwezig is waar het zeggeveenpakket overgaat in een mosveenpakket, alleen juist langs de Linde niet.
Grote gedeelten van het zeggeveen zijn in deze polder als „roestig" aangegeven. Het voorkomen van dit roestige zeggeveen blijkt globaal gebonden te zijn aan depressies in de topografie
van de pleistocene ondergrond. Boven een zwakke rugvormige opwelving tussen twee van zulke
depressies in het gedeelte van deze polder ten noorden van de weg van Slijkenburg naar
Scherpenzeel, blijkt het veen niet roestig te zijn, evenals boven en tussen de beide parallel aan
elkaar verlopende ruggen even ten zuiden van dezelfde weg. De roestigheid van het veen openbaart zich doordat laagsgewijs plaatselijk wel en plaatselijk geen ijzercarbonaat-verbindingen
in het veen voorkomen. Deze plekkerigheid werd voor een groot gedeelte nabij de boerderij
van Oenema, welke midden in het gekarteerde gebied ten noorden van de weg Slijkenburg—
Scherpenzeel (de Nieuwe weg) ligt, in kaart gebracht.
Verder noordwaarts houdt de roestigheid van het veen op, waar het zeggeveen in rietzeggeveen overgaat. Over een vrij groot gebied bestaat daar het veenpakket uit rietzeggeveen
juist tegenover de uitmonding van de fossiele veenstroom in de Tjonger in de Schoteruiterdijken.
Door een rugvormige pleistocene opwelving is hier deze eutrophe veensoort gescheiden van het
oligotrophe mosveen dat, naarmate deze rug de Tjonger dichter nadert eveneens dichter bij
de rivier komt. Waar uiteindelijk de rug ophoudt blijkt het mosveen in een afdekkende laag
dunner dan 30 cm (R7) of dikker dan 30 cm (R6) over het rietzeggeveen tot aan de rivier door
te dringen. Onder de oostelijk daarvan aangegeven Ml-profielen blijkt op een diepte van
pl.m. 1—1,5 m het rietzeggeveen eveneens door te lopen. De aanwezigheid van dit voor de
turfmakerij waardeloze veen onder een betrekkelijk dunne laag mosveen is waarschijnlijk de
reden van de slechts gedeeltelijke vervening van dit gebied geweest.
De aanwezigheid zover oostelijk van de Tjonger van dit rietzeggeveen en het feit dat het
mosveen in de Schoteruiterdijken op deze hoogte de Tjonger zeer dicht nadert wekken het
vermoeden, dat oorspronkelijk, nog in de eerste perioden van de veengroei, de eigenlijke rivier
meer oostelijk gelopen heeft. Er zijn echter geen aanwijzingen in de topografie van de pleistocene
ondergrond welke de waargenomen feiten kunnen verklaren.
D B TOPOGRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND blijkt in verband met verschillen in veensoorten en aard van het veen, een belangrijke rol te spelen. In dit gebied zijn verschillende
rugvormige opwelvingen zo zwak ontwikkeld, dat het. nodig was hun aanwezigheid met een
2,5 m dieptelijn aan te geven, wilde het verloop tot uiting komen. Het valt op dat de ruggen
zeer vaak evenwijdig aan de rivier liggen. Nu eens liggen zij dichter bij, dan weer op een
wat grotere afstand van de riviertjes. Slechts de beide ruggen ten zuiden van de weg Schoterzijl—Scherpenzeel hebben een geheel andere orientatie. Misschien hebben deze verband gehouden met een dergelijke smalle rug welke in de Buitenpolder achter Kuinre, aan de andere
zijde van de Tussen- of Bij Linde met dezelfde richting aangetroffen wordt. Opvallend is dat
juist boven deze beide ruggen zich een sloot bevindt.
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Verdrogingsverschijnselen komen in ernstige mate voor over het gehele gebied, behalve in het uiterste noorden waar het
veenpakket uit rietzeggeveen bestaat. Door het op voldoend hoog peil houden
van de sloten kan daar verdroging van de grasmat tegengegaan worden. Het gehele
zeggeveen-gebied vertoont ernstige verdrogingsverschijnselen in het grasbestand,
maar tevens komen overal min of meer krachtig ontwikkelde veenscheuren voor.
Een minder ernstige achteruitgang van de grasmat valt langs de verveende gebieden te constateren waar de ondergrond uit mosveen (Ml) bestaat. De geringere
droogtegevoeligheid op mosveen kwam in het droge jaar 1947 in hoofdzaak in het
voorjaar en de vroege zomer tot uiting. Later in de zomer was, onder de extreem
droge omstandigheden in 1947,het kleidek op beide veensoorten even droog, doch
de verschillende waterhuishouding blijkt op de samenstelling van het grasbestand
invloed te hebben. Behalve waar het gehele veenprofiel uit mosveen bestaat, werd
ook een geringere verdroging geconstateerd waar zeggeveenprofielen afgedekt zijn
door een laag mosveen dikker dan 30 cm (Z6). De invloed van deze laag is niet
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zo duidclijk als bij Ml-profielen, echter toch voldoende om deze dikkere lagen
te onderscheiden.
Ook in de roestige zeggeveengebieden vallen duidelijke verschillen ten aanzien
van de vochtvoorziening te constateren. Waar het veenpakket ijzerverbindingcn bevat is het rodoornachtige kleidck sterker verijzerd, waardoor de bevochtigingsmogelijkheid geringer is. Dit komt tot uiting in het grasbestand, dat hierdoor van
plaats tot plaats verschillen kan. De sterk verijzerde plckken manifestcren zich
daar vooral door het voorkomen van gewoon struisgras (Agrostis tenuis) en schapengras (Festuca ovina), naast hondsstruisgras (Agrostis cannina) en roodzwenkgras (Festuca rubra), welke laatste grassen over het gehele gebied overwegend
voorkomen. In een droge periode, wanneer alle profielen sterk ingedroogd zijn,
fleurt het gras op plaatsen waar de ondergrond geen ijzerverbindingcn bevat na
een paar dagen regen duidelijk op, terwijl het even dor blijft op de plaatsen waar
sterke verijzering van het klcidek is opgetreden door het voorkomen van ijzerverbindingen in het onderliggende veenpakket.
Naarmate het minerale dek op het veen dikker is zijn de verdrogingsverschijnselen minder ernstig. De enige plaats waar dit tot uiting kan komen is langs de
Linde nabij Slijkenburg waar het minerale dek uit in dikte toenemende, grijze
knipklei bestaat. De mindere verdroging van deze strook langs de Linde is ter
plaatse bekend, evenals de geringere verdroging langs de ondergronden waar de
ondergrond uit mosveen bestaat. Men spreekt daar steeds over een droge baan
welke dwars door de landerijen tot aan de Blauwhof loopt.
De overgangsgebieden (7c, 7d) tussen knipklei en rodoornachtige klei vertonen
een mozaiekachtig verdrogingsbeeld. In tegenstelling tot de toestand in de Kooi
en Broeken van de Veenpolder van Echten blijkt hier het gras er beter voor te
staan op de plaatsen waar het minerale dek uit knipklei bestaat en slechter waar
het kleidek uit de meer humeuze klei bestaat.
Het valt op hoe langs de Linde oostelijk van de Blauwhof ernstige verdroging
ook op de mosveen-profielen optreedt. Er bestaat hier wel verschil tussen de mate
van verdroging op zeggeveen en op mosveen, doch de verdrogingsverschijnselen
op het oligotrophe veen zijn niet in evenredigheid met de aard van het veen en de
afstand tot de Noordoost Polder. Een verklaring hiervoor, evenmin als voor de al
zeer lage grondwaterstanden in dit gebied, is niet te geven.
Opmerkelijk was in de droge zomer van 1947 het volkomen ontbreken van
verdrogingsverschijnselen boven de M4-profielen op de grens van mosveen naar
zeggeveen, in het oostelijk gedeelte van het gekarteerde gebied van deze polder.
Ter plaatse van deze profielen ligt het maaiveld iets lager, maar tussen het zeggeveen en het mosveen van deze profielen bevindt zich een laag met grove monocotylen" resten. Waar deze laag, in voldoende dikte, zo dicht bij in deze laagten aangelegde sloten ligt, dat daarin infiltratie mogelijk is, blijkt een zeer goede bevochtingsmogelijkheid te bestaan.
Ernstige verdroging treedt na enige dagen droogte op, ter plaatse van de, langs
de Linde voorkomende, grofzandige overslaggronden.
b. Buhenpolder achter Kuinre
Deze polder,eertijds een binnenpolder van grotere omvang,draagt de duidelijke
kenmerken van herhaalde overspoelingen zoals die in de buitenpolders voor-
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kwamen. Bewoning ontbreekt in deze polder en enkele terpvormige verhogingen
wijzen nog op de vroegere regelmatige inundaties.
H I T MINERALE DEK getuigt van ecn arzetling in verschillerde phasen, gelijk dit bij de
buitcnpoldcr het Fries Buiiendijks Veld beschrcven werd. Hct enige verschil bestaat hierin,
dat in de Buiienpolder ach'.er Kuinre het oorspronkelijke klcidck door hcrhaalde dijkdoorbraken
in sterkere mate, en in het westelijk gcdcelte op sommige plaalsen zelfs geheel weggcslagen is.
De jongere klciafzcttingcn achter de huidige kadijk, bestaande uit min of meer zavelige, met
fijnzand en bandjes vcrslagen vecn gclaagde afzettingen, rusten dan direct op de venige ondergrond. Opvallcnd is in dergelijke gevallen, dat de ondersie klcilagen dan sterk venig en met
plamenrcsten doorgroeid zijn, terwijl een duidelijke veenklei-laag on;breckt.
Deze afbraak van hct oorspronkelijke klcidck is dan ook de reden, dat de dikte van het
knipkleidck over het algcmeen dunner is dan in het Fries Buitendijks Veld, terwijl de dikte
plaa;sclijk nogal uitcen kan lopen, varierend tussen 25 en 40 cm dikie (4c en 4b).
Verder landinwaarts is de erosie van het oorspronkelijke kleidck minder groot geweest en
dekken jongere knipklciafzettingen, ter dikie van gemiddeld 20 cm, de zavelige oeverwallen
van de Linde en de vroegere overslaggrondcn af (laK, 3aK, 3bK, 03—4bK, 03—4cK). De
dikte van deze afdekking is afhankelijk van de toenmalige hoogte-ligging van het land. In
depressics, zoals in de oude Lindcgeul, welke even ten noorden van Kuinre door deze buiienpolder loopt (4a en 4b), is de kleiafdekking het dikst. Op de oeverwallcn is deze minder dik,
en op een plaats lag het land zo hoog dat hct daar nooit tot latere knipklei sedimentatie
komen kon (la).
Ook langs de rivierljes blijkt overal, waar de veenondergrond uit riet- of rietzeggeveen
bestaat en het land dus lager lag, de knipklci-afzetting dikker te zijn (4b).
Waar de jongere knipklei rust op oudere knipklei-afzettingen werd geen aparte onderscheiding ingevoerd. Het blijkt dat de oudere en jongere klci-afzettingen van elkaar gescheiden
zijn door ecn fijnzandige laag. Vooral dichter bij de kust is dit verschijnsel zeer duidclijk.
Meer landinwaarts wigt deze zandlaag geleidelijk uit en is op hct laalst niet meer te onderscheiden van de laagjes fijn zand, welke steeds in de jongere knipkleilaag van het grote knipklci-gcbicd voorkomen (zie afb. 2).
Er werd een aantal monsters ondcrzocht. Monster no. 22 werd genomen op de grens van
het lb- en 2b-gebied, monster no. 23 op de grens van het 2b- en 3b-gebied en monster no. 24
midden in he: 4c-knipkleigebied. In deze monsters wordt de oudere en jongere klei-afzetting
vergelcken. Alle zandlaagjes werden daarbij zorgvuldig verwijderd. Hct valt op dat de jongere
knipkleilaag steeds icts zwaarder is dan de oorspronkelijke kltilaag, welke echter steeds een
hogcr percentage organische stof bezit. In het veld voelt de bovenste kleilaag ook steeds slugger
en knippiger aan (vcrg. Flies Buitenveld). Van monster no. 22 naar no. 24 blijken beide afzetlingen geleidelijk zwaarder te worden (zie bijlage 6: de monsters 22, 23 en 24).
Achter de zeekerende kadijk zijn de kleiafzettingen afgedekt door de sterk fijnzandige, met
dunne kleibandjes gelaagde zee-overslaggronden dikker dan 40 cm (06) welke landinwaarts
uitwiggen (07) en zwaarder worden en ten slotte, evenals in de andere buiienpolders, het gehele
gebied met een laagje pl.m. 5—10 cm dikte bedekken. In de dikkere overslaggrondcn achter
de kadijk worden op twee plaalsen gtofzandige lagen met schelprestcn aangetroffen (06s).
HET VEENPAKKET bestaat in deze buiienpolder in het westelijke deel voornamelijk uit mosveen (Ml). Plaatsclijk worden spalterveenlagen in bet mosveen aangetroffen. In een gedeelte
van het mosveenpakket werd het voorkomen van dit spalterveen in detail uitgekaneerd (zie
afb. 6). Hieruit blijkt zeer duidclijk dat spalterveen in bepaalde, vaak doorlopende figuren in
het mosveen voorkomt. De conclusie ligt voor de hand dat deze speciale veenvorming in
depressies van het mosveenlandschap plaats vond, waar het milieu voor deze veenontwikkeling
Kunsiiger was dan ernaast. In hoofdstuk VII, deel B, par. 6 wordt nader op het ontstaan van
deze veensoort ingegaan. Hicr en daar blijkt een dunne rietzeggeveenafdekking op het mosveen
v
oor te kunnen komen (Mil).
In het oostelijk deel van deze polder bestaat het pakket vrijwel geheel uit zeggeveen,
afgedekt door een tegen het mosveengebied uiiwiggende laag rietzeggeveen. Langs de veenstroompjes en dus ook langs de geheel verlande, met baggcrig materiaal opgevulde oude Linde•oop worden gehele rietzeggeveen pakkeltcn (Rl en R2) aangetroffen.
Dc rietzeggeveenafdekking kan bovenin zeer kleiig zijn en vertoont zeer vaak op de rietrestcn de gele vlckken van katteklci (basisch ferrisulfaat). Op de zeggeveenprofielen is deze
afdekking steeds dikker dan 30 cm (ZII), meer naar het mosveengebied, waar een laag mosveen
dunner dan 30 cm of zcgge-Cai!una-veen het zeggeveenprofiel afdekt (Z17 resp. Z18), is deze
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AFB. 6. Gedetailleerd veenkaartje
van eendeel vande Buitenpolder achter Kuinre. Plaatselijk voorkomen van spalterveen in het mosveen.
(1:15 000)
1. mosveen metlagen spalterveen.
2. mosveen zonder spalterveen.
FIG. 6. Detailed map of the peat
in a part of the Buitenpolder achter Kuinre. Local
occurrence of Sphagnum
Cuspidatum peat in Sphagnum peat. (1:15 000)
1. Sphagnum peat with
layers ofSphagnum Cuspidatum.
2. Sphagnum peat without
Sphagnum Cuspidatum.
riet-zeggeafdekking dunner dan 30 cm, evenals in de profielen waar het mosveen reeds in de
ondergrond aanwezig is (M14, M18, M17). Uiteindeiijk wigt dit rietzeggeveendck tegcn het
eigenlijke vroeger duidelijk hoger gelegen mosveengebied uit, waarbij het rietelement emit
verdwijnt, zodat nog slechts een dunne laag zeggeveen het mosveen afdekt(M5).
In het grensgebied van mosveen en zeggeveen, dat in het noordelijk deel van deze polder
gei'ndiceerd wordt door een rugvormige pleistocene opduiking, wordcn voornamelijk in de
M17-profielen de grove „monocotylen"-resten aangetroffen, hier en daar aan de zeggeveenkant geflankeerd door rietzeggeveenstroken. De grenszone waarin deze afwijkingen voorkomen
verraadt zich doorgaans aan een iets lagere ligging van het maaiveld. Opmerkelijk, echter
overigens geheel logisch is het, dat zich in deze depressie vaak sloten bevinden. Het grensgebied tussen beide veensoorten wordt in hoofdstuk VII, deel B, par. 4 uitvoerig behandeld.
Een deel van de nauwkeurige ukgekarteerde overgang tussen beide veensoorten is in afb. 7
uitgebeeld.
Voorts moet nog vermeld worden, dat in de geul in de pleistocene ondergrond welke
dwars door de Buitenpolder achter Kuinre in noordoost-zuidweslelijke richting verloopt, onder
het mosveen op pl.m. 4 m diepte in een min of meer eutrophe zeggeveen-afzetting sideriet
aangetroffen wordt.
In de gyttja-achtige baggerafzetting Bl van de Oude Linde-geul werden grofzandige lagen
aangetroffen en ook vaak lagen, bestaande uit verslagen veen. Het grove zand is afkomstig
van een pleistocene zandopwelving, welke zich onder het Nieuwe Kanaal en onder het Lindekanaal bevindt in de binnenbocht van deze vroegere Lindeloop. Mogelijk is deze opwelving
oorspronkelijk de aanleiding tot het ontstaan van deze scherpe uitbochting van de veenstroom
geweest. De plaats vanhet zand in deze baggerige afzettingen wijst op een zuidwaarts gerichte
stromingsrichting.
D E TOPOCRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND vertoont een ruggencomplex dat dwars

door deze polder loopt. In het noordelijk deel van de polder maakt zich daarvan een zeer
smalle, langgerekte ruglos, welke in meer oostelijke richting verloopt en mogelijk enig verband
vertoont met een dergelijke rug in de Groote Veenpolder van Weststellingwerf. Waar de
Tussen- of Bij Linde tussen deze beide ruggen doorloopt bevindt zich een onderbrcking. Het
verloop van deze smalle rug komt behalve in het maaiveld door een sterkere verdroging, op
de kaarten alleen goed tot uiting door het aangeven met een 2,5 m dieptelijn, omdat deze rug
maar op enkele plaatsen het maaiveld dichter dan 2 m nadert.
De vroegere Linde-loop in deze polder is getypeerd door een lagere ligging van het pleistocene oppervlak. Uit dit gebied maakt zich een diepere geul los, welke dwars door de polder
in zuidwestelijke richting over een grote afstand te volgen is. Plaatselijk in deze geul bevindt
de zandige ondergrond zich dieper dan 4 m beneden het maaiveld. Het blijkt dat deze geul
aan beide zijden geflankeerd is door een zwakke rugvormige opwelving. In het westelijk gedeelte is deze geul, eenenkele plaats uitgezonderd, slechts te herkennen door het aangeven van
de 3,5mdieptelijn.
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AFB. 7. Gedetailleerd veenkaartje van het
noordwes:elijk deel van de Buitenpolder achter Kuinre. (Schaal 1 : 15000.)

FIG. 7.

1.
2.
3.
4.

Detailed map of the peat in the northwest corner of the Buitenpolder achter
Kuinre. (Scale 1 : 15000.)

Mosveenprofiel M7 of M17, waarin een laag monocotylen veen voorkorm.
Mosveenprofiel Ml, M7 of M17, waarin monocotylen resten voorkomen.
Mosveenprofiel M17, waarin een laag grof zeggeveen met rietreslen voorkomt.
Uiteindelijke begrenzing van de rielzeggeveen afdekking.

1. Sphagnum peat profile M7 of M17 with a layer of Monocotyledon-peat.
2. Sphagnum peat profile Ml, Ml or M17, in which rests of Monocotyledons occur.
3. Sphagnum peat profile M17, in which a layer of coarse eutroph Carex-peat with rests of
Phragmites occurs.
4. Extreme bound of the top-layer of Phragmites-Carex peat.
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Verdrogingsverschijnselen komen in deze
polder in ernstige mate voor. Waar het minerale dek op veen dikker dan 60 cm is,
zijn deze zo goed als te verwaarlozen. Slechts daar waar net dikkere minerale dek
geheel uit zware knipklei bestaat is de vochtvoorziening in zeer droge zomers onvoldoende. Dit is speciaal het geval in de z.g. Linde-bocht, waar een duidelijk verschil in de vochtvoorziening optrad tussen de 4a- of 4b-profielen en de laK-profielen, waar het onderste gedeelte van het minerale dek uit zandiger klei bestaat
Op deze laK-profielen, welke kenbaar zijn aan een iets hogere ligging in het terrein, zijn verdrogingsverschijnselen gedurende de zeer droge zomer van 1947 steeds
minder duidelijk geweest dan op de aangrenzende 4a- of 4b-profielen. Het gehele
4c-knipkleigebied, benevens de 3c-profielen, vertonen ernstige verdrogingsverschijnselen. Zeer veel, en vooral ook grote veenscheuren zijn in het maaiveld zichtbaar. In het gebied van deze dunnere kleidekken werden geen duidelijke verschillen
in de verdrogings-intensiteit geconstateerd tussen de gebieden waar het veenpakket
uit mosveen en waar dit uit zeggeveen bestond. Overal trad naast verdorring van
het gras ernstige scheurvorming op. In deze polder waar het slootwater op hoog
peil gehouden wordt, blijkt verdroging niet of aanzienlijk minder voor te komen
op plaatsen waar het onderliggende veenpakket uit net- of rietzeggeveen bestaat.
Ook de percelen waar een grofzandige laag in het knipkleidek voorkomt (034cK, 03-4bK) vertoonden aanzienlijk geringere verdrogingsverschijnselen. In beide
gevallen bestaat de mogelijkheid tot infiltratie vanuit de sloten. Voor de 03-4cK
en 03-4bK is dit slechts mogelijk door de plaatselijk zeer lage ligging en de dus
zeer hoge slootwaterstanden.
Zeer ernstig neemt de mate van verdroging toe naarmate de pleistocene ondergrond het maaiveld dichter nadert. Afgaande op de verdroging van het gras.
waren in de noordelijke helft van deze polder alle plekken waar de zandige ondergrond het maaiveld dichter dan 2,5 m naderde, aan te wijzen. Scheurvorming trad
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daarbij in hevige mate op, vooral langs de randen der opwelvingen. In het zuidelijk. gedeelte valt geen verschil in verdroging bij verschillende diepteligging van de
zandige ondergrond te constateren. Wei viel hier ter plaatse van de diepe geul in
de pleistocene ondergrond een lagere ligging van het maaiveld op, waarin het
water zich na langdurige regens verzamelde (zie afb. 1 bij de dubbele pijltjes).
Aan grote plassen op het veld is dan direct het verloop van deze geul te volgen.
Opwelvingen hoger dan 2,5 m beneden het maaiveld komen hier niet voor.
c. Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek
Het beeld van de Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek wordt beheerst door
een vroegere Linde-loop de „Oude-Kuinre" welke door deze polder heen loopt.
HET MINERALE DF.K bestaat voornamelijk uiteen knipkleidck terdikte van 20—35 cm (4c),
dat ter weerszijde van de vroegere Linde-loop en langs de kwelderafzelting (2a) minder
knippig en minder zwaar vangranulaire samenstelling is.
Ter vergelijking worden demonsters 25en26beschreven met vermelding vande percentages humus, totaal afslibbaar en totaal zand van elke bemonsterde laag (zie tabel4).
TABEL 4. Percentage humus en granulaire fractieverdeling van eengrijs, min of meer knippig,
iets zandig kleiprofiel (3b)eneengrijs knipkleiprofiel (4c)in de Binnenpolder het
Bedijkte Rondebroek.
Lab.
no.

Laag in
profiel

187

0—13

188
189
190

13—30
30—36
36—43

191

0—10

192
193

10—22
22—28

194

28—32

Omschrijving

Humus

afslibbaar

zand

Monster 25(perceel 310)
Grofzandhoudende zandige bruine
bovengrond
lets zandige grijze klei, iets knippig
Zandhoudende grijze klei
Veenklei

9
3.3
4.0
32.5

37
56
75
61

54
40
21
7

14
6.5

50
70

37
24

15.5
30

77
60

7
10

Monster 26(perceel73)
Grofzandhoudende zandige bruine
bovengrond
Zandhoudende grijze knipklei
Zandhoudende donkergrijze humeuze klei
Veenklei

TABLE 4. Percentage of humus and granular composition of a grey, more or less sticky,
slighty sandy clay (silt) profile (3b), andagrey „knip" clay profile (4c) inthe Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek.
Worden de gegevens deruitgewerkte granulaire analyses (ziebijlage 6)vande lagen188
en 189 enerzijds en van 192en 193anderzijds, in sommatiecurven op Gauss-grafiekenpapier
uitgezet, danblijkt direct hoe de 188-laag duidelijk zandiger is,terwijl de 187-, 192-en 193lagen dichter bijelkaar liggen (afb. 8).Deonderste laag vanprofiel 25(189) blijkt zo goed
als identiek te zijn metde bovenste laag vanprofiel 26 (192), behalve datdaarin de fractie
35—150 mu een iets belangrijker plaats inneemt. Overigens komt in deze grafiek hetzwaarder
worden derprofielen naar beneden toeduidelijk tot uiting evenals het zwaarder worden der
beide afzettingen opgrotere afstand vande rivier.
Vlak langs de rivier komen dikkere en egaal zandiger afzettingen tot dikker dan60 cm
voor. Hetbetreft hier oeverwal-vorming.
De oudere afzettingen zijn afgedekt door een bruine zandige bovengrond vangemiddeld
10—25 cm, waarin veel terpaarde- en kleimodderresten worden aangetroffen. In de nabijheid
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AFB. 8. Sommatie-curven van de
minerale bcslanddelen van
4c-knipklei (192en 193)en
van 3b iets zandige klei
(188 en 189).

Fio. 8. Sommation-curves of the
granular composition of
4c-„knip"-clay (192 and
193) and 3b slightly sandy
clay (silt) (188 and 189).
der dijkdoorbraakkolken bevat deze bovengrond een grofzandige bijmenging. Dit is niet op
de kaarten aangegeven voor zover dit zand niet als een uitgesproken laag grofzand in het
profiel aanwezig is. Wei wordt deze grofzandige bijmenging van de zandige bovengrond apart
vermeld wanneer deze bovengrond dikker dan 25 cm is (04).
In de nabijheid van de kolk aan het noordeinde van Kuinre worden enige plekken aangetroffen waar lagen grofzand het oudere kleidek afdekken. Dit plekkerig voorkomen wordt
veroorzaakt door het afgraven van het dijkdoorbraakzand in de omgeving. Het sterk grofzandig karakter van de bovengrond in de omgeving getuigt daar nog van. Een dergelijke vergraving van dijkdoorbraak-overslaggronden werd eveneens aangetroffen in het als vergraven
aangegeven terrein langs de Lage weg. Plaatselijk ligt hier grofzand dikker dan 40 cm, elders
is het geheel verwijderd. Bij de andere dijkdoorbraak-kolkjes langs de Lage weg werd het
overslagzand ook geheel of gedeeltelijk weggegraven.
De aanwezigheid van deze reeks kolken langs de Lage weg getuigt van het bestaan van
een dijk in vroeger tijden. Inderdaad bevond zich daar vroeger de dijk tussen het Ronde Broek
en de polders van Blankenham. Deze dijk had vroeger een min of meer slingerend verloop,
hetgeen niet alleen uit de plaats dezer kolken blijkt, maar tevens uit de percelering verder
oosielijk aan de andere kant van de huidige weg (Lage weg) in de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham.
Hoge zandige opwelvingen zijn er oorzaak van, dat op enkele plaatsen het kleidek direct
op de zandige pleistocene ondergrond rust (p). Op ee'n plaats komt het pleistoceen zand over
een groot oppervlak tot aan het maaiveld (P).
Op verschillende plaatsen langs de dijken is het minerale dek geheel of gedeeltelijk afgegraven voor de bouw of verzwaring dezer dijken.
HET VEENPAKKET in deze polder bestaat geheel uit zeggeveen. Ter weersziide van de oude
Linde-loop en ook nog langs de tegenwoordige Linde is het zeggeveenpakket afgedekt door
een laag rietzeggeveen dikker dan 30 cm. Plaatselijk vertoont dit rietzeggeveendek bovenin een
overmatige gyttja-achtige bijmenging van klei.
In het noorden van deze polder nabij Slijkenburg bevat het zeggeveenpakket sideriet. Een
afdekking met een mosveenlaag vindt in dit grote zeggeveengebied slechts in het oostelijke
gedeelte, in de hoek tussen de Lage weg en de Kloosterdijk plaats. De mosveenafzetting is hier
dunner dan 30 cm (Z7). Midden in de polder komt een gesloten gebied voor waar de bovenste
zeggeveenlagen reslen van struikheide (Calluna) bevatten (Z8).
De oude Linde-loop dwars door dit zeggeveengebied kenmerkt zich door een baggerige
opvulling van een vroeger belangrijk bredere geul. Naar het bleek, bestaat in het verlengde van
de grote kolk achter de zeedijk nabij Kuinre, deze opvulling over enige afstand geheel uit
grof zand, dat bij het ontstaan van deze kolk in de oude geul is geraakt. Plaatselijk worden
daarin grote, verspoelde veenbrokken aangetroffen. Ook aan het noordeinde van Kuinre, waar
deze Linde-loop de Rondebroekpolder weer verlaat, blijkt door het plaats vinden van een
dijkdoorbraak de geulopvulling voor een groot gedeelte uit grofzand te bestaan. Het is overigens
niet geheel toevallig dat de dijkdoorbraak juist daar ontstond, waar deze oude rivierloop de
dijken kruiste. De allochthone geulopvulling bood minder weerstand aan de grote waterdruk
dan het autochthone samenhangende veen ter weerszijde.
D E TOPOGRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND vertoont in deze polder het vervolg van
het ruggencomplex dat reeds in de bukenpolders het Fries Buitendijks Veld en de Buiten-
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polder achter Kuinre vermeld werd. Er zijn hier duidelijk twee ruggen te onderscheiden welke
zich nabij de Lage wegweer verenigen. Ophet punt vanvereniging komen zeer hoge opwelvingen voor, welke tot in het huidige maaiveld reiken. Opmerkelijk is, dat juist ter plaatse
van de meest noordclijke rugeen grote wetering is aangelegd.
Langs de Linde blijkt de pleistocene ondergrond meer dan 4 m beneden het maaiveld te
liggen. Misschien betreft het hier de oorspronkelijke bedding van de Linde of een gedeelte
daarvan van voor de tijd der veenvorming. Een dergelijk geulen-systeem wordt eveneens ter
plaatse van de „Oude-Kuinre" aangetroffen.

LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Verdrogingsverschijnselen komen, behalve
op de dikkere afzettingen langs de „Oude-Kuinre" en de zeedijken, in het gehele
gebied voor. Hoofdzakelijk in het grote 4c-knipkleigebied komt deze verdroging
in zo ernstige mate tot uiting, dat zich aan het maaiveld veenscheuren openbaren.
Waar de pleistocene zandopwelvingen het maaiveld dichter dan 1,5—2 m
naderen, blijken de verdrogingsverschijnselen in de grasmat in versterkte mate op
te treden. Dit verband was zo duidelijk dat deze hogere opwelvingen daarop uitgekarteerd konden worden.
Waar het minerale dek direct rust op de zandige pleistocene ondergrond of
waar dit zand tot in het maaiveld reikt, waren de verdrogingsverschijnselen het
hevigst.

d. Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham en Noorder Polder van
Blankenham
HET MINERALE DEK in deze beide polders bestaat voornamelijk uit grijze knipklei ter dikte
van 60—20cm (4ben4c). Naar hetzuiden worden deze knipkleidekken steeds dikker, zodater
zelfs eengebied voorkomt waar deknipklei dikker dan60cmis(4a).
Langs de zeedijken bestaat het kleidek in een smalle strook uit gelaagde kwelderwalafzettingen. Indehoek tussen de Lage wegen dezeedijk komen daarin nogknippige kleilagenen
zandlagen voor (2a),zoals dit ook in de Rondebroekpolder het geval is. Meer zuidwaarts
worden de kwelderwalafzettingen steeds minder duidelijk gelaagd en zaveliger. Over grote
gebieden hebben vergravingen in deze gronden voor de dijkbouw plaats gevonden.
Tussen dekwelderwalafzettingen en de knipkleidekken is steeds een niet gelaagde, slechts
weinig knippige overgangszone aanwezig (3aen 3b).Het is opmerkelijk hoein de Noorderpolder van Blankenham dergelijke weinig knippige kleidekken in banen in het knipkleigebied
doordringen. Dit vindt plaats opde overgang vande knipkleigebieden naar de,in de Zuiderpolder van Blankenham voorkomende egaal zavelige kleiafdekkingen en is als zodanig begrijpelijk. Vermeld dient evenwel te worden, dat de niet-knippige banen in het knipklei-gebied
niet zoduidelijk zaveliger vangranulaire samenstelling zijn dandeaanduiding methetsymbool
3b en 3cwel zou doen vermoeden. De grijze klei is hier echter duidelijk handelbaarder en
kruimeliger en vertoont vrij veel roestkleuren. Analysecijfers vanhet uitvoerig granulair onderzoek hebben de terreinervaring in deze bevestigd. Inderdaad blijkt monster no. 106, genomen
in eenniet knippige baan, eengeringer percentage afslibbaar te bevatten dan monster no. 107,
genomen in een knippige strook tussen twee niet knippige banen in. Duidelijk komt dit tot
uiting wanneer de analyse-gegevens in sommatie-curven uitgezet worden op Gauss-waarschijnlijkheids-papier (afb.9). Voor eennadere bestudering deranalyse-gegevens wordt naar bijlage 6
verwezen. Hetwekt verwondering datdeze toch betrekkelijk geringe verschillen indegranulaire
samenstelling, beide kleien zulk een geheel ander voorkomen kunnen geven.
Dijkdoorbraak-overslaggronden komen opverschillende plaatsen ophetoudere kleidek voor.
Aparte vermelding verdient het feit, dat een groot gedeelte vande beide noordelijke overslagcomplexen voor eenniet onbelangrijk gedeelte uitfijn zand bestaan. Over hetalgemeen vormen
de grofzandige lagen, welke alleen in de kern van deze overslag-complexen voorkomen, de
onderste lagen vande zandafzetting. Dein het zuidelijk deel aangegeven overslaggronden bestaan geheel uit grofzandig materiaal.
HET VEENPAKKET in dit gebied bestaat gedeeltelijk uit zeggeveen, gedeeltelijk uit mosveen.
Het overgangsgebied tussen beide veengebieden kenmerkt zich in de Binnenpolder aan het
Noordeinde vanBlankenham voornamelijk door hetuitwiggen vanzeggeveen over hetmosveen
heen, zonder dat deze overlappende zeggeveenlaag op zijn beurt weer door een laag mosveen
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AFB. 9. Sommatiecurven van de
minerale bestanddelen van
4b-knipklei (107) en van
3b iets zandige klei (106)
in de Noorder Polder van
Blankenham.
Fio. 9.

«

-————--

Sommation-curves of the
granular composition of
4b-.Jcnip"-clay (107) and
of 3b slightly sandy clay
(silt) (106) in the Noorder
Polder van Blankenham.

afgedekt is (M4). Slechts wordt een zwakke oligotrophe invloed in de bovenste lagen van het
overdekkende zeggeveen waargenomen in de vorm van het voorkomen van resten van Calluna
(M8). Dezelfde invloed valt over een groot gebied boven in de zeggeveenprofielen te constateren (Z8).
Slechts achter de eersle zandrug, welke zich op de veenkaart manifesteert aan enkele
opduikingen tot boven het veenoppervlak en in de uiterste noordoost hoek van deze polder, is
het milieu tijdens de laatste stadia van de veengroei dusdanig geweest, dat een duidelijkc
mosveenlaag zich over het zeggeveen heen ontwikkelen kon (M6, Z7).
Behalve hierin, komt de invloed van de hoge pleistocene opwelvingen op de veengroei tot
uiting in het feit, dat pas achter de tweede zandruggenreeks het gehele veenpakket uit mosveen
bestaat zonder dat daarin een laag zeggeveen aanwezig is. Ook de scherpe scheiding tussen
de Z8-profielen ten noorden van de eerste zandrug en de M8- en M6-profieIen ten zuiden
en ten oosten daarvan, geeft de duidelijke invloed van deze zandruggen op de oudste veengroei weer.
In de Noorderpolder van Blankenham nadert het mosveengebied de zeedijken zuidwaarts
steeds meer. De grens tussen beide veensoorten kruist juist tussen de Binnenpolder aan het
Noordeinde van Blankenham en de Noorderpolder van Blankenham een zandrug, waarboven
het zeggeveen nog een kleine uitstulping in het mosveengebied vertoont. Ten zuiden van deze
zandrug kenmerkt de overgang tussen beide veensoorten zich, doordat steeds mosveenlagen
dikker dan 30 cm uitwiggen over het zeggeveen, met al of niet weer mosveen in de ondergrond (Z6, M6).
Plaatselijk worden spalterveenlagen in of bovenop de mosveenprofielen aangetroffen. Dit
blijkt steeds strooksgewijs het geval te zijn.
Vlak langs de zeedijk blijkt het veenprofiel op twee plaatsen uit baggerig verslagen veen
te bestaan, met bier en daar fijnzandige laagjes en schelpresten erin. Het betreft hier een
verland gedeelte van een brede verlande veenstroom.
Het zeggeveen is over grote gedeelten min of meer „broekig", dat wil zeggen, dat er op
elke willekeurige diepte, houtresten in aangetroffen worden. In het noordwestelijk gedeelte van
de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham, komen enige dikke bomen bovenop
net veenpakket voor.
D B TOPOGRAFIB VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND vertoont, zoals reeds uit het bovenstaande
gebleken is een duidelijk ruggensysteem als voortzetting van het langgerekte ruggencomplex
dat reeds in een drie-tal voorgaande beschrijvingen vermeld werd. Plaatselijke opwelvingen
reiken tot boven het veenoppervlak en zijn dus slechts afgedekt door het kleidek. Geulen in de
topografie van de pleistocene ondergrond werden niet aangetroffen.
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Afgezien van een verwaarloosbaar geringe
verdrogings-invloed op de minerale dekken dikker dan 60 cm blijkt er ten aanzieu
van de dunnere kleidekken een geringere verdroging te bestaan op de 3b- en 3cProfielen vergeleken bij deverdroging opde 4b-en 4c-profielen.
De grote verschillen in verdroging in dit gebied worden echter veroorzaakt
door verschillen in de veensamenstelling. Verdrogingsverschijnselen op de mosveenprofielen zijn zeer gering en kunnen als verkerende in een beginstadium wor-
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den gekwalificeerd. Dit is dan de reden dat in de Noorderpolder van Blankenham practisch geen klachten over verdroging van het gras worden gehoord. Waar
het veenpakket daar uit zeggeveen bestaat en verdroging verwacht zou mogen
worden, is het minerale dek weer zo dik, dat dit voldoende vocht vasthoudt om
gedurende de zomer het gras ruimschoots van vocht te voorzien. Slechts waar
grofzandige lagen boven in het minerale profiel voorkomen kan na enige zeer
droge dagen vochttekort optreden.
In de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham daarentegen, waar
dunnereknipklei-dekken rusten opzeggeveenprofielen, zijn de verdrogingsverschijnselen zeer ernstig. Behalve aan de grasgroei en het grasbestand treedt dit in scheurvorming naar voren. Evenals in de Rondebroekpolder worden ook hier weer de
plaatsen der felste verdrogingsverschijnselen getypeerd door hogere pleistocene
opwelvingen. Komt in het noordoostelijk deel de invloed daarvan in hoofdzaak
pas tot uiting bij opwelvingen tot boven de 2cf 1,5 m beneden het maaiveld, dichter bij de zeedijk vertonen reeds opwelvingen van 2,8 tot pl.m. 2 m beneden het
maaiveld ernstige gevolgen aan het grasbestand en is scheurvorming zeer duidelijk.
Een voorbeeld hiervan vormt de ernstiger verdroging en scheurvorming boven de
hier met een 2,5 m dieptelijn aangeduide pleistocene opwelving, welke aangegeven
is tussen de midden in de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham
ongeveer evenwijdig aan de zeedijk verlopende zandrug, en het meer landinwaarts
gelegen ruggencomplex. Ook in dit gebied valt weer op, dat de vorming van
werkelijke grote scheuren zich in hoofdzaak beperkt tot de randen der opwelvingen.
In het mosveengebied is een dergelijke invloed van de pleistocene ondergrond
nog zeer gering. Er zijn evenwel aanwijzingen dat een beginnende verdrogingsinvloed juist daar voorkomt waar de pleistocene ondergrond het maaiveld dichter
dan 2 m nadert. Dat er inderdaad iets aan de gang is op deze profielen getuigt het
feit, dat vroegere greppels, waar niemand ooit het bestaan van gekend heeft, nu
in het land beginnen te vallen, terwijl ook het land hier en daar wat ongelijk begint
te worden. Opvallend in dit verband is ook, dat in het zeggeveengebied in de
noordwest hoek van de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham de
sporadisch voorkomende bomen, welke zich hier in horizontale ligging bovenop
het veenprofiel bevinden, naar „boven groeien". Door de inklinking worden zij
steeds meer aan het maaiveld zichtbaar. .
Zeer duidelijk komt het verschil tussen de verdrogingsintensiteit in het gebied
der dunnere knipkleidekken naar voren waar de eerste, in een scherpe haakse
hoek verlopende zandrug, in de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham de Z8-profielen scheidt van de achter deze rug liggende M6-en M8-profielen.
V66r de rug is de verdroging zeer ernstig, aan de andere kant daarentegen matig.
Middenin de droge zomer van 1947 was er geen verschil in vochtigheid van het
knipkleidek te constateren geweest en ook geen verschil in de vochtvoorzienins
van het gras, maar slechts een verschil in grasbestand. In de natte zomer van 1948
was er wel degelijk een groot verschil. Op de Z8-profielen was het knipkleidek
door en door droog en het gras dor, aan de andere kant van deze rug was het
kleidek op de M8-profielen daarentegen goed vochtig en het gras vertoonde geen
enkel teken van vochttekort (zie hoofdstuk V, 3,tabel9).
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4. BESCHRIJVING VAN BLAD 3A, 3B, 3C

a. Zuiderpolder van Blankenham
D e Z u i d c r p o l d e r v a n B l a n k e n h a m grenst a a n de noordzijde a a n d e N o o r d e r p o l d e r v a n B l a n k e n h a m , a a n de zuidzijde a a n de p o l d e r v a n B a a r l o o . D e zuidelijke
begrenzing w o r d t g e v o r m d d o o r een zich k r o n k e l e n d e sloot, de „ B e e k " g e n a a m d .
D e z e sloot v o r m t een natuurlijke scheiding als r u d i m e n t v a n een vroegere veens t r o o m , w a a r v a n d e a a n w e z i g h e i d behalve a a n d e veensamenstelling o o k a a n een
diepe geul in d e pleistocene o n d e r g r o n d valt te constateren.
HET MINERALE DEK in deze polder bestaat overwegend uit een zo goed als niet gelaagde
zandige grijze klei (la, lb, lc), welke over grole oppervlakten door landinwaarts uitwiggende
dijkdoorbraak-overslaggronden is bedekt. Talrijke kolken getuigen nog van het herhaald
bezwijken van de zeedijk en er blijkt dan ook een genetisch verband te bestaan tussen het
zoveel zandiger zijn van de vroegere klei-afzettingen en het telkens plaatsvinden van doorbraken van de later aangelegde zeedijken. Hierop wordt nader in hoofdstuk VII ingegaan.
Het oorspronkelijke kleidck wordt naar de zeedijken toe steeds zandiger en vertoont daarbij
een toenemende, zij het slechts weinig geprononceerde gelaagdheid. In het noordelijk gedeelte
gaan de zandige profielen, geleidelijk zwaarder wordend, via een overgangszone (3b, 3c) over
in de min of meer knippige profielen welke in de Noorderpolder van Blankenham werden
beschreven. Het naast elkaar voorkomen van 3b- en 3c-profielen aldaar, duidt op een totale
dikte van het kleidek ter plaatse van pl.m. 35 cm.
In de zuidoostelijke hoek van deze polder gaat het zandige grijze kleidek, in dikte afnemend,
geleidelijk over in een eveneens nog betrekkelijk zandig, doch bruin gekleurd humeus kleidek
(5b, 5c). De humositeits-graad van deze kleidekken kan plaatselijk nog wel eens wat uiteenlopen, waarbij blijkt dat de hogere gedeelten van dit gebied doorgaans ook een groter humuspercentage bezitten.
Gebleken is, dat schuin door deze polder een duidelijke laagte in het maaiveld aanwezig is,
welke depressie juist correspondeert met de overgang van zeggeveen in mosveen in het onderliggende veenpakket. Aan de zeggeveenkant vertoont deze depressie een zeer duidelijke terreinval ten opzichte van de algemene maaiveldhoogte. Aan de mosveenkant loopt het terrein weer
geleidelijk omhoog. Het blijkt dat het minerale dek in deze laagte, speciaal waar deze dwars
door het gebied der humeuze kleidekken loopt, een duidclijk afwijkend karakter vertoont.
In plaats van het nog min of meer zandige, humeuze bruine kleidek heeft zich hier, afgezien
van de zandige bruine bovengrond, onder een nog als zandige klei beschreven grijze laag van
pl.m. 6 cm dikte, een donker grijze, min of meer knippige, iets zandige klei gevormd. Vooral
het duidelijk stuggere karakter van deze laag is aanleiding geweest dit kleidek als 3b en 3c te
onderscheiden van de andere, nog zandige lb- en lc-kleidekken.
Wanneer de resultaten van het uitvoerig granulair onderzoek in twee monsters, waarvan er
£en genomen werd in de grijze klei-afzetting in de terrein-depressie (monster no. 37) en een
in de meer humeuze klei (monster no. 36) in vereenvoudigde vorm weergegeven worden (zie
tabel 5), dan blijken inderdaad de beide grijze kleilagen in de terreindepressie een hoger percentage afslibbaar te bevatten dan de corresponderende lagen van het, als zandige humeuze
klei beschreven minerale dek. Het verschil wordt alleen veroorzaakt door de fractie 2—16 mu;
het percentage < 2 mu is voor alle formaties zo goed als gelijk. Het is vooral de als zwaardere
en stuggere herkende, onderste grijze kleilaag (lab. no. 355), welke het hoogste percentage
2—16 mu bevat. De nog als zandige klei betitelde bovenste grijze kleilaag (lab. no. 354) heeft
praktisch dezelfde granulaire samenstelling als de nog als zandige humeuze klei beschreven
onderste laag van de humeuze klei. Voor de uitvoerige gegevens wordt naar bijlage 6 verwezen.
Zeer duidelijk komt het verschillende humus-percentage van beide monsters tot uiting.
Zoals reeds uit de legenda-beschrijving bleek, vormt geen uitgesproken zwaardere laag in
deze polder het onderste gedeelte van de la, lb en lc profielen. Ofschoon de zwaarte naar
beneden iets toeneemt, blijft het kleidek tot beneden toe vrij zandig. Slechts de bovenste laag
van het kleidck, onder de zandige bovengrond of overslaglagen blijkt vaker een iets stugger
karakter te bezitten, zonder dat dit aanleiding kon zijn het kleiprofiel anders te beoordelen.
Langs de zuidelijke begrenzing van deze polder komen evenwel enkele plaatsen voor, waar
de stugheid van deze bovenste laag dermate toeneemt, dat een aparte vermelding wenselijk is,
hetgeen tot uitdrukking komt in de 2a-, 2b- en 2c-profielen. Opmerkeliik is, dat deze profielen
in hoofdzaak daar voorkomen, waar het onderliggende veenpakket uit R-profielen bestaat en
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TABEL 5. Percentage humus engranulaire fractieverdeling van eengrijze, min of meer knippige,
iets zandige klei (3c)in de terrein-depressie en vande daaraan grenzende humeuze
zandige klei (5c) (Zuiderpolder van Blankenham).
Monster no. 37

Monster no. 36

Omschrijving

grijze zandige
klei

grijze stugge
knippige klei

bruine zandige
humeuze klei

bruine zandige
humeuze klei

diepte in profiel

7—13 cm

13—23 cm

7—13 cm

13—21 cm

lab. no.

354

355

352

351

13
36
31
33,5
0,6

11
38
39
22,7
0,4

22,5
37
16,5
45,5
0,3

18,5
37
32
30,2
0,3

% humus .
2mu . . .
2—16 mu .
16—105 mu
105 mu . .

•
•

TABLE 5. Percentage of humus and granular composition of a grey, more or less „knip-ish"
slightly sandy clay (silt) (3c)in the soil-depression (profile 37) and of the adjoining
humus, sandy clay (silt) (5c) of profile 36 (Zuiderpolder van Blankenham).

TABEL 6. Profielbeschrijving, inclusief percentage humus en granulaire fractieverdeling der
verschillende Iagen vanmonster no.29ineenzandig, minof meer gelaagd lb-profiel
in deZuiderpolder van Blankenham.

Omschrijving

Diepte in
profiel

% humus

<2
mu

Grofzandhoudend
kleiigzand(bovengrond).

0—8 cm

13

13

12

34

41,4

220

KJeiig overslagzand . . .

8—17 cm

5,5

16

17

31

36,9

221

Stugge iets zandige
17—22cm

7,5

38

40

16

6,7

22—28 cm

5

20

26,5

45

8,8

7,5

24

42

32

2,9

19,5

28

41

29

2,2

Lab.
no.
219

222

Erg zandige grijze klei . .

2—25 25—50 > 5 0
mu
mu
mu

Fijnzandige laag niet
28—28,5 cm
223

lets humeuze zandige klei.

28,5—36cm

Fijnzandige laag niet
36—36,5 cm
224

Humeuze zandige klei, naar
onderensnel humusrijker
36,5—54 cm

TABLE 6. Description of profile no. 29, with the percentage of humus and the granular composition of the various layers in a sandy, more or less stratified lb-profile in the
Zuiderpolder van Blankenham.
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AFB. 10. Sommatiecurven van de
minerale beslanddelen van
de verschillende lagen van
profiel no. 29 (Zuiderpolder van Blankenham).
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FIG. 10. Sommalion-curves of the
granular composition of
various layers of profile
no. 29 (Zuiderpolder van
Blankenham).
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het terrein meestal ook een lagere ligging vertoont. Van deze 2-profielen werd geen monster
onderzocht op het verschil in granulaire samenstelling der verschillende lagen. Echter in monster
no. 29, genomen in de nog als zandige min of meer gelaagde klei beoordeelde profielen (lb)
komt het kennelijk stuggere karakter van de bovenste kleilaag onder het overslagzand reeds tot
uiting in de granulaire samenstelling. Tabel 6 geeft hiervan een duidelijke indruk. De stuggere,
als Jets zandige klei" genoemde laag (lab. no. 221), bezit een maximum in de fractie < 2 mu,
terwijl daarentegen, eveneens vergeleken met de twee onderste, als min of meer humeuze
zandige klei beschreven lagen (lab. no. 223 en 224) deze klei een minimum vertoont in de
fractie van 25—50 mu. De onder deze stuggere laag geconstateerde erg zandige laag (lab.
no. 222) manifesteert zijn grotere zandigheid niet zozeer in een belangrijk lager gehalte van
de fractie < 2 mu als wel in een gering percentage van de fractie 2—25 mu en een hoog
percentage van de fractie 25—50 mu. Het zo geheel andere karakter van de stugge, iets zandige
kleilaag (lab. no. 221) komt zeer goed tot uiting wanneer de analyse-gegevens uitgezet worden
op Gauss-waarschijnlijkheidspapier (zie afb. 10). Voor de uitvoerige gegevens van het granulair
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6.
Voor een gedeelte blijkt langs de grens van deze polder en de polder van Baarloo het
minerale dek nog uit verspoelde beddinggrond (6h) te bestaan.
HET VEENPAKKET bestaat in het noordelijk deel van deze polder voornamelijk uit mosveen,
meer naar het zuiden toe begint het zeggeveen een steeds belangrijker plaats in te nemen,
waarbij op het laatst de gehele breedte van de polder door het zeggeveen wordt ingenomen.
De overgang van het zeggeveen in het mosveen geschiedt zoals reeds herhaaldelijk is beschreven.
Het zeggeveen wigt in een smalle strook uit over het uit de ondergrond oprijzende mosveen,
waarna deze zone, evenals het normale zeggeveenpakket, afgedekt is door een laag mosveen
dikker dan 30 cm (M6 of Z6) of dunner dan 30 cm (M7 of Z7). Slechts op een enkele plaats
blijkt het zeggeveenprofiel bovenin struikheideresten (Calluna) te bevatten (Z8). Veenprofielen geheel uit zeggeveen bestaande (Zl) komen in het noordelijk deel van deze polder zeer weinig voor.
Een eigenaardige coi'ncidentie is het voorkomen van kleine kolkjes achter de zeedijken,
juist op de enkele plaatsen waar het veenpakket geheel uit zeggeveen bestaat. Of het hier
inderdaad dijkdoorbraakkolken betreft is niet zeker. Men treft geen dikkere grofzandige lagen
rond deze kolken aan, terwijl zij ook niet de vorm en grootte van dijkdoorbraakkolken
bezitten. Evenmin vertoont de dijk de, na doorbraak en hernieuwde inlegging, zo typische
bochten.
In de mosveenprofielen (Ml) worden baansgewijs spalterveenlagen aangetroffen. Van enige
regelmaat kan niet gesproken worden. Twee of meer dunne lagen, afgewisseld met en afgedekt
door dunne mosveenlagen, of een dikke spalterveenlaag van pl.m. 40 cm afgedekt door een
mosveenlaag van ongeveer dezelfde dikte, komen in de bovenste lagen van het veenprofiel voor.
Het valt op, dat op £en plaats in de noordoost hoek van deze polder, in plaats van een dikke
spalterveenlaag, een laag zeggeveen onder de pl.m. 40 cm dikke mosveenlaag rust, terwijl in
de omgeving het veenprofiel een bijmenging met gyttja-achtig materiaal vertoont. In plaats van
de spalterveenlaag worden hier en daar zuiver baggerige laagjes aangetroffen. De indruk wordt
gewekt, dat het hier de resten van een z.g. „meerstal" betreft. De ligging van dit — tijdens de
veengroei — open water, in een strook waarin spalterveen voorkomt, is een zeer logische. Immers
er wordt aangenomen, dat spalterveen zich ontwikkelt in open oligotrooph water in mosveengebieden. lets verder zuidwaarts blijkt eveneens een dergelijke plek voor te komen, terwijl langs
de oostelijke begrenzing van deze polder een plaats voorkomt waar het mosveenpakket eveneens
geheel door een duidelijke baggerige laag van pl.m. 40 cm is afgedekt (M2).

"
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Ook in het zeggeveen komt een dergelijk poelvormig geoiea voor. Behalve dat daar de
alles overlappende mosveenafdekking ontbreekt te midden van een gebied, waar dcze in tegenstelling met de omgeving dunner dan 30 cm is (Z7), blijken de bovenste lagen van het zeggeveen
een duidelijk gyttja-achtige kleibijmenging te bevatten. Op twee plaatsen in dit poelvormig
gebied wordt een duidelijke baggerige laag op het zeggeveen aangetroffen, afgedekt door een
laag rietzeggeveen dunner dan 30 cm (Z12). Typerend voor de vormingswijze van dit gebied
is het voorkomen van een daaraan aansluitende strook waar de overlappende mosveenlaag
opnieuw door een dunnne laag zeggeveen is afgedekt (2.9). Dergelijke Z9-profielen komen verder
zuidwaarts ook voor. Het voorkomen aldaar van een plaats, waar het Z9-profiel bovenin
overmatig gyttja-achtige kleibijmenging vertoont en het voorkomen van een strook waar Z7profielen eveneens kennelijk een dergelijke bijmenging vertonen, wijst op een zeker genetisch
verband van deze afwijkende veenprofielen. AI deze stroken hebben een oostelijke gerichtheid.
Het is mogelijk dat in de laatste perioden van de veengroei meer eutrooph water vanuit het
veenstroompje, dat zich in het niet gekarteerde terrein bevindt, dit veengebied is binnengedrongen.
Vlak langs de zeedijk komen in deze polder twee plaatsen voor waar het veenprofiel gehee!
of gedeeltelijk uit baggerig materiaal bestaat. Deze baggerige, verlande profielen houden verband
met een in het Noordoost Polder-gebied gelegen verlande veenstroom. In deze profielen werden
schelpresten aangetroffen uit een zoet tot zeer zwak brak milieu. Opvallend is het divergerende
beeld der verkaveling rond deze plaatsen en de aanwezigheid van een oude dijkrest achter de
meest zuidelijke plek om, waarlangs verschillende boerderijen voorkomen.
In een wijde boog rond deze beide plekken bevat het zeggeveenpakket houtresten; het veen
is broekig: Het zeggeveen zelf is daar vrij grof van samenstelling en bevat in de bovenste lagen
meer of minder rietresten.
Waar deze polder aan de Polder van Baarloo grenst bestaat het veenpakket langs de
„Beek" uit rietzeggeveenprofielen. Onder het zeggeveen komt de rietzeggeveen-ondergrond
omhoog (R4), terwijl vlak langs de kronkelende grenssloot het gehele veenpakket uit rietzeggeveen bestaat (Rl). Plaatselijk wordt een baggerige afdekking op dit rietzeggeveen aangetroffen
(R2) of bestaat de gehele ondergrond uit bagger (Bl).
D E TOPOGRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND vertoont zeer weinig afwisseling. In het
zuidelijk deel van deze polder is een rugvormige pleistocene opwelving aanwezig tot maximaal
1,5 m beneden het maaiveld, welke daar de grens tussen de zeggeveen- en mosveengebieden
kenmerkt. In het noordelijk deel van de polder loopt de pleistocene ondergrond vanuit het
westen zeer geleidelijk omhoog, waarbij de overgang van het zeggeveen in het mosveengebied
getypeerd wordt door de 2,5 m dieptelijn van deze ondergrond beneden het maaiveld.
Enkele opduikingen tot maximaal 1 m beneden het maaiveld komen in het mosveengebied
voor, terwijl in het uiterste zuidwesten van de polder een opwelving tot boven het veenoppervlak
voorkomt waar de ongeveer 1 m dikke minerale bovengrond direct op rust (p).
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. In het noordelijk deel van de Zuiderpolder
van Blankenham komen in het geheel geen verdrogingsverschijnselen voor, behalve op de dikkere grofzandige overslaggronden. Dit laatste is evenwel een verschijnsel dat altijd al bestaan heeft.
Dat in tegenstelling met dit gebied, in de Noorderpolder van Blankenham op
dezelfde mosveen-ondergrond beginnende verdrogingsverschijnselen optreden, is
toe te schrijven aan de grotere droogte-gevoeligheid der zwaardere en stuggere kleidekken aldaar. De weinig stugge zandige klei-afdekking in de Zuiderpolder van
Blankenham heeft een grotere watercapaciteit, zodat de ongetwijfeld ook hier beginnende verdroging van het mosveenprofiel nog niet tot uiting komt, zelfs niet
in de zeer droge zomer van 1947. Waar dichter bij de dijk het veenprofiel uit
zeggeveen bestaat en een duidelijker verdrogingsinvloed verwacht zou kunnen
worden, wordt dit door de grotere dikte van het minerale dek opgeheven.
Echter in het zuidelijk deel van deze polder waar dezelfde dunne zandige klei
over grote gebieden op een zeggeveenondergrond rust, komen al duidelijker verdrogingsverschijnselen voor. De betere structuur van het kleidek voorkomt een te
sterk verval van de grasmat, maar de indroging van het zeggeveen daaronder vindt
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gestaag voortgang. Behalve een nog geringe achteruitgang van het gras, begmnen
zich wel veenscheuren aan het maaiveld te openbaren. Zeer opmerkelijk is hierbij,
dat deze scheurvorming het eerst en het ernstigst optreedt in een ongeveer 100 m
brede strook aan de zeggeveenkant van de terreinval, welke de overgang tussen
de zeggeveen- en mosveenprofielen typeert (vergelijk met Schoteruiterdijken).
De zwaardere en stuggere grijze klei-afzetting (3b en 3c)in de slenk achter deza
terreinval in het gebied der humeuze kleidekken valt op door de duidelijk grotere
droogte-gevoeligheid. Het grasbestand isdaar duidelijk slechter.
Waar in de zuidwestelijke hoek van deze polder het minerale dek direct rust op
de zandige pleistocene ondergrond valt ondanks de grote dikte van het minerale
dek een minder krachtige ontwikkeling van de grasmat op.
b. Polder vanBaarloen Noorderpolder van Blokzijl
HET MINERALE DEKin dit gebied bestaat langs de zeedijken overwegend uit een weinig
gelaagde zandige grijze klei (la, lb en lc). De bovenste laag van dit kleidek onder de zandige
bovengrond draagt soms een duidelijk zwaarder en min of meer knippig karakter. Dit werd
weergegeven in de 2a-, 2b- en 2c-profielen. Behalve dat dit bij voorkeur boven de met baggerig
materiaal opgevulde oude veenstroompjes voorkomt, vormen deze 2-profielen ook de overgang
van de lichtere kleidekken naar de dunnere en tevens egaal zwaardere minerale dekken.
In tegenstelling met de 2-profielen ten noorden van Blankenham, waar verschillende lagen
elkaar afwisselen en de ondersle lagen van het minerale dek steeds duidelijk zwaarder worden,
bestaat hier dus het 2-kleidek uit een tot op het veen zandige klei, waarvan slechts de bovenste
laag onder de zandige bovengrond zwaarder en slugger is (zie label 6).
Verder landinwaarts worden de onderste lagen van dit profiel eveneens geleidelijk zwaarder,
zodat uiteindelijk beide lagen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn en het resultaat een
egaal zwaarder profiel is (3b, 3c). De 2-profielen boven de verlande veenstroompjes zijn steeds
te herkennen aan iets lagere ligging van het maaiveld.
De 3b- en 3c-kleidekken gaan geleidelijk weer over in een meer humeus kleidek van
ongeveer dezelfde granulaire samenstelling. Slechts in de noordoostelijke hoek van deze polder,
waar het gehele beeld der kleidekvorming zeer onrustig is, blijken de 3c-profielen boven de
rie'.zeggeveenprofielen (Rl) veel verder landinwaarts door te dringen, waarbij zelfs de kern
van dit gebied uit duidelijk knippige klei bestaat (4c). De lagere ligging van het oorspronkelijke
eutrophe veenlandschap is hiervan de oorzaak, evenals de sterkere inklinking der baggerige veenstroomopvulling de stuggere lagen der 2-profielen in het la-, lb-, lc-gebied heeft doen ontstaan.
Op twee plaatsen langs de zeedijk worden grofzandige overslaggronden aangetroffen. Dijkdoorbraak-kolken zijn binnendijks niet aanwezig, er blijkt echter evenals dit bij de beschrijving
van de buitenpolder „het Lemsterhop" reeds werd opgemerkt een duidelijk verband te bes'aan
tussen de plaats dezer overslaggronden en de baggerige veenstroomopvulling.
In de zuidoost hoek van dit poldercamplex bestaat het minerale dek uit een sterk venige
beddinggrond waarin nog zeer veel plantenresten worden aangetroffen. Het betreft hier een
verlande veenplas, hetgeen ook tot uiting komt in de baggerige ondergrond. Het als aangemaakt
land aangegeven, hierbij aansluitende gebied was tot voor enige tijd open water. Deze plas
is met allerlei materiaal gedempt.
Boven hoge pleistocene opwelvingen blijkt het minerale dek hier en daar direct op deze
zandige ondergrond te rusten (p), terwijl op twee plaatsen, namelijk dicht bij de buurtschap
Baarloo en dichtbij Blokzijl dergelijke opwelvingen tot in het maaiveld blijken te reiken (P).
HET VEENPAKKET in deze polders bestaat in hoofdzaak uit grof zeggeveen (Zl) met een
„broekig" karakter. Op verschillende plaatsen worden houtresten in dit zeggeveen aangetroffen.
Het gehele kaartbeeld wordt beheerst door de met baggerig materiaal opgevulde veenstroompjes. Speciaal de van het hoge zandgebied nabij Oldemarkt komende veenstroom, welke
dwars door de Polder van Baarloo heen loopt (de z.g. „Beek") heeft de veengroei sterk beheerst.
Aan weerszijden bestaat het veenpakket geheel uit rietzeggeveen (Rl). De overgang van deze
veenprofielen naar de zeggeveen-profielen kenmerkt zich door een strook waar het zeggeveen
over het rietzeggeveen heen uitwigt (R4).
De eigenlijke oude veenstroom manifesieert zich, behalve aan een insnijding in de pleistocene
ondergrond, aan een smalle met verslagen veendeeltjes en gyttja-achtige modder (Bl) opgevulde
geul, welke in een veel bredere, eveneens met verslagen veendeeltjes opgevulde veenstroom
uitmondt. Het punt van samenvloeiing is min of meer delta-vormig en verloopt ter weerszijde
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van een hoge pleistocene opwelving. Boven deze opwelving bestaat het veen uit zeggeveen (Zl),
daaromheen echter uit rietzeggeveen dat,, waar vroeger de waterbeweging langs plaats vond,
afgedekt is door baggerige lagen dikker of dunner dan 30 cm (resp. R2 of R3).
Een dergelijke invloed van de topografie van de zandige ondergrond op de ontwikkeling
van het veenpakket treft men aan op de plaats, waar boven een hoge zandopduiking midden
in een groot R4-gebied het gehele veenprofiel plaatselijk uit zeggeveen (Zl) bestaat, terwijl in
de zuidwest hoek van deze polders boven een dergelijke opduiking ditzelfde voorkomt te midden
van een gebied waar het zeggeveen afgedekt is door een laag baggerig materiaal dikker dan
30 cm. Een nog veel duidelijker invloed treft men aan in de zuidoost hoek van deze polders,
waar temidden van een ringvormig ruggencomplex het veen in de ondergrond uit mosveen
bestaat, afgedekt door een laag zeggeveen dikker dan 30 cm, terwijl op iin plaats rietzeggeveen
ter zelfder dikte, waar dit door een opening in de ring verband houdt met eenzelfde rietzeggeveen afdekking daar buiten, het mosveen afdekt.
Een opvallend verschijnsel is het feit, dat de z.g. „Beek" aan weersziiden omzoomd is door
brede rietzeggeveen-stroken, terwijl langs de zoveel bredere verlande geulen, welke langs de
zuidgrens en verder nu eens binnen- dan weer buitendijks voorkomen geen rietzeggeveen aangetroffen wordt.
Zowel langs de „Beek" als in de zuidoost hoek van deze polders komt hier en daar sideriet
in het veenpakket langs de bagger-geulen voor.
Evenals dit het geval was in de Zuiderpolder van Blankenham treft men in de baggerige
veenstroomopvulling in deze polders resten van in zoet tot zeer zwak brak water gegroeide
schelpen aan. Ook hier vindt men rond de half cirkelvormige geul bij Baarloo over enige
afstand een dijkrest, terwijl de verkaveling weer hetzelfde divergerende beeld vertoont.
D E TOPOGRAFIE VAN DE PLEISTOCENE ONDERGROND vertoont duidelijk enige geulen met een
diepte van meer dan 4 m beneden het maaiveld. Langs deze diepe insnijdingen komen enkele
kleine pleistocene opwelvingen voor, waarvan er enkele tot in of tot vlak onder het maaiveld
reiken. Lange doorlopende rugvormige opwelvingen worden in dit gebied niet aangetroffen.
Voor het overige vertoont de topografie van het vroegere zandlandschap een vrij vlak beeld
met hier en daar verspreid enige kleine opwelvingen. Opvallend is de cirkelvormige orientatie
van enkele der grotere opwelvingen in de zuidoost hoek van dit gebied.
LANDBOUWKUNDIGE INTERPRETATIE. Verdrogingsverschijnselen in dit gebied
verkeren in een beginstadium. De grasmat vertoont vooral ter plaatse van geringere kleidek-dikten de duidelijke kentekenen hiervan. Ter plaatse van pleistocene opduikingen tot onder het minerale dek zijn de droogteverschijnselen sprekender. Ook dicht achter de zeedijk, waar het minerale dek ongeveer 80—100cm dik
is, vallen dergelijke plaatsen direct op door een afwijkende stand van het gras.
Het niet knippige, zandige kleidek behoedt dit gebied voor scherpe readies op
een daling van de grondwaterspiegel. Verschillen in de samenstelling en opbouw
van dit minerale dek treden dan ook niet noemenswaard naar voren. Behalve dat
met het afnemen der kleidek-dikte de vochtvoorziening van het gras minder wordt,
valt alleen een duidelijk tekort aan water in de noordoost hoek van de polder op,
waar het kleidek een duidelijk knippig karakter bezit (4c).
Waar het minerale dek uit beddinggrond bestaat is de vochtvoorziening van
het gras en het minerale dek ruimschoots voldoende, zeker waar de ondergrond
uit baggerig materiaal bestaat. Het voorkomen van zeer grove grassoorten en
zeggen wijst zelfs op drassige omstandigheden. Opvallend is de betere ontwikkeling
van de grasmat in de zuidoost hoek van deze polders, waar de ondergrond van het
zeggeveen uit mosveen bestaat (M4).
Verschillen in de ontwikkeling van de grasmat op de verschillende bodemgesteldheden zijn indeze beide polders nog weinig uitgesproken. Of ooit een scherpere differentiatie op zal treden blijft een vraag,die de toekomst zal beantwoorden.
Momenteel schijnt de verdrogings-invloed als gevolg van een mogelijke daling
van degrondwaterspiegel nog gering te zijn.
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V. VERBAND TUSSEN VERDROGING EN BODEMGESTELDHEID
1. INLEIDING

Reeds eerder werd er op gewezen dat men in het randgebied van de Noordoost
Polder verband vermoedde tussen de bodemgesteldheid en degang der verdroging.
Tijdens ons onderzoek hebben wij dit verband gevonden en weergegeven in de
indeling der gronden. Een en ander hangt evenwel ten nauwste samen met de
hydrologische gesteldheid in de verschillende profielen, zodat de betrekking tussen
grondwaterstand, bodemgesteldheid en mate van verdroging besproken moet worden.
De daling van de grondwaterspiegel heeft een reeks verschijnselen tot gevolg,
welke uiteindelijk leiden tot een min of meer ernstige achteruitgang van de grasmat. In eerste instantie valt op, dat de slootwaterstanden moeilijk op peil gehouden kunnen worden. In plaats van uitmaling doet zich steeds meer de behoefte
aan waterinlaat gevoelen. Vooral gedurende de zomermaanden blijkt het waterverlies via de zandige ondergrond zeer groot te zijn. Het op peil houden der sloten
is in de meeste gevallen niet doeltreffend om de daling van de grondwaterspiegel
tegen te gaan.
Ontwatering van het veenpakket heeft een reeks verschijnselen tot gevolg,
waardoor de landbouwkundige waarde van het gebied snel kleiner wordt. Behalve
een aanmerkelijke inklinking van het veenpakket, vinden er physische veranderingen in het veen en het kleidek plaats, welke niet meer te niet gedaan kunnen
worden.
Het optreden van veenscheuren brengt gevaren mede voor het vee; speciaal de
bewerking van het land met paarden levert groot risico op. Zo hij al niet vanzelf
reeds in de scheur is gezakt, wordt de minerale bovengrond door het vee naar
beneden getrapt, met het gevaar dat zij de poten breken. Klein vee kan verloren
gaan, doordat de dieren in een diepe scheur terecht komen. Onlangs zakte zelfs
een boer, hoewel beter dan iemand anders bedacht op de gevaren, door de grasmat been en verdween tot aan deokselsin zulk een scheur.
Dergelijke scheuren trekken nooit meer dicht door herbevochting. De afbeeldingen 15,18 en 20geven een beeld van dergelijke scheurvorming.
De mate van scheurvorming is afhankelijk van de aard van het veen, terwijl
de plaats der scheurvorming in vele gevallen bepaald wordt door een onrustige
topografie van de pleistocene ondergrond.
Scheurvorming versnelt het indrogingsproces van de bovenste veenlagen en
dus van het kleidek. Kenmerkend voor te sterke indroging is het brokkelig indrogen der kleidekken, maar speciaal het ontstaan van een gruisachtige laag
tussen het kleidek en het veen. In afhankelijkheid van de droogte-gevoeligheid
drogen de kleiformaties tot verschillende structuren in.
2.INVLOEDVANHETMINERALEDEKOPDEGANGDERVERDROGING
o- Minerale dekken dikker dan 60 cm
Gelijk reeds voor de aanvang der karteringswerkzaamheden werd vermoed,
bleek de verdroging van de grasmat geringer te zijn naarmate het minerale dek
dikker is.
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Veldervaring heeft geleerd, dat de verdrogingsverschijnselen bij minerale dekken dikker dan 60cm op veen,als onbelangrijk beschouwd mogen worden. Het betreft hier, gezien de wijze van ontstaan van deze dikkere afzettingen bijna steeds
min of meer zandige kleidekken.
Wanneer het minerale dek geheel uit zware knipklei bestaat spreekt het vanzelf,
dat daarop in droge zomers wel degelijk verdrogingsverschijnselen voorkomen.
Dit is echter niet zo zeer een gevolg van een daling van de grondwaterspiegel
dan wel van de aard van de klei zelf. Overal in den lande komen op dergelijke
zware gronden bij sterke verdamping verdrogingsverschijnselen voor. De geringere
capillaire stijgsnelheid van het bodemvocht in deze zware kleigronden veroorzaakt
uitdroging van de bovenste profiellagen. De kleigaat scheuren en wel bij voorkenr
langs de grovere kanalen of oude breukvlakken, waarlangs zich in hoofdzaak ook
de wortels bewegen. Het gevolg is een duidelijke verkommering van de grasmat.
Wellicht is het droogte-risico van zulke gronden door de daling van het
grondwater wel iets toegenomen,doch dit heeft niet tot een bepaalde vermindering
van de kwaliteit van de grasmat geleid.
Eveneens kwamen reeds vroeger verdrogingsverschijnselen voor op de grofzandige overslaggronden. De verdamping van het bodemvocht in dergelijke gronden geschiedt zo snel, dat na enkele dagen van felle zonneschijn de grofzandigc
overslagbanen rond de kolken aan een roodbruine kleur van het gras te herkennen zijn.
Afb. 11 toont een fotografisch beeld van de rand van een dergelijke overslagbaan op het oudere kleidek. De brokkeligheid van het kleidek toont een zekere
AFB. 11. Het randgedeelte van een dijkdoorbraakoverslag op het oudere knipkleidck nabij
de Blauwhof.
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FIG. 11. Border part of a dike-breach deposit soil on the older „knip"clay cover near the
Blauwhof.
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mate van indroging, terwijl er een duidelijk verschil in het gras op en naast de
grofzandige grond valt op te merken.
Herstelde in vroeger tijden door de aanwezigheid van grondwater tot in of
vlak onder deze lagen de vochtvoorziening zich vlug, na de ingetreden daling van
de grondwaterstanden geschiedt dit in veel mindere mate of in het geheel niet.
De vochtvoorziening van het gras op deze pakketten hangt nu zeer sterk af van
de mogelijkheid van infiltratie vanuit de stoten. Bestaat hiertoe de gelegenheid,
dan is het verdrogingsbeeld hier zeker niet ongunstiger dan vroeger. Een sprekend
voorbeeld hiervan werd aangctroffen in de Buitenpolder achter Kuinre op een
met knipklei afgedekte overslaggrond nabij het gemaal aan de Tussen- of Bij
Linde. Echter ook in het gebied van Blankenham bestaat de mogelijkheid tot infiltratie in dc daar zo dikke overslag afzettingen, als het slootwater maar hoo»
genoeg staat.
De gronden 'met een dik mineraal dek van al of niet gelaagde, zandige samenstelling, blijken een zo grote watercapaciteit te bezitten, dat voldoende vochtvoorziening van het gras gedurendede zomermaanden gewaarborgd is.
Een factor van belang bij de betere vochtvoorziening op deze dikkere kleidekken is het feit, dat de onderkant daarvan steeds dichter bij en gedurende lange
perioden van het jaar zelfs in het grondwater ligt. Immers door de belangrijk
grotere dikte dezer dekken ligt de onderkant van het kleidek door inklinking van
het veenpakket naar evenredigheid lager dan bij de dunnere kleidekken. Zij
profiteren dus langer van de hoge wintergrondwaterstanden. Bovendien krijgen de
bovenste vcenlagen en de veenkleilaag, welke laatste vooral zo gevoelig is voor
indroging, minder gelegenheid tot uitdroging door de afsluitende werking van het
dikke minerale dek. De sterkere samendrukking van het veen door het grotere
gewicht van de dikke minerale afzetting werkt eveneens indroging daarvan tegen.
Verschillende factoren werken dus samen om de uitdroging van deze profielen
te voorkomen. Als voorbeeld moge de schitterende stand van de bieten in het Fries
Buitendijks Veld dienen in de wel zeer droge zomer van 1947 toen de grondwaterstand ongeveer 1i m beneden het maaiveld lag.
Naarmate de minerale afdekking dunner wordt, bepaalt in hoofdzaak de aard
van het onderliggende veenpakket de snelheid waarmee de indroging van het kleidek verloopt. Afgezien daarvan heeft toch ook de aard van het minerale dek nog
invloed op de gang der verdroging.
b. Brume rodoornachiige gronden
Het meest droogte-gevoelig is het rodoornachtige kleidek. Deze in nog vochtige
toestand vrij rulle, min of meer kruimelige, bruin gekleurde, humeuze klei blijkt
ten aanzien van indroging een zo grote irreversibiliteit te bezitten, dat herbevochliging reeds na de'nmalige indroging zeer moeilijk wordt.
Deze klei droogt in, zoals HUDIG het zo goed typeert, tot een brokkelige massa
bestaande uit aggregaten ter grootte van hagelkorrels. Bij wrijven over de hand
voelen deze korrels hard en kantig aan. Zij zijn bruin tot grijsbruin van kleur door
het hoge percentage organische stof en vertonen een min of meer rode gloed door
het voorkomen van ijzerverbindingen op de oppervlakten dezer korrels. De korreU
zijn zeer moeilijk fijn te wrijven en het residu voelt dan als een fijnzandige klei
aan. Blijkens de slibanalyse is echter van fijnzandigheid van deze rodoorngronden,
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geen sprake. Integendeel, zij kunnen mede tot de zwaarste kleien van het gehele
gebied gerekend worden.
APB. 12. Sommatiecurven van de minerale bestanddelen van twee zandig aanvoelende rodoornachtige kleimonsters (20—217 en 16—208), van een zware knipklei (28—202) en van
een zandige klei (29—223).
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Sommation curves of the granular composition of two samples of brown „rodoorn"
clay, being sandy to the touch (20—217 and 16—208), of a heavy „knip"clay
(28—202), and of a sandy clay (silt) (29—223).

Inafb. 12zijndegegevensineenuitvoerigegranulaire analysevantweemonsters
dezer rodoornachtige kleien weergegeven (monster 20 lab. No. 217 en monster 16
lab. No. 208). De curven komen overeen met de curve van een zware knipklei
(monster 28 lab. No. 202) uit de Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek. Ter vergelijking werd ook de sommatiecurve van een zandige kleilaag van de kwelderwalafzetting (monster 29 lab. No. 223) uit de Zuiderpolder van Blankenham weergeven.Voor dejuiste cijfers wordt naar bijlage 6verwezen.
Volgens REDLICH en HUDIO (1940 en 1941) wordt de ogenschijnlijke fijnzandigheid van de stuk gewreven hagelkorrels veroorzaakt doordat deze korrels bestaan
uit een samenkitting van aggregaten ter grootte van 50 mu. Deze aggregaten bestaan op hun beurt weer uit de samengekitte eigenlijke bodemdeeltjes, welke omhuld zijn door een filmpje van ijzerhumaat. De irreversibiliteit van deze ijzerhumaatmantels ten aanzien van indroging sluit de omhulde bodemdeeltjes van
elke bodemreactie uit.De inactieve korrels gedragen zich dusals zand.
Beide auteurs hebben de irreversibiliteit van zulke gronden uitvoerig behandeld. Zij komen in het algemeen tot de conclusie dat de irreversibiliteit der zware
veenklei- of kleiveengronden toeneemt bij stijgende percentages organische stof,
daarbij een optimum vertonend tussen 30en 50 % humus. In dit gebied blijken de
rodoornachtige gronden een gemiddeld percentage van 20—30 % humus te bevatten. Er kan dan ook niet van totale irreversibiliteit gesproken worden.
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AFB. 13. Bruine rodoornachtige hagelkorrel
klei (links) naast rode, sterk verijzerde stoffige rodoornachtige klei
in de Grote Veenpolder van Weststellingwerf.

' ' '• '
FIG. 13. Brown „rodoorn" hailstone clay
(to the left) by the side of red,
strongly ferruginous, dusty ,jodoorn" clay in the Groote Veenpolder van Weststellingwerf.
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Hebben REDLICH en HUDIO bij hun onderzoek minder de nadruk gelegd op de
invloed van het ijzerpercentage op de mate der irreversibiliteit, in het randgebied
van de Noordoost Polder blijkt ditjuist van essentieel belang te zijn opdeirreversibiliteit dezer rodoorngronden.
Bij toenemende ijzerpercentages, waarbij de kleur van de klei omslaat van bruin
met een zacht rode gloed, tot steeds roder tinten, nemen de afmetingen van de
hagelkorrels af en wordt de irreversibiliteit groter. Het uiterste is een desintegratie
tot een stoffige, rode,poederige grond, bestaande uit korrels ter groottevan ± 50 p.
Afb. 13 toont naast elkaar een nog brokkelige hagelkorrelstructuur en een stoffig
verijzerde, rode grond.
Dergelijke rode, ijzerrijke gronden zijn wel de meest karakteristieke in de
rodoorngroep. In het uiterste geval kan het gehele kleidek zodanig stoffig verdroogd zijn; vaker echter worden stofnesten in een overigens even rode, doch nog
min of meer brokkelige massa aangetroffen.
Wanneer de rodoornachtige kleien door te lage grondwaterstanden gedurende
langpre of kortere tijd ingedroogd zijn tot deze korrelstructuren kan herbevochtiging door regen zo goed als geen rol meer spelen. Zo moeilijk nemen deze hagelkorrels vocht op, dat het regenwater tussen de korrels van deze kleidekken doorloopt en in de veenscheuren verdwijnt, zonder dat noemenswaardige hoeveelheden
vocht opgenomen worden of capillair aan het oppervlak der korrels gebonden
worden. Immers de zich aan het oppervlak der samenstellende 50 ya-korrels
bevindende ijzerverbindingen dragen een hydrophoob karakter, waaraan in meer
of mindere mate luchtadsorptie plaats vindt (STEBUTT,1930).
De vochtbinding aan de hagelkorrels zal dus niet zeer groot kunnen zijn, laat
staan het binnendringen van vocht in de nauwe capillairen tussen de 50 fikorrels. Waar in de sterk verijzerde profielen de desintegratie zo groot is, dat de
50 ^-korrels als los zand tegen elkaar aanliggen, zodat zelfs de grove holten,
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welke tussen de grovere hagelkorrels voorkomen, verdwenen zijn, blijkt in het
geheel geen regenwater inhetprofiel door tedringen. Dergelijke gronden zijn al
zeer moeilijk te bevochtigen, zelfs bij onder water zetten.
De gevolgen van zulk eenstructuur komen duidelijk totuiting inhetwortelsysteem der grassen. Overal op de min of meer irreversibel verdrogende gronden,
waar devochtvoorziening derplanten in hoofdzaak plaats moet vinden langsde
breukvlakken der kleibrokken, ontwikkelt zich eenz.g.„hongerwortel-systeem".
De planten ontwikkelen enorme wortelmassa's, welke in de door en doorgescheurde gronden groeien en alle breukvlakken aftasten om hetdaar aanwezige
vocht te bemachtigen. Dehaarwortel-ontwikkeling is zeer gering, terwijl de geringe biologische activiteit in deze droge gronden een snelle afbraak der afgestorven wortelresten niet stimuleert (REDLICH en HUDIG, 1941).Inde stoffige rode
gronden daarentegen is deze wortelontwikkeling veel minder massaal. Doordat deze gronden zogoed als nooit vochtig worden, dringen ook de plantenwortels
er niet indoor.
c. Grijzeknipklei gronden dunner dan 60 cm
De knipkleigronden vertonen iets minder sterke indrogingsverschijnselen dan ds
rodoorngronden. Knipklei is na indroging gemakkelijker te herbevochtigen. In
vochtige toestand bezit deze klei eenstug, stopverfachtig voorkomen en vertoont
de grijze kleur soms flauwe, groene tinten. Indroge toestand isde kleur lichtgrijs
tot grauwgrijs.
In tegenstelling totderodoornkleien uitdeindroging van deze klei zich in de
vorming vanduidelijke verticale scheuren. Erblijkt daarbij eenfrappant verschil
te bestaan inhetsysteam van scheuring tussen deknipklei van de buitenpolders
en dat van de binnenpolders.
In debinnenpolders ontstaat een duidelijke pilaarstructuur. Doordat het krimpen van deklei sterker is naarmate het percentage organische stof hoger is, versmallen depilaren zich naar beneden toeenstaan zijals omgekeerde afgeknotte
kegels naast elkaar inhetprofiel. Elke pilaar isweer door endoor gescheurden
bsstaat dus uiteenopeenstapeling vandobbelsteenvormige aggregaten, onderling
slechts verbonden door nog levende ofreeds afgestorven, onverteerde wortelresten.
AFB. 14. Schematische voorstelling van een ingedroogd knipkteidek in de Binnenpolder het
Bedijkte Rondebroek.
ZA"P<&t

• AlAllAAC
" " • * / „ * * v "v " v " y " v " v
V

v

V

v

k

^

V

V «

-

« w w

V

1

V-1 V v » v V U _ J . 1 0 c m

V > ~ <l~ V »
V

V
•"

W

V
*w

V
„ -

»^V_
V

v
. v

V | CNFIWkM£f
V

"*^.~

» •» » "

*
-

"

V

.

V

V "

v

^
- -

w ^ V V
" '

Fio. 14. Diagram of a desiccated „knip"clay cover in the Binnenpolder van het Bedijkte
Rondebroek.
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AFB. 15. Tot polygoon-structuur indrogende knipklei uit de Buitenpolder acher Kuinre. Op
de voorgrond een veenscheur.

FIG. 15. „Knip"clay desiccated to polygon structure from the Buitenpolder achter Kuinre.
In the foreground a peat fissure.

De breukvlakken zijn alle min of meer glad, terwijl de dobbelstenen scherpe ribben en hoeken vertonen.
Afb. 14 geeft van deze structuur een schematische voorstelling, terwijl afb. 16
er een fotografisch beeld van laat zien.
De knipkleidekken scheuren bij indrogen na herbevochtiging en weder opzwelling steeds weer volgens de oude breukvlakken. Op deze breukvlakken komen
namelijk vaak ijzerafzettingen voor, deze bevinden zich echter nooit midden in de
dobbelstenen. Ook kan vanuit de zandige bovengrond ingespoeld materiaal alleen
op de breukvlakken, maar nooit in de dobbelstenen zelf aangetroffen worden.
In de buitenpolders droogt het knipkleidek, geheel onafhankelijk van de in het
profiel voorkomende fijnzandige laagjes, in tot een polygoonstructuur (zie afb. 15).
Geheel los van elkaar liggende en door scheuren van 1—2 cm wijdte van elkaar
gescheiden polygonen van 2—3 dm doorsnede zijn geen uitzondering. Ook hier
constateert men weer naar beneden toe, met een stijgend percentage organische
stof, een sterkere inkrimping van de klei. Hierdoor ontstaan boven het veenoppervlak vrij grote ruimten tussen de klei-schollen. In deze ruimte leven in grote ge^ale
veldmuizen, die tegen roofvogels en andere gevaren beschermd zijn door de bovenwaartse vernauwing van de scheuren. Door de geringe dikte van de zandige bovengrond zijn deze scheuren overal in het maaiveld zichtbaar, hetzij aan een geringe
inzinking, hetzij aan de talloze gaten in de zode door de muizen ter plaatse gemaakt.
De zo totaal verschillende wijze van indroging van beide knipkleidekken is het
gevolg van het tot voor kort plaats vinden van overspoeling met zoutwater. In de
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TABEL 7.

Milli-aequivalenten geadsorbeerd natrium per 100 gram luchtdroge stof in knipklciafzettingen in binnen- en buitenpolders.

Milli-aeq. geads.
Na per 100 g
luchtdroge stof
Milli-aeq. absorbed sodium per
100gr. air-dry
substance

No.
Monster
Sample

1
2
3
4

Buitenpolders (outer polders) .
Buitenpolder achter Kuinre
Buitenpolder achter Kuinre
Fries Buitendijks Veld
Fries Buitendijks Veld

2.30
4.53
2.45
2.70

5
6
7
8

Binnenpolders (inner polders)
Grote Veenpolder van Weststellingwerf
Grote Veenpolder van Weststellingwerf
Binnenpolder het Bedijkte Ronde Broek
Noorderpolder van Blankenham

0.48
1.10
0.68
0.48

TABLE 7. Milli-equivalents of absorbed sodium per 100 grammes of air-dry substance in
„knip"clay deposits in binnen- and buitenpolders.

buitenpolders draagt de knipklei meer het karakter van een Na-klei. Enkele orienterende bepalingen, waarbij de hoeveelheid geadsorbeerd natrium in milli-aequivalenten per 100gluchtdroge stof werd onderzocht,werden in dit verband uitgevoerd
(zie tabel 7).
Er was geen gelegenheid om de geadsorbeerde hoeveelheid natrium in verband
te brengen met de adsorbtiecapaciteit der betreffende monsters. Echter zijn de
kleien waaruit deze monsters werden genomen zeer goed vergelijkbaar wat betreft
granulaire samenstelling en humus-gehalte. De werkelijk grote verschillen der Na"cijfers kunnen dus niet slechts een gevolg zijn van verschillen in het adsorberend
vermogen der verschillende kleien.
d. Gruislaag
Behalve de verschillende aard van het kleidek, speelt de overgangslaag van de
kleidekken naar het bovenste kleii'ge veen een belangrijke rol bij de gang der verdroging. Deze door een hoog percentage organische stof zwart gekleurde laag
krijgt bij indrogen een brokkelig, gruisachtig voorkomen en wordt als gevolg hiervan ook wel „gruislaag" genoemd.
Bij het ontstaan van deze laag wordt het capillaire contact tussen klei en veen
verbroken, waardoor de verdrogingsverschijnselen aan de grasmat zeer versterkt
worden. Er bestaat een duidelijk verschil in de eigenschappen van deze gruislaag
onder de grijze knipklei en onder de humusrijkere bruine rodoornachtige klei. Zijn
de afzonderlijke korrels van de gruislaag onder de grijze knipklei vrij groot, scherp
en kantig, onder de humusrijkere rodoorn-kleien zijn de gruiskorrels minder hard
en scherp en steeds van geringer afmetingen. Bij wrijven over de hand voelen zij
zachter en ruller aan. Zij bieden ook minder weerstand bij platdrukken.
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AFB. 16. Veenklei-gruislaag onder tot pilaarendobbelsteenstructuur ingedroogde
grijze knipklei.

FIG. 16. Peaty clay-griilayer at the bottom
of a „knip"-clay, desiccated to
pillar- and dice structure.

Onder de grijze knipklei valt, nadat deze gruislaag eenmaal ontstaan is, zijn
aanwezigheid door het scherpe contrast metde dobbelsteenachtige grijze klei zeer
duidelijk op(afb.16).
Onder de rodoornachtige kleien ishet contrast minder groot. Deovergangvan
klei naar kleii'g veen is hier minder duidelijk en de betreffende laag is doorgaans
ook dikker dan onder de grijze knipklei. Gemiddeld is de veenkleilaag 5—10cm
dik.
Belangrijker is evenwel het verschil in irreversibiliteit van beide lagen. Wordt
de veenklei-gruislaag onder knipklei bevochtigd, dan treedt wel een zekere wateropname, maar geen zwelling der korrels op. Is deze laag dus eenmaal ontstaan
dan blijft zij steeds als een gruislaag in het profiel bestaan ondanks later weertot
boven deze laag gestegen grondwaterstanden. Onder de rodoornachtige kleien
daarentegen draagt deze gruislaag een minder sterk irreversibel karakter. Na langdurige bevochtiging zwellen deze korrels weer op en lost de gruislaag zich opin
een mooie kruimelige, rulle laag, welke het capillair contact tussen klei en kleilg
veen enigszins herstelt.
Dit verschil in irreversibiliteit is gebonden aan verschillende percentages organische stof. Het blijkt, dat de sterk irreversibele gruislagen een percentage organische stof tussen de 30en 50% bezitten, terwijl de minder irreversibele gruislagen
onder de rodoornachtige kleien een hoger percentage organische stof, nl. van
50—70% bevatten (ziebijlage 6).Ditisvolkomen inanalogie methetverschillend
percentage organische stof van de afdekkende kleilagen en is afhankelijk van de
vormingswijze der kleidekken. Hierop wordt in hoofdstuk VII nader ingegaan.
Wanneer het kleidek en de bovenste veenlagen niet sterk ingedroogd zijn,
wordt geen als gruislaag ontwikkelde veenkleilaag aangetroffen. De overgang
wordt dan getypeerd door een amorphe, zwart gekleurde, aan organische stof zeer
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AFB. 17. Schematische voorstelling van de gang der verdroging in een beginstadium op de
naast elkaar voorkomenderodoornachlige-enknipklei-lenzen van de 7-profielen.
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Flo. 17. Diagramof the courseof the desiccation in an initial stage on the brownrodoorn
clayand the grey „knip" clay-'.enses, occuring side by sidein the 7-profiles.

rijke laag, die eerder tot de klei dan tot het veen gerekend moet worden. Plantenrestcn worden er niet in aangetroffen.
Samenvattende komen wij tot het inzicht dat verdrogingsverschijnselen aan de
grasmat in een beginstadium der ontwatering, eerder op de knipklei-profielen dan
op de, in niet verdroogde toestand rulle, bruine rodoornachtige profielen optreden.
Dit kan waargenomen worden in de overgangsgebieden tussen knipklei- en rodoornachtige gronden. Het plaatselijk voorkomen van knipklei-lenzen, temidden
van rulle humusrijke kleien of omgekeerd, verraadt zich daar in een mozaiekachtig
verdrogingsbeeld van de grasmat.
In afb. 17 zijn schetsmatig de verschillen in verdroging weergegeven. In deze
figuur komt tevens de ongelijke ligging van de terreinen tot uiting, zoals dit in
hoofdstuk III en IV reeds vermeld is.
De stugge, nog vochtige knipklei maakt in droge zomers een voldoend snelle
capillaire vochtaanvoer onmogelijk; dit heeft verdroging van het gras tot gevolg.
Komt er echter in deze knipklei-laag een scheur voor, waardoor zandig materiaal
van de bovengrond naar beneden gespoeld is — zoals dit in afb. 17 is weergegeven — dan blijkt door dit materiaal nog voldoende vocht op te stijgen. Een
wigvormiggedeelte van de zandige bovengrond wordt hierdoor bevochtigd, hetgeen
direct aan de grasgroei zichtbaar is. Dit is tevens het bewijs dat in de bovenste
lagen van het veenpakket nog capillair bewegend bodemvocht aanwezig is.
Wanneer de indroging der bovenste lagen van het bodemprofiel zeer intensief
wordt en de verdroging de slotphase ingaat, vormt zich de gruislaag. Wanneer de
capillaire bevochtiging van het kleidek vanuit het onderliggende veenpakket tengevolge hiervan, of mede als gevolg van een te sterke ontwatering van de bovenste
veenlagen nergens meer mogelijk is, staat het gras juist op de knipklei-profielen
er gemiddeld iets beter voor dan op de verdroogde humusrijke bruine gronden.
Dit verschil wordt veroorzaakt door de mate, waarin het regenwater door het kleidek wordt opgenomen. In beide gevallen zakt het regenwater als door een zeef
weg, maar de droge knipkleifragmenten nemen tijdens een periode van regenval
toch meer vocht op dan de sterker irreversibel ingedroogde hagelkorrels van de
rodoornachtige klei. Het gras op de uitgedroogde knipkleigronden profiteert dan
ook na zware regens meer, dan dat op de rodoornachtige gronden in hun diverse
schakeringen. Het ontstaan van de gruislaag heeft steeds een sprongsgewijze toename van de verdrogingsverschijnselen ten gevolge.
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Het minst droogte-gevoelig van de dunnere minerale dekken zijn de meer
zandige kleien welke in hoofdzaak in het gebied ten zuiden van Blankenham aangetroffen worden. Daar werd geen duidelijk verschil inverdroging gevonden tussen
de min of meer zandige humusrijke bruine kleidekken en de grijze humus-arme
zandige kleidekken. Ookwerd nergens eeningedroogde veenklei-laag aangetroffen.
Slechts op de meer knippige iets zandige k]ei-afzettingen blijkt een beginstadium
van verdroging opte treden.
3.INVLOEDVANHETVEENPAKKETOPDEGANGDERVERDROGING
De samenstelling van het veen, zijn colloidchemische eigenschappen, zoals het
vochtbindend vermogen, het vermogen om al dan niet na algehele of gedeeltelijke
indroging water op te nemen en zijn physische eigenschappen, zoals structuur,
wijze van inklinking, doorlatendheid voor water en capillaire werking, hebben
veel invloed op de mate van verdroging van de dunnere minerale dekken.
Zoals reeds in het hoofdstuk III werd opgemerkt, werd eertijds de waterhuishouding in deze veengebieden gekenmerkt door een opwaarts stuwende grondwaterbeweging. V66r de drooglegging speelde de aard van het veen zo goed als
geen rol bij de productiviteit der verschillende gronden. Het veenpakket lag steeds
zeer hoog inhet grondwater enzoook'szomersdegrondwaterspiegel —als gevolg
van de sterke verdamping — gedurende korte tijd eens tot een paar decimeters
beneden het veenoppervlak mocht dalen, dan was het capillair water van de
bovenste veenlagen en van het kleidek steeds voldoende om ernstige indroging
tegen te gaan. De bovenste veenlagen bleven steeds in een conditie, dat capillaire
opstijging daarin involdoende mate mogelijk bleef.
De drooglegging van de Noordoost Polder heeft belangrijk lagere zomergrondwaterstanden tot gevolg gehad, waardoor tevens met de jaargetijden sterke
fluctuaties van de grondwaterspiegel optreden. Tijdens de lage zomergrondwaterstanden vindt wateronttrekking aan de daarboven gelegen veenlagen plaats. In
afhankelijkheid van de irriversibiliteit ten aanzien van deze wateronttrekking
nemen deze veenlagen tijdens perioden van hoge grondwaterstandeu opnieuw
water in meer of mindere mate op. In dit verband is algemeen bekend, dat jong
mosveen, bijvoorbeeld in de vorm van turfstrooisel, na gedeeltelijke of gehele indroging bij herbevochtiging water op kan nemen tot het oorspronkelijke percentage.Demeesteandere veensoorten bezitten dezeeigenschappen niet.
Als gevolg van deze wateronttrekking voltrekken zich veranderingen in het
veen, waardoor bij hernieuwde stijging van het grondwater slechts een zeker
percentage van het onttrokken vocht gerestitueerd kan worden. Naarmate het
aantal malen dat een dergelijke wateronttrekking plaats vindt groter en de duur
daarvan langer wordt, wordt het te restitueren vochtpercentage steeds geringer,
zodat ondanks de herhaalde onderdompeling het veen langzaam maar zeker
uitdroogt.
Naarmate de onttrekking van water aan het veen verder voortschrijdt, wordt
het nog aanwezige water sterker gebonden. Hierin schuilt de verklaring voor het
feit, dat geen capillaire bevochtiging van het kleidek meer plaats vindt, terwijl het
veen zelf toch nog zo vochtig is,dat men er nog wat water uit kan knijpen.
In normale toestand bevat veen + 900 volume % vocht, gerekend op droge
stof. In verband met de sterke binding van een groot deel van het water spreekt
men reeds van „droog" veen wanneer het nog maar 500—600 volume % vocht
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AFB. 18en 19. Polygoonachtig georicnteerde primaire veenscheuren in de Buitenpoldei achter
Kuinre.

FIG. 18 and 19. Primary peal fissures, polygonal!y orientated, in the Buitenpolder achter Kuinre.

bevat. De bewegingsmogelijkheid van dit resterendc water is in het profiel zo goed
als nihil.
a. Mosveen contrazeggeveen
Gebleken is,dat de achteruitgang van het vochtbergend vermogen bijhet mesotrophe zeggeveen sneller en vollediger is dan bij het oude mosveen. Dit Iaatste
herstelt zich gedurende de hoge winter-grondwaterstanden weer min of meer, ter
wijl het zeggeveen een veel grotere irreversibiliteit vertoont ondanks het feit, dat
dit veen gedurende de winter toch maanden lang zo goed als geheel onder het
grondwater ligt.
Dit heeft vergaande consequenties ten aanzien van de capillaire bevochtiging
van het kleidek gedurende het voorjaar en de zomer wanneer het grondwater weer
zakt. Na de wintermaanden is het verdrogingsbeeld op zeggeveen dan ook nagenoeg niet gewijzigd, terwijl op oud-mosveen nog lange tijd na het dalen van de
grondwaterspiegel bevochtiging van het kleidek plaats vindt (zie afb. 22). Het
grasbestand krijgt juist gedurende deze eerste maanden van groei gelegenheid zich
ts herstellen van de schade welke het in het eind van een vorige, droge zomer,
toen ook de vochtvoorziening van het diep ontwaterde mosveen te kort schoot,
opgelopen heeft. Ook in zeer natte zomers komt dit verschil in irreversibiliteit van
beide veensoorten tot uiting. Het zeggeveen verandert nagenoeg niet bijde telkens
hogere grondwaterstanden, welkealsgevolg van deregensoptreden. Het procesder
wateronttrekking wordt slechts geremd. Het oude mosveen daarentegen neemt
telkens gretig water op om het vocht, dat verdampt isgedurende de korte penoden
van wateronttrekking, weeraan te vullen.
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AFB. 20. Sccundaire veenscheur in de Buitenpolder achter Kuinre.

Dc meerdere of mindere onomkeerbaarheid van de wateronttrekking heeft
voorts ecn reeks van allerlei voor de waterhuishouding dezer gronden ongewenste
verschijnselen tot gevolg. Behalve dat de capillaire bevochtiging van het minerale
dek, waarin de beworteling derplanten in hoofdzaak plaatsvindt,afneemt, kandit
kleidek door te sterke indroging irreversibele verdrogingsverschijnselen gaan vertonen. Speciaal de vorming van de gruislaag is hierbij belangrijk. Eerder dan op
mosveenzaldit opzeggeveen hetgevalzijn.
Maar bovendien zullen zich krimpscheuren gaan ontwikkelen. Door de vorming dezer scheuren worden de inwendige spanningen in het veenpakket opgeheven. Het is begrijpelijk, dat de eerste scheurvorming plaats vindt op plaatsen
waar de weerstand hiertegen het minst is. Reeds het verwijderen van het minerale
dek is hierbijeen factor van belang, en zo blijktdeze scheurvorming dan ook bijna
steeds ingreppels op tetreden.
Voorts ontwikkelt deze scheurvorming zich bij voorkeur op plaatsen waar
verstoringen in de samenhang van het veenpakket hebben plaats gevonden, o.a. in
sloten, in paalgatenrijen en langs schuifvlakken in het veenpakket, welke ontstaan
zijn door ongelijkmatige inklinking van verschillend dikke veenlagen. Oude, dicht
gemaakte greppels kunnen bij indroging van het veen op deze manier weer openvallen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaireveenscheuren.
De eerste ontstaan op gcheel willekeurige plaatsen in het veenpakket en verlopen
'n allerichtingen.Deze scheuring verstoort de samenhang van het veenpakket in
z
'jn geheel niet zodanig, dat zich bij de steeds verder gaande inkrimping van het
v
een opcnstaande scheuren van het oppervlak openbaren. Slechts in de laatste
stadia der indroging treedt een dergelijk verschijnsel op. De primaire scheuren,
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AFB. 21. Verschil in bevochtiging van het
kleidek op zeggeveen (voorgromi)
en mosveen (achlergrond) in de
buitenpolder van het Fries Buitendijks Veld.
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FIG. 21. Difference in moistening of the
clay cover on Carex peal (foreground) and Sphagnum peat (background) in the Buitenpolder het
Fries Buitendijks Veld.

AFB. 22. Verschil in bevochtiging op zeggeveen (achtergrond) en mosveen
(voorgrond) in de Groote Veenpolder van Weststellingwerf vlak
naast een „ondergrond".

FIG. 22. Difference in moistening on Carex
peat (background) and Sphagnum
peat (foreground) in the Groote
Veenpolder van Weststellingwerf,
close to a ..ondergrond".
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welke dan aan het maaiveld zichtbaar zijn door een lichtelijk ingezakt mineraal
dek, of zoals in enkele gevallen voorkomt, als een openstaande scheur, blijken dan
in polygoon-structuur gerangschikt te liggen. Het hierdoor ontstane netwerk van
scheuren vertoont een maaswijdte van ± 1—2m (zie afbeeldingen 18en 19).
In tegcnstelling tot de primaire scheuren, komen de secundaire veenscheuren
als aan het maaiveld zichtbare, openstaande scheuren veel eerder tot ontwikkeling.
Zij ontstaan op plaatsen waar, om bepaalde reeds hierboven aangegeven redenen,
de in den beginne nog fijne primaire scheurvorming, de samenhang van het veenpakket over enige lengte verstoord heeft. De spanningen in het veenpakket lossen
zich het gemakkelijkst op deze plaatsen op, zodat van stond af het opentrekken
van deze veenscheuren inzet. Dit heeft tot gevolg, dat de hierdoor ontstane z.g.
secundaire-scheuren steeds wijder zijn, terwijl bijna steeds het minerale dek door
het veen naar beneden getrapt is. Deze scheuren verlopen vaak over grote afstanden door het terrein. Afb. 20 geeft een fotografisch beeld van een dergelijke
secundaire scheur.
Als gevolg van de verschillende eigenschappen van mosveen en zeggeveen ten
aanzien van de wateronttrekking wordt scheurvorming in hoofdzaak op zeggeveenprofielen waargenomen. Slechts in de Buitenpolder achter Kuinre blijkt ook op
mosveenprofielen ernstige scheurvorming voor te komen. Deze polder heeft echter
enige jaren na het droogvallen van de Noordoost Polder geheel droog gestaan.
Het verschillend reageren van mosveen en zeggeveen op wateronttrekking valt
aan diverse verschijnselen te constateren.
Afb. 21 vertoont een typisch verschil in bevochtiging van het kleidek op zeggeveen en mosveen. De droge kanten van de greppel op de voorgrond zijn geheel
door het vee afgetrapt, en kaal. Het onderliggende veenpakket bestaat hier uit
zeggeveen. Op de achtergrond, waar het kleidek op mosveen rust, is het kleidek
vochtiger. De greppelkanten zijn hier begroeid met gras en blijven daardoor intact.
Deze foto werd genomen in September 1947.
Afb. 22 demonstreert het verschil in grasgroei op een mosveen- en op een
zeggeveen-ondergrond bij de eersle snede van de hooibouw. De lichtere tint van
het gras op de voorgrond duidt op een geilere ontwikkeling op mosveen, waardoor
het ondergras na het maaien een gelere kleur heeft,
Het verschil in vochtvoorziening komt zeer fraai tot uiting in de grasgroei en in
het grassenbestand op beide veensoorten. In de zomer van 1949 werd onder leiding
van DEVRIES (1948) het grasbestand op beide veensoorten, op de plaats aangegeven door afb. 22 in de Groote Veenpolder een Weststellingwerf, onderzocht
door het nemen van frequentie monsters en het uitvoeren van een gewichtsanalyse.
Tabel no. 8geeft hiervan de resultaten weer.
De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat dedroogte-minnendeen droogteresistente planten, zoals veldbeemd (Poa pratensis), kweek (Triiicum), roodzwenk
(Festuca rubra) en duizendblad (Achillea millifolium) frequenter voorkomen op
^e zeggeveenprofielen, terwijl de typisch vochtminnende planten, zoals ruwbeemd
(Poa trivialis), witbol (Holcus lanaius), smeele (Deschampsia caespitosa),de veenw
ortel (Polygonum amphibium), zilverschoon (Potcntilla anserina), echter ook de
boterbloemen welke moeilijk te onderscheiden waren, maar waarvan een groot
Sedeelte zeker door de vochtminnende scherpe boterbloem (Ranunculus acer)werd
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TABEL 8. Verschil van de botanische samenstelling van grasland op zegge- en mosveenprofielen, uitgedrukt volgens de frequentie-methode en de gewichtsanalyse-methode;
A%: aanwezigheidspercentage per 100 monsters; D%: percentage dominant per
100 monsters; G%: gewichtspercentage in het verzamelmonster; WC: waarderingscijfer.
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Anthoxanthum odoratum . . . .
Festuca rubra
Deschampsia caespitosa

. . . .
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5
4
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1
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11
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8
3
4
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2

2

37
33

1
13

1
3
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12
85
86
1
64

47
25
3
3
2
7
78
5
56
2
20
1

»
44
1
6

15
3

7

+

5

22
15

+
+

1
7

+

'1

+
4 '
8
1

2
5

1
5

61
1
4

11
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TABLE 8. Difference In botanicalcomposition of grasslandon Carex-en Sphagnumprofiles
according the percentage frequency method and weightanalysis A%: presence percentagein 100samples; D%: percentage dominant in 100samples; G%: weightpercentagein the totalsample; W.C: valuation number.
TABEL 9. Grasopbrengsten op mosveen en zeggeveen.
Plaats van bemonstering

kg vers
Veensoort gras per ha

Groote Veenpolder van Weststelling- zeggeveen
werf (afb. 22)
mosveen
Fries Buitendijks Veld (afb. 21). . . J * * * £ T
Binnenpolder aan het Noordeinde van zeggeveen
Blankenham
mosveen
TABLE 9. Crassyields on Sphagnum- and Carexprofiles. •

7300
9400
17400
25400
31000
27900

kg droge
vochtgeh. stof
per ha
64.5
71.4
80.0
82.8
86.4
84.4

2590
2690
3480
4370
4230
4350
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ingenomen, veelvoudiger op de mosveen-profielen voorkomen. Ook witte klaver
(Trifolium repens) blijkt zich op de mosveenprofielen krachtiger ontwikkeld te
hebben. Helaas bleek het niet mogelijk de percentages fiorin (Agrostis stolonifera)
en hondstruisgras (Agrotis tenuis) op de verschillende veensoorten te onderscheiden.
Ook in de opbrengstcijfers komt genoemd verschil tot uiting. Van een aantal
percelen werd de grasopbrengst in vers gras en droge stof nagegaan op mosveen
en zeggeveen (zietabel 9).
Het perceel in de Groote Veenpolder van Weststellingwerf was voorgeweid en
werd bemonsterd op 28 Juni 1949. Hierdoor zijn de zoveel lagere opbrengstcijfers
verklaard, maar tevens ook het zoveel grotere verschil in vochtpercentage tussen
het gras op mosveen- en dat op zeggeveenprofielen vergeleken bij de andere waarnemingen, verricht met de eerste snede van de hooibouw op 27 Mei 1949.
In de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham waren de mosveenprofielen in het voorjaar te nat en dus te koud geweest, waardoor een grotere
hoeveelheid gras op zeggeveenprofielen verklaarbaar is. Niet verklaarbaar is het
feit, dat de analysecijfers een hoger vochtpercentage te zien gaven in het gras der
zeggeveen-profielen, waardoor de opbrengst in kg droge stof op mosveen toch
vveer hoger is.
Dat de cijfers der grasopbrengsten van de Binnenpolder aan het Noordeinde
van Blankenham zoveel hoger liggen dan die in het Fries Buitendijks Veld, is het
gevolg van de betere behandeling van het land enerzijds en de betere verkaveling
anderzijds, waardoor de infillratiemogelijkheid vanuit de sloten veel groter is dan
in de grote, niet verkavelde buitenpolder.
h. Roestig zeggeveen
Wanneer ijzerverbindingen in de vorm van ferrocarbonaat (sideriet) in het
zeggeveen voorkomen, kan dit zeer ernstige verdroging van het minerale dek ten
gevolge hebben. Het zwak oplosbare ferrocarbonaat is door de opwaartse grondwaterbeweging tot in het kbidek gevoerd, alwaar het tot ferriverbindingen (roestkleur) geoxydeerd is. De ijzerverrijking van het minerale dek is hierdoor steeds
zichtbaar. Op de moeilijk doorlatende, stugge,grijze knipklei, welke slechts geringe
percentages organische stof (tot + 15%) bevat, heeft deze ijzerverrijking geen
invloed uitgeoefend. Wei wordt op de breukvlakken van de ingedroogde dobbelsteenachtige gescheurde klei vrij veel ijzerafzetting aangetroffen. Het karakter van
de knipklei is hierdoor evenwel niet veranderd. Wei heeft zulk een ijzerverrijking
het karakter der humusrijke, bruine rodoornachtige kleien aangetast. De gevolgen
daarvan werden reeds in de vorige paragraaf behandeld.
Het pleksgewijs voorkomen van siderietophopingen in het zeggeveenpakket is
oorzaak van het pleksgewijs optreden van het fatale verdrogingsbeeld op de sterk
verijzerde rodoornachtige gronden.
c. Riet- of rietzeggeveen
Ten aanzien van de gang der verdroging op een eutrophe rietzeggeveenondergrond geldt hetzelfde als voor het mesotrophe zeggeveen. Ook dit veen droogt
sterk irreversibel in. Bij te sterke dalingen van de grondwaterspiegel zullen dus
ernstige verdrogingsverschijnselen kunnen optreden. Als gevolg van de goede
doorlatendheid en de geringe capillaire werking van deze grove veensoort treden
de verdrogingsverschijnselen nog eerder op dan bij het zeggeveen.
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Over het algemeen waren verdrogingsverschijnselen op rietzeggeveen in het
karteringsgebied minder duidelijk. Dit is enerzijds een gevolg van de over het
algemeen — als gevolg van de ontstaanswijze — lagere ligging van het terrein
op een rietzeggeveen ondergrond, anderzijds van de infiltratie, welke in dergelijke
goed doorlatende veenpakketten vanuit de op hoog peil gehouden sloten mogelijk
is. Hierdoor kan de grondwaterspiegel zo hoog opgevoerd worden, dat direct
contact gemaakt wordt met de onderkant van het kleidek.
Is het kleidek op rietzeggeveen dus door te lage grondwaterstanden ernstig
ingedroogd, zo is door het op hoog peil brengen van de sloten veel goed te
maken. De niet steeds homogene samenstelling van dergelijk veen en de daarmee
wisselende doorlatendheid, kan bij te geringe infiltratie-afstanden oorzaak zijn,
dat dorre plekken blijven bestaan, terwijl de rest van het land in korte tijd weer
groen wordt.
d. Doorlatendheid van het veen
Uit het voorgaande blijkt, dat de doorlatendheid van het veen een grote rol
speelt bij de verdroging in een ontwaterd veengebied. In goed doorlatende profielen wordt door ruime infiltratiemogelijkheid de dating van de grondwaterspiegel geremd of geheel opgeheven. Wordt daarentegen in het mosveen- of zeggeveenpakket enkele meters naast een volstaande infiltratiesloot een gat van 1 of
1,5 m diepte^ gemaakt, dan stelt zich daarin meestal pas na zeer lange tijd of in
het geheel geen grondwaterspiegel in. Dit wijst reeds op een zeer kleine door
latendheid van dit veen.
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de doorlatendheid van de verschillende
veensoorten werden hieromtrent bepalingen verricht. Voor deze bepalingen werd
het, door het Bodemkundig Instituut te Groningen hiervoor gebezigde apparaat
gebruikt.
Een groot aantal bepalingen werd gedaan in 1m en 2 m diepe boorgaten van
8 cm doorsnede, welke steeds 2 m uit elkaar lagen. Opnamen werden verricht op
5, 10 en 15 meter vanuit de slootkant. Elke serie bestond dus uit 6 opnamen.
Op elke veensoort werd een dergelijke serie metingen in triplo uitgevoerd, in verband met fouten welke kunnen ontstaan doordat de boorgaten in contact kunnen
staan met veenscheuren welke infiltratie-water aanvoeren (schets bij tabel No. 10).
Door de vaak zeer lage grondwaterstanden bleven sommige boorgaten droog
staan, terwijl in andere gaten zo weinig water stond, dat de uitkomsten hierdoor
een verkeerd beeld geven. In tabel 10worden de uitkomsten voor mosveen, zeggeveen en rietveen weergegeven. De in de tabel onder 1, 2 en 3weergegeven cijfers
slaan op de uitkomsten der 1m diepe boorgaten, de onder 4, 5en 6 weergegeven
cijfers op de uitkomsten der2m diepe boorgaten.
Zonder nader in te gaan op de interpretatie van het gehele cijfermateriaal en
de berekeningen, kan globaal geconcludeerd worden dat de doorlatendheidsfactor
voor mosveen ligt tussen 0,01 en 0,1 (gemiddeld 0,05), voor zeggeveen tussen 0,1
en 1,0 (gemiddeld 0,5) en voor rietzeggeveen in het algemeen boven 1,0. De uitkomsten bij mosveen en zeggeveen, welke boven deze waarden liggen, kunnen toegeschreven worden aan het toevloeien van infiltratiewater via zeer fijne veenscheurtjes. Staan de boorgaten in contact met grotere veenscheuren, die vol met
water staan, dan vloeit het water zo snel toe, dat een doorlatendheidsbepaling
waardeloos is. Het valt op, dat over het algemeen hogere waarden voor het nws-
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TABEL 10. Uitkomsten van de bepalingen van de doorlaalbaarheid in mosveen, zeggeveen en
rietveen in m/etmaal.
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TABLE 10. Results of determinations of permeability, carried out in Sphagnum-peat, Carex
peat and Phragmites peat in mj24h.

veen voorkomen in de Ac-, Be- en Cc-serie, welke ter hoogte van Blankenham
bepaald werd, alwaar verdrogingsverschijnselen zo goed als niet voorkwamen. De
Aa-, Ba- en Ca-serie, welke in de Buitenpolder achter Kuinre bepaald werd, geeft
voor het mosveen daarentegen veel boorgaten te zien, welke 24 uur na het boren
nog droog stonden. Het verband tussen een sterkere indroging van het veenpakket
en een geringere doorlatendheid komt hierdoor duidelijk naar voren, daar ook in
deze buitenpolder het slootwater op zeer hoog peil gehouden wordt. Het voorkomen van twee boorgaten in deze serie, welke zeer snel met water volliepen,
getuigt enerzijds van de hoge slootwaterstanden en anderzijds van de intensieve
gescheurdheid van het mosveen in dit gebied. De Ab-, Bb- en Cb-serie werd bepaald in het oostelijk deel van het, in de Groote Veenpolder van Weststellingwerf
langs de Lindedijk gekarteerde gebied.
Ook voor het zeggeveen komt de invloed van de sterkere wateronttrekking op
de doorlatandheid tot uiting. De Aa-, Ba- en Ca-serie, genomen in de Buitenpolder
achter Kuinre, geeft over het algemeen eveneens lagere waarden te zien dan de
Ab-, Bb- en Cb-serie, welke weer langs de Linde-dijk opgenomen werd. Van de
18waarnemingen in de buitenpolder geven er zelfs 5waarnemingsuitkomsten lager
dan 0,1,terwijl 3boorgaten langer dan 5 minuten na het leegpompen droog bleven
en een reeele bepaling dus evenmin mogelijk was.
Slechts voor de ne/zeggeveeH-bepalingen komt een dergelijke invloed niet tot
uiting. De Aa-, Ba- en Ca-serie van de Buitenpolder achter Kuinre blijkt nagenoeg
dezelfde uitkomsten te geven als de Ab-, Bb- en Cb-serie, welke in het noordelijk
deel van het, in de Groote Veenpolder van Weststellingwerf langs de Lange Lille
gekarteerde gebied bepaald werd. De uitkomsten lager dan 1,0 moeten in dit veen
aan de dishomogeniteit daarvan toegeschreven worden.
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Bij het opnemen van de normale grondwaterstanden, dus 24 uur na het boren
der gaten, bleek in beide rietveen-series als ook in de zeggcveen-series nabij de
Lindedijk een correlatie te bestaan tussen de diepte van het grondwater indegaten
en de afstand van de gaten vanaf de sloot. De 1- en 4-gaten bezaten steeds een
4—5cm hogeregrondwaterstanddande 2-en 5-en de 3-en 6-gaten.
De rietzeggeveen-series bezater. in de 3- en 6-gaten doorgaans weer een ±
3—5 cm lagere grondwaterstand dan de 2- en 5-gaten, terwijl de 1- en 4-gaten in
deze series steeds hogere grondwaterstanden te zien gaven dan dezelfde series in
zeggeveen of mosveen. De mosveen-series, opgenomen nabij de Lindedijk en ter
hoogte van Blankenham gaven een dergelijke correlatie niet te zien. Hierin komt
opnieuw de mindere doorlatendheid van de compactere veensoorten en van het
mosveen in het bijzondcr tot uiting.
Infiltratie vanuit de tot ± 30cm beneden het maaiveld volstaande sloten blijkt
bij mos- en zeggeveen dus al zeer gering te zijn, vooral wanneer men weet dat in
de 1- en 4-gaten, dus vijf meter uit de slootwal, de grondwaterstanden langs de
Lindedijk in mosveen en zeggeveen respectievelijk gemiddeld op 0,98 men 0,71 m
beneden het maaiveld lagen. Ter hoogte van Blankenham werden in het mosveen
belangrijk hogere grondwaterstanden geconstateerd, nl. vrij constant ± 0,51 m
beneden het maaiveld.
In de Buitenpolder achter Kuinre vie!, noch bij de zeggeveenseries noch bij de
mosveenserieseen bepaalde conclusie ten aanzien van de ligging en krommingvan
het phreatisch vlak te trekken. Door het intensief gescheurd zijn van het veen in
deze polder en de infiltratie welke overal in dit veen mogelijk isvia krimpscheuren
welke met slootwater volgelopen zijn, werden de meest afwijkende waarnemingsuitkomsten verkregen. Op dit verschijnsel wordt in hoofdstuk VI, par. 2, nader
ingegaan.
e. Monocotylen-veen (zie hoofdstuk VII,deel B,4)
Bevindt zich boven in het veenpakket een uitgesproken laag monocotylenveen,
dan kan verdroging verhinderd of opgeheven worden, wanneer de gelegenheid tot
infiltratie via dit veen bestaat. De grove stuctuur van dit veen maakt het mogelijk,
evenals bij het rietzeggeveen, het kleidek te bevochtigen, wanneer door opvoering'
van de grondwaterspiegel contact gemaakt kan worden met de onderkant van het
kleidek.
Is een dergelijke veenlaag afgedekt door een laag zeggeveen of mosveen, dan is
de verdroging van het kleidek afhankelijk van de matevan indroging van de'zeggeof mosveenlaag. Isdeafname van de stijghoogte vanhet diepcgrondwatergepaard
gegaan met een voldoende waterinlaat, dan is steeds water in de monocotylenveenlaag gelnfiltreerd en kan de grondwaterspiegel in deze profiel voldoende op
peil gebleven zijn. De afdekkende zegge- of mosveenlagen zijn dan vochtig gebleven, ergo, ook het kleidek is niet verdroogd. Heeft de zegge- of mosveenlaag
echter gelegenheid gekregen om uit te drogen, dan kan ook de monocotylenveenlaag de verdroging van de kleilaag niet tegen houden,tenzij,viadeze laag enscheuren in de afdekkende veenlagen een opvoering van de grondwaterspiegel tot boven
het veenoppervlak mogelijk is.
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4. INVLOEDVAN EEN HOGELIGGING VAN DEZANDIGEONDERGROND
OP DE GANG DER VERDROGING

a. Veen op zand
Waar het pleistocene zandoppervlak opwelvingen vertoont, blijkt veelal een
ernstigerverdroging van het kleidek en de grasmat op tetreden dan bijeen diepere
ligging van het zand. Dit verschijnsel is vooral in de zeggeveengebieden zo duidelijk, dat hierop in de zomer een bepaalde diepteligging van het zand ten opzichte
van het maaiveld kanworden gekarteerd.
Opmerkelijk is, dat de ernstiger verdrogende plekken in het ene gebied met de
dieptelijnen van 1,5momgrensd kunnen worden en dus voorkomen waar het zand
zich minder dan 1,5 m beneden het maaiveld bevindt, elders echter begrensd zijn
door een zanddiepte van bijv. 2 m beneden maaiveld. Openkele plaatsen werdeen
duidelijker verdroging geconstateerd boven zandopwelvingen van slechts enkele
decimeters op grotere diepte, zoals van 2,80 tot 2,20 m beneden het maaiveld.
Behalve aan een sterkere verdroging van de grasmat kenmerken deze plaatsen
zich door een iets hogere ligging van het maaiveld en vooral door het optredon
van talrijke,aan het maaiveld zichtbare scheuren.
Is de opwelving breed, in een plateau-vorm, dan bestaat een eventueel
scheurensysteem daarboven uit primaire scheuren, die aan een iets ingetrapte
grasmat zichtbaar zijn,doch zich zelden alsopenstaande scheuren voordoen. Langs
de randen echter van dergelijke plateau-vormige opduikingen van het laagterras worden grote, over langere afstanden verlopende scheuren aangetroffen,
welke veelal zo breed zijn dat het kleidek in de scheur verdwenen is. Deze grote
openstaande scheuren,dez.g.secundaire scheuren zijn danhet gevolg vanongelijke
inklinking van verschillend dikke veenpakketten, en wijzen dan ook op een sterk
verval van de hoogteligging van de pleistocene ondergrond. Is de opduiking smal
in de vorm van een rug, dan heeft men in hoofdzaak daarboven met dergelijkesecundaire scheuren te maken.
Aan het maaiveld zichtbare secundaire scheuren ontwikkelen zich reeds kort
na de daling der grondwaterspiegel en veroorzaken een sterke indroging van de
bovenste veenlagen en dus van het kleidek. Opvallend is dan ook, dat boven hoge,
brede zandopduikingen waar in hoofdzaak alleen primaire scheuren voorkomen
de verdrogingsverschijnselen steeds minder duidelijk zijn dan boven smalle opduikingen van geringer hoogte. Vaak valt zelfs van een ontwikkeling van
Primaire scheuren nauwelijks iets te bemerken. Dit is een merkwaardige, zij het
schijnbare, tegenstrijdigheid in de gang der verdroging. Verwacht zou mogen
worden dat het phreatisch vlak zover gedaald is,dat de zandopduiking daarboven
uitsteekt en er zodoende veel vocht aan het veen onttrokken wordL Dit is meestal
n
«et het geval, en waarnemingen omtrent de grondwaterstanden hebben deze
nieningdan ook niet bevestigd.
Ten vervolge op onze uiteenzetting in paragraaf 3 willen wij nog een en ander
° v er deze scheurvorming opmerken. Het phreatisch vlak blijkt gedurende de
zomer de golvingen van de pleistocene ondergrond min of meer te volgen (zie
hoofdstuk VI, par. 1), hetgeen inhoudt dat naarmate de zandige ondergrond zich
°P grotere diepte bevindt, de wateronttrekking aan het veenpakket krachtiger is.
Het veen klinkt daar dan ook sterker in, dan boven de zandopwelvingen. Langs
"ellingen van de brede, alsmede boven de smalle opduikingen vindt hierdoor een
Meeds krachtiger wordende verstoring van de samenhang van het veen plaats.
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AFB. 23. Gang der verdroging en scheurvorming boven en naast een plateauvormige pleistocene
opwelving.
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Flo. 23. Course of the desiccation and fissure formation above and next to the slopes of a
plateau-shaped pleistocene elevation.

Op deze plaats komt dus het eerste de inkrimping van het ontwaterde veenpakket
tot uiting in de vorming van lange, doorlopende scheuren. Deze secundaire veenscheuren kunnen zeer wijd opentrekken.
De zich te zelfder tijd vormende veel fijnere primaire scheurtjes worden pas in
een veel later stadium der indroging aan het maaiveld merkbaar. In afb. 23 is het
boven beschrevene schematisch weergegeven voor het geval van een brede plateauvormige opwelving. Aan de randen der opwelving hebben zich de secundaire
scheuren ontwikkeld; middenop slechts primaire scheuren, welke aan een iets ingezakt maaiveld zichtbaar zijn.
De duidelijk ernstiger verdroging boven de pleistocene opwelvingen is het gevolg van de intensieve scheurvorming. Immers, het veenpakket wordt hierdoor
als het ware gedraineerd, en langs de wanden van de wijde scheuren wordt zeer
veel vocht aan het veenpakket door verdamping onttrokken. De verdroging der
bovenste veenlagen neemt sneller toe naarmate er meer grote scheuren dichter
bijeen liggen. De capillaire bevochtiging van het kleidek neemt af en wel zeer snel,
wanneer door de onvoldoende bevochtiging, met het ontstaan van de veenkleigruislaag het capillair contact tussen kleien veen verbroken.wordt.
Is het kleidek eenmaal tot een brokkelig geheel ingedroogd, dan wordt juist op
de plaatsen, waar de grote secundaire scheuren ontstaan zijn, de bevochtiging door
het regenwater tot een minimum gereduceerd. Het regenwater zakt immers door
het kleidek heen,om snel via degruislaag en de grote scheuren naar de ondergrond
af te vloeien. De helling, waaronder het maaiveld ter plaatse als gevolg van de
ongelijke inklinking veelal ligt, werkt een snelle afvoer via de gruislaag naar de
scheuren in de hand. Bovendien blijven de plaatsen boven pleistocene opwelvingen
door een hogere maaiveldsligging gedurende de winter meestal droog, terwijl de
lager gelegen gebieden zo goed als dras kunnen staan. Het kleidek krijgt hierdoor
evenmin gelegenheid om voldoende vocht op te nemen.
Naarmate de grondwaterspiegel lager komt te liggen, openbaren ook opduikingen van het zandpakket op grotere diepte zich op deze manier aan het maaiveld.
Hierin ligt dan ook de verklaring, dat in de veischillende gebieden de plaatsen van
ernstiger verdroging als gevolg van pleistocene zandopwelvingen, door verschillende dieptelijnen omgrensd kunnen worden. In het algemeen werd in de zomer
van 1947 opgemerkt, dat de grondwaterspiegel, op plaatsen van ernstiger verdroging, welke omgrensd konden worden door de 1,5 m dieptelijn, zich ongeveer 0,70
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—0,90 m beneden maaiveld bevond, terwijl daar waar de grondwaterspiegel zich
op pl.m. 1,20 m beneden maaiveld bevond, de ernstiger verdroging beter omgrensd
kon worden door de 2mof 2,5m dieptelijn.
In hoofdstuk VI wordt nader uiteengezet, hoe de verschillen in hoogteligging
van het phreatisch vlak verklaard kunnen worden en hoe sinds het wegvallen van
de opwaartsstuwende grondwaterbeweging de gang van zaken geweest is.
b. Kiel op zand
Rust het kleidek direct op een hoge pleistocene zandopduiking, die nimmer
door het veen overgroeid is, dan treden, speciaal wanneer het kleidekken dunner
dan 80cm betreft, ernstiger verdrogingsverschijnselen op.
Is de grondwaterspiegel tot enkele decimeters beneden het zandoppervlak gedaald, zoals dit bij hoge zandopduikingen meestal het geval is,dan is de capillaire
opstijging in het onverkitte middelgrove zand onvoldoende ter bevochtiging van
het kleidek.
Indien de mantel van de-opduiking een podsolprofiel vertoont, rust het kleidek
van buiten naar binnen gerekend eerst op het veenpakket, daarna op de loodzandmantel, vervolgens op een oerzandring en tenslotte op het zuivere onveranderde
pleistocene zand. De plaats van de oerzandmantel onder het kleidek kenmerkt zich
door een iets hogere ligging van het maaiveld. Het min of meer verkitte oerzand
heeft waarschijnlijk bij de overspoeling van het landschap sterker weerstand geboden tegen de eroderende kracht van het water.
Deze oerzandlaag, welke slechts zelden als een harde oerbank ontwikkeld is,
vertoont een krachtiger capillaire werking dan het zuivere zand en het loodzand,
met als gevolg, dat het kleidek ter plaatse nog aanzienlijk bevochtigd wordt, terwijl
waar het kleidek op het normale zand of het loodzand rust, geen bevochtiging
meer plaats vindt. Het kleidek, dat langs de helling der opduiking op het loodzand
rust, vertoont in de regel de ernstigste verdrogingsverschijnselen.
Afb. 24 geeft een schematische dwarsdoorsnede door zulk een zandopduiking
weer. Veelal is het hart van de opduiking vergraven, doordat in vroegere dagen
het voor de stallen benodigde zand van de dichtsbijzijnde zandkoppen werd weggehaald. Van een grasmat op dergelijke plaatsen kan dan niet meer gesproken worden. Het vegetatiedek bestaat daar in hoofdzaak uit droogte-minnende onkruiden,
o.a. duizendblad (Achillea millefolium). Op de oerzandzone werd daarentegen beAFB. 24. Dwarsdoorsnede door een pleistocene opduiking tot onder het kleidek, waarbij de
verschillen in de verdroging van het gras schematisch weergegeven zijn.

Flo. 24. Cross-section through a pleistocene outcrop right to below the clay cover, in which
the differences in the desiccation of the grass are represented in ouAine.
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AFB. 25. Verschillen in verdroging van cle grasmat boven een pleistocene opduiking welke
zich onder het kleidek bevindt.

Fio. 25. Differences in the desiccation of the sward on lop of a pleistocene outcrop which
is only covered by a clay cover.

halve scherpe boterbloem (Ranunculus acer)zelfs Carex-spec. en liesgras (Gliceria
maxima) aangetroffen.
In vogelvlucht gezien vallen dezones met verschillende verdroging duidelijk op.
Afb. 25 demonstreert schematisch het verloop der verschillende zones aan het
maaiveld.
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VI. DE WATERHUISH0UD1NG
1. INLEID1NG

In het kustgebied van de vroegere Zuiderzee dekt eenveenpakket, dat afhankelijk van de dikte der veenlagen en de aard van het veen betrekkelijk slecht doorlatend is,eengoed doorlatende zandige ondergrond af. Indeze zandige ondergrond
werd de druk van het grondwater, behalve door de hogere grondwaterstanden in
de hoge zandgebieden ten oosten van het veengebied, in hoge mate beheerst door
het niveau van het buitenwater.
De metdedruk vanhet diepegrondwater overeenkomende stijghoogte daarvan,
veroorzaakte v66r de drooglegging van de Zuiderzee zodanig hoge grondwaterstanden, dat bemaling in zomer en winter noodzakelijk was.Deze bovenbemaling
deed een opwaarts gerichte grondwaterbeweging ontstaan. Het water dat aan het
oppervlak door verdamping en bemaling verloren ging werd van onderen uit weer
aangevuld.
Het is begrijpelijk dat de doorlatendheid van de bodem de snelheid van deze
wateraanvoer bepaalde. Waar de afdekkende veenlagen dunner waren, dus boven
goed doorlatend pleistocene opwelvingen, of waar het veenpakket in zijn geheel
beter doorlatend was,wasdewateraanvoer van beneden uit hetgrootst. Dit waren
dan ook steeds de natste plekken van het gehele gebied. In dit verband zij nogmaals gewezen ophet voorkomen vansloten en weteringen juist boven rugvormige
pleistocene opwelvingen.
In het veengebied daalde vroeger in dedroogste perioden de grondwaterspiegel
dan ook niet verder dan enkele decimeters onder het veenoppervlak, terwijl in de
winter de bemaling het dras-staan, of zelfs onder water staan van het land, vaak
niet kon voorkomen.
Het bemalen van de drooggelegde Noordoost Polder tot maximaal 5.70 m—
N.A.P. betekent voor het randgebied een onderbemaling, waarbij water aan de
zandige pleistocene ondergrond onttrokken wordt. Zo isdan ook sinds het droogvallen van de aangrenzende Noordoost Polder een afname van de druk van het
diepe grondwater te constateren geweest.
Hiermee trad een vermindering van de stijghoogte van het diepe grondwater
op. De evenwichtstoestand tussen de verdamping enerzijds en de aanvulling door
het grondwater en de regenval anderzijds, i.e. het phreatisch vlak, hetwelk zich
eertijds steeds hoog in het profiel bevond en door bemaling lager gehouden werd,
daalde hierdoor belangrijk. Kwam in den beginne dedaling van hetgrondwater en
daarmee, vooral in de zeggeveenprofielen, de verdroging van het land tot uiting
ter plaatse van de dikkere veenpakketten (zieafb. 26,le stadium),later vielen juist
de plaatsen der dunnere veenlagen als het sterkst verdrogend op en wel speciaal
waar het smalle opduikingen of steile hellingen van de pleistocene ondergrond betrof. De oorzaak hiervan schuilt in het ontstaan van secundaire veenscheuren ter
plaatse van grote dikte-verschillen in het veenpakket (afb. 26,2e stadium). Na de
vorming van deze scheuren vindt alle regenwater een gerede afvoer via de scheuren naar de evenwichtstoestand. In het geval het door niet gescheurd veen weg
rnoest zakken, zou het phreatisch vlak telkens belangrijk stijgen, om na de regenPerioden weer geleidelijk te dalen. Dit zou over het algemeen hogere grondwaterstanden tot gevolg hebben, waardoor tevens het veen in betere conditie bleef.
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Mogelijk worden de lagere standen van het grondwater in het eenmaal gescheurde
veen ook in de hand gewerkt door de sterkere verdamping van het veen door vergroting van het verdampend oppervlak bij de vorming van brede scheuren.
De dating van de grondwaterstanden, bij gelijke wateronttrekking,in de dikkere
veenpakketten is afhankelijk van de physische gesteldheid van het veen, i.e. de
irreversibiliteit ten aanzien van wateronttrekking. Geheel naar de verwachting is
uit de waarnemingen in de grondwaterstandbuizen gebleken (VOLKER 1948) dat
het geringere verdrogingsbeeld op de slecht doorlatende, voor indroging en scheurvorming minder gevoelige mosveenprofieten (zie hoofdstuk V, 3)gepaard ging met
minder ernstige dalingen van het grondwater gedurende de zomermaanden vergeleken met die, in de iets beter doorlatende (zie hoofdstuk V, 3d), voor scheurvorming zo gevoelige zeggeveenprofielen. De steeds hogere standen van de buizen
N5en N6 ') contra de buizen N7enN8,en M2contra M3indeBuitenpolder achter
Kuinre en de hogere standen van de buis PI contra P2 en P3 in het Fries Buitendijks Veld zijn hiervan fraaie voorbeelden.
Een andere invloed, welke de physische gesteldheid van het veen op het regime
van het grondwater uitoefent, komt tot uiting in de buizen Ml, Nl, N2 in de
Buitenpolder achter Kuinre, waar de ondergrond uit mosveen bestaat, alsmede in
de buizen CI, C2 en C3 in de Zuiderpolder van Blankenham waar de ondergrond
uit zeggeveen bestaat. De gegevens der grondwaterstandbuizen leren, vooral wanneer zij dagelijks opgenomen worden, dat het phreatisch vlak hier minder fel
reageert op de atmosferische omstandigheden of wijzigingen in het polderpeil. De
verklaring ligt hier in de sterkere mate van samendrukking waarin het veen door
de afdekking van dikke minerale lagen verkeert.
De waarnemingen omtrent het verschil in grondwaterstand tussen mosveen en
zeggeveen mogen paradoxaal schijnen wanneer men west, dat zij waargenomen
werden in een gebied, waar infiltratie wordt toegepast door het op peil houden
van het slootwaterniveau. De verklaring ligt in de zeer sterke scheurvorming in het
zeggeveen en het afnemend vochtopnemend vermogen van het indrogende zeggeveen. Het regenwater vloeit hierdoor vlot af naar de diep gelegen evenwichtstoestand van het grondwater, zonder dat zich in de zomer hogere grondwaterspiegels opbouwen. Naarmate het veen verder indroogt neemt bovendien de doorlatendheid verder af, zodat ondanks enkele, met de sloten in contact staande en
met slootwater volgelopen scheuren geen belangrijke infiltratie plaats vindt. Ten
slotte spreekt na de scheurvorming de sterkere verdamping bij deze gang van zaken
een woordje mee, waardoor het mogelijk is dat uitzonderlijk lage grondwaterstanden, dieper dan de stijghoogte van het onder invloed van de infiltratie staande
diepe grondwater, in de zomer voorkomen.
Ofschoon deze methode van infiltratie dus geen voldoende verhoging van het
phreatisch vlak in de minder doorlatende dikkere veenpakketten veroorzaakt, heeft
zij toch zeker invloed op de algemene standen van het grondwater, evenals de
aanwezigheid van de op boezempeil gehandhaafde open watervlakten in de uitgeveende z.g. trek- of petgat gebieden. Ten gevolge hiervan is ter plaatse van
de minder dikke veenpakketten de daling van het phreatisch vlak dan ook
geringer (afb. 26, 3e stadium). De waarnemingen in de grondwaterstandbuizen
E2 contra E3 in de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham en H4
') De volledige gegevens der grondwaterstandwaarnemingen berusten bij de Dienst van
de Zuiderzeewerken.
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contra H5 in de Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek (VOLKER 1948), waarbij
de eerste steeds hogere grondwaterstanden te zien gaven, bevestigen dit volkomen.
De waarnemingen in de grondwaterstandbuizen geven echter niet steeds een zodanig beeld te zien. Dit hangt af van tal van factoren, zoals de soms geringe infiltratiemogelijkheid door een onvoldoend nauwe verkaveling of een tijdelijke verlaging van het polderpeil, de verschillen in doorlatendheid van het veen, alsmede
de scheurwerking in het veen, waardoor de doorlatendheid en daarmee de aanvoer
van infiltratiewater ter plaatse van de buis van tijd tot tijd sterk kan varieren.
APB. 26. Daling van de grondwaterspiegel voor en na de vorming van secundaire scheuren
boven een pleistocene zandopwelving. Het 3e stadium geeft de grondwaterstand in
het eindstadium der grondwaterstanddaling in de zomer aan.
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Flo. 26. Fall of the walertable before and after the formation of secondary fissures above
a pleistocene elevation. The third stage indicates the groundwater level in summer in
the final stage of the fall of the watertable.

Uit het voorgaande is het begrijpelijk, dat uit de gegevens der grondwaterstandbuizen bleek,dat het phreatisch vlak boven de pleistocene opwelvingen bijna nooit
tot in het zand was gedaald. Slechts bij zeer hoge opduikingen tot boven 1 m
beneden het maaiveld kwam dit soms voor.
Ook boven plateauvormige pleistocene opwelvingen ligt de grondwaterspiegel
minder diep dan daar, waar de pleistocene ondergrond lager ligt. Daar zijn de verdrogingsverschijnselen dan ook minder ernstig, tenvijl zich zelden secundaire
scheuren ontwikkeld hebben (zie afb. 23).
De sterkere wateronttrekking in een gescheurd veenpakket komt voorts tot
uiting in de gegevens der waterstandsbuizen in het Fries Buitendijks Veld gedurende de zomer van 1947. De buis welke in het door en door gescheurd zeggeveen
was geplaatst stond bijna de gehele zomer droog (P3). De grondwaterspiegel lag
hier dus meer dan 1,70 m—maaiveld, dat is meer dan 2,60 m—N.A.P. Daaren-
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tegen vertoonde de buis, welke in niet gescheurd overgangszeggeveen was geplaatst
(P2), gedurende bijna de gehele zomer een waterstand van pl.m. 1,55 m—maaiveld,dat is pl.m. 2,35 m—N.A.P.
Een verdere behandeling van de talrijke beschikbare gegevens van het onderzoek naar de grondwaterstanden, dat door de „Dienst van de Zuiderzeewerken"
wordt uitgevoerd, zou ons hier te ver voeren.
Men kan samenvatten:
1°. dat in het beginstadium van een afname van de'druk van het diepere grondwater, de daling van het phreatisch vlak in de zomer het sterkst tot uiting komt
bij een diepere ligging van de pleistocene ondergrond. Verdrogingsverschijnselen aan de grasmat openbaren zich dan nog slechts op die plaatsen waar
zandige opwelvingen tot in of tot vlak onder het maaiveld reiken. De lagere
grondwaterstanden naast de pleistocene opwelvingen veroorzaken primaire
scheurvorming in het veenpakket;
2°. dat deze daling van de grondwaterspiegel sterker is naarmate het veenpakket
krachtiger scheurvorming vertoont. In mosveenprofielen is deze dus doorgaans duidelijk minder dari in zeggeveen profielen, behalve in de Buitenpolder achter Kuinre, waar ook het mosveen door het lange droogstaan dezer
polder ernstig gescheurd is;
3°. dat de daling van ds grondwaterspiegel minder ernstig is naarmate met het
op peil houden van de sloten bij een goede doorlatendheid van de bodem
— in casu het rietveen of rietzeggeveen of een zandige bodem-infiltratie —
beter mogelijk is;
4°. dat het regime van de grondwaterstand het meest stationnair is naarmate het
minerale dek dikker en het veenpakket daardoor sterker samengedrukt is.
Scheurvorming treedt in dergelijk veen minder snel en dan nog minder vaak
op. Bovendien sluiten de minder aan uitdroging en scheuring onderhevig zijnde
dikkere kleidekken het veen af van verdamping;
5°. dat globaal gesproken in de zomer de grondwaterspiegel de golvingen van de
pleistocene ondergrond volgt;
6°. dat de mogelijkheid tot infiltratie door middel van het op peil houden der
sloten, hoewel in mos- en zeggeveenprofielen zonder duidelijk resultaat, toch
essentieel is voor het handhaven van de waargenomen grondwaterstanden.
Zouden deze tijdelijk lager komen te liggen dan wordt de scheurvorming van
de nog weinig gescheurde veenlagen boven de oorspronkelijke grondwaterspiegel direct intensiever, terwijl ook diepere veenlagen, die nog gesloten
waren, kunnen gaan scheuren. Door een doelbewuste infiltratie wordt de
kettingreactie geremd, welke zich in het veen afspeelt doordat scheurvorming
een krachtiger drainering en een grote verdamping tot gevolg heeft en deze
weer een verdergaande scheurontwikkeling;
7°. dat de verschillen in grondwaterstanden in de verschillende veensoorten dus
minder een gevolg zijn van het nog steeds, na zoveel jaren blijven „hangen"
van het grondwater aan de nauwe capillairen in minder gescheurd veen, dan
wel van de zoveel krachtiger drainering en verdamping in intensief gescheurd
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veen. Men bedenke hierbij dat de geringe doorlatendheid van de nog ongescheurde diepere veenlagen een voldoend snelle aanvoer van grondwater belemmeren;
8". dat er niet gesproken kan worden van een schijnspiegel in het veenpakket en
een ware grondwaterspiegel ergens in het zand, omdat anders juist ter plaatse
van zandige opwelvingen de grondwaterspiegel lager zou moeten Iiggen dan
elders.
Ten aanzien van de verdrogingsverschijnselen aan de grasmat en de indroging
van het kleidek wordt gewezen op het feit, dat deze het gevolg zijn van ernstige en
herhaalde dalingen van het grondwater gedurende de zomermaanden. Geringe
polderpeilverlagingen in vroegere dagen kunnen hier niet verantwoordelijk voor
worden gesteld. Waren zij achterwege gebleven, zo zou het gebied door de steeds
toenemende wateroverlast als cultuurland van zeer geringe betekenis zijn geweest.
Juist door deze maatregelen kon het land eertijds een redelijk welvarend weidegebied genoemd worden.
Slechts in een enkel geval hebben maatregelen van de polderbesturen een
duidelijke achteruitgang van het land tot gevolg gehad. In het zuidwestelijk gedeelte
van de „Groote Veenpolder van Weststellingwerf" traden reeds verdrogingsverschijnselen op na de drooglegging van uitgeveende gebieden. De bij deze drooglegging gevormde z.g. „ondergronden" komen voor, behalve in grote complexen,
ook als ,Jage" percelen, grenzend aan, of gelegen te midden van het niet verveende
„hoge" land.
Het spreekt vanzelf dat eertijds deze plaatselijke verlagingen van het phreatisch
vlak tot maximaal 1,65 m—F.Z.P. een verlaging van de grondwaterspiegel in de
omgeving tot gevolg moeten hebben gehad. Op grotere afstand wordt de grondwaterspiegel door dergelijke bemalingen niet direct bei'nvloed, indirect echter wel
wanneer het, door het ontbreken van goed waterdichte dammen en het uitzakken
van grondwater langs de ondergronden, onmogelijk wordt het slootwaterpeil gedurende de zomerdagen op peil te houden, zodat, waar vroeger gedurende de
zomer behoefte aan uitmalen bestond, nu water ingelaten zou moeten worden.
Het verlies van het slootwater wordt medein de hand gewerkt, wanneer zich langs
de ondergronden scheuren in het veenpakket gevormd hebben, waardoor grote
hoeveelheden water direct naar de diepere percelen afvloeien.
Een beinvloeding der ondergronden in ongunstige zin was destijds voorzien en
de boeren van het hoge land in het zuidwestelijk gedeelte van deze veenpolder
hebben dan ook vergunning gekregen water in te laten vanuit de Friese boezem,
zonodig tot een peil hoger dan het normale veenpolderpeil. Ongelukkigerwijze was
het gedurende droge zomers, wanneer de waterbehoefte zich deed gevoelen, veelal
onmogelijk voldoende water in te laten. Geringe extra dalingen van de grondwaterspiegel in dit gebied wa.ren hiervan het gevolg. Ware het niet dat het minerale dek
hier op verschillende plaatsen uit verijzerde rodoornachtige kleien bestond, zo zou
een dergelijke geringe periodieke verlaging van het phreatisch vlak geen noemenswaardige invloed gehad hebben op de productiviteit van het grasland. De sterk
irreversibele eigenschappen van dergelijke kleidekken ten aanzien van indroging
deed het grasland echter sterk achteruitgaan, omdat deze kleidekken bij het weer
omhoog komen van de grondwaterspiegel slechts zeer langzaam of in het geheel
niet meer vochtig werden. Het indrogen tot hagelkorrels en de lagere grondwater-
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spiegels veroorzaakten een grote waterbehoefte (SNUDER 1934), omdat het regenwater direct door het kleidek heenliep, zonder dat dit vochtig werd en opzwol.
Slechts vlak langs de „ondergronden" trad een aanzienlijke verlaging van de
grondwaterspieget op door de diepe bemaling ernaast. In sommige gevallen had
dit werkelijk hevige verdrogingsverschijnselen tot gevolg, voornamelijk daar waar
het veenpakket uit zeggeveen bestond. Er vormden zich daar krimpscheuren in het
veen, waardoor de grondwaterspiegel steeds verder daalde en de graslandproductie
in korte tijd gereduceerd werd tot een zeer geringe waarde, vooral wanneer het
zeggeveen nog „sideriet" laagjes bevatte en het kleidek dus sterker verijzerd was.
Bestond het veen uit mosveen, dan was de verdroging langs deze randzone in het
geheel niet ernstig. Afb. 22demonstreert duidelijk het verschil in grasgroei op beide
veenformaties in een psrceel dat in zijn voile lengte grenst aan zulk een ondergrond. Het verschil in maaiveldhoogte is zodanig dat een man in het ondergrondsperceel ongeveer tot aan zijn borst beneden het maaiveld van het hoge land
staat.
Een perceel met een ondergrond van mosveen, omgrensd door sloten welke op
een hoog peil gehandhaafd worden, maar dat geheel gelegen is te midden der
ondergronden, vertoonde, behalve op enkele schalterplekken na, slechts matige
verdrogingsverschijnselen.
De over het algemeen nog zwakke verdrogingsverschijnselen welke in het zuidwestelijk deel van de Groote Veenpolder van Weststellingwerf reeds voor het
droogvallen van de Noordoost Polder optraden, waren dus zeker het gevolg van
de drooglegging van grote gedeelten van deze veenpolder. Zij waren niet het gevolg
van een ernstige daling van de grondwaterspiegel. Zij namen pas ernstiger vormen
aan toen, na de drooglegging van de Noordoost Polder in 1941, de grondwaterspiegel verder begon te dalen.Scheurvorming begon toen pas over het gehelegebied
op te treden. Ook elders, op grotere afstanden van de drooggelegde verveningsgebieden, begonnen toen hele polders te verdrogen. Het is duidelijk dat hier moeilijk verband gelegd kan worden tussen de algemene verdroging van het kustgebied
na 1941 en de reeds in 1929 drooggelegde veenpolderpercelen. Waren deze droogleggingen achterwege gebleven, dan zouden toch verdrogingsverschijnselen opgetreden zijn.
Ongetwijfeld zal, na het wegvallen van de hogs druk welke door de Zuiderzeestanden op het diepe grondwater werd uitgeoefend, het verder droogleggen van de
verveningsgebieden sterkere dalingen van de nu waargenomen grondwaterstanden
in het randgebied ten gevolge hebben. Vooral in het gebied van Blankenham is
deze kwestie urgent, daar dit land dan als een hoge, zeer smalle strook tussen twee
diepere polders komt te liggen. Het zal dan de vraag zijn of een voldoende bevochtiging, zelfs in de grote mosveengebieden van deze polders mogelijk zal blijven,
behalve dan met allerlei verfijnde cultuurtechnische middelen.
2. DE INVLOED VAN INFJLTRATIE OP DE GRONDWATERSTANDEN

De grondwaterspiegel geeft de evenwichtstoestand weer, welke er bestaat tussen
verdamping en aanvoer van beneden af. Worden door het inlaten van water in de
sloten extra hoeveelheden water aangevoerd, dan stijgt in de reeds min of meer
ontwaterde veenpakketten de oorspronkelijke grondwaterspiegel tussen de sloten
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AFB. 27. Schematisch aangegeven ligging van de grondwaterspiegel in mosveen en zeggeveen
enerzijds en rietveen anderzijds.

FIG. 27. Situation of the watertable in Sphagnum-peat and Carex-peat on the one hand and
Phragmites-peat on the other hand, represented in outline.

over een afstand, welke afhankelijk is van de infiltratie-afstand en de doorlatendheid van de bodem,dus van de infiltratie-snelheid.
In moeilijk doorlatend materiaal, zoals zeggeveen of mosveen, resulteert dit in
een zeer holle stand van het phreatisch vlak tussen de infiltratie-sloten, terwijl in
rietzeggeveen of rietveen, naar gelang de doorlatendheid voor water groter is, de
grondwaterspiegel sterker stijgt en een minder holle stand vertoont. Afb. 27 stelt
dit schematisch voor.
Als voorbeeld van het eerste moge hier dienen de grondwaterstanden in een
rietzeggeveenprofiel in de slecht geinfiltreerde Buitenpolder het Fries Buitendijks
Veld en in het iets beter geinfiltreerde boezemland van de Veenpolder van Echten
aan de andere zijde van de Nieuwe Dijk. In het Buitendijks Veld daalde in de
zomer van 1947 de grondwaterstand tot ongeveer 2.60 m—N.A.P., terwijl nog
geen 200 m verder aan de andere zijde van de dijk gedurende de gehele zomer de
grondwaterspiegel vrij constant op 1,30 m—N.A.P. bleef.
Het op peil brengen van de sloten in het verdrogingsgebied kan tot gevolg
hebben, dat scheuren in het veenpakket, doordat zij op een of andere manier met
deze sloten in contact staan, vol met water komen te staan. Hierdoor worden de
infiltratie-afstanden verkleind, met het gevolg dat de grondwaterspiegels naar evenredigheid zullen stijgen (zie afb. 28).
Is de stijging hierdoor veroorzaakt, voldoende om opnieuw herbevochtiging van
het kleidek te bewerkstelligen, dan zal een plekkerige bevochtiging van het land
het gevolg zijn, omdat de scheuren op onderling zeer ongelijkmatige afstanden
van elkaar kunnen liggen en zij lang niet allemaal in contact met sloten of andere
volstaande scheuren staan.
Het doen van waterstandsbepalingen in een dergelijk milieu levert moeilijkheden op. Ten eerste is het zeer moeilijk, bij het inbrengen van de buizen, te voorkomen dat deze met een scheur in contact staan of er vlak langs lopen. Voorts is
men er nooit zeker van of gedurende de zomermaanden zich geen scheuren in de
AFB. 28. Schematisch aangegeven stand van de grondwaterspiegel bij verschillende infiltratieafstanden.
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FIG. 28. Situation of the watertable at different infiltration distances, represented in outline.
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nabijheid van de buis ontwikkelen, die, doordat zij in contact komen met volstaande scheuren, plotseling hogere standen in de buizen veroorzaken. Omgekeerd
kunnen de waterstanden in de buizen op dezelfde manier plotseling sterk dalen.
Worden de buizen elke dag gecontroleerd, dan vertonen de waarnemingen, vooral
gedurende de droge zomermaanden wanneer het veenpakket steeds verder scheurt,
de meest wisselvallige uitkomsten (zie hoofdstuk V, 3,subd).
Bij regenbuien lopen alle scheuren direct vol met water. Immers het regenwater loopt door het moeilijk bevochtbare, brokkelig ingedroogde kleidek heen,
verzamelt zich in de veenklei-gruislaag en vloeit af naar de scheuren. Dit tijdelijk
vol staan der scheuren doet de grondwaterspiegel daar vlak naast stijgen en wel
sterker, naarmate het veenpakket intensiever gescheurd is en de scheuren dichter
bij elkaar liggen. Waarnemingen in de grondwaterstandbuizen geven deze stijging
direct weer en wel sterker door de holle stand der grondwaterspiegels tussen de
scheuren, naarmate deze buizen dichter bijeen scheur staan. Is het veenpakket niet
of minder gescheurd, o.a. in sterk samengedrukte veenpakketten,of staan debuizen
op grotere afstand van een scheur, dan geven zij geen of slechts een zwakke reactie
op regenbuien te zien.
Bij een grote neerslagintensiteit, zoals bij hevige zomerregenbuien voor kan
komen, kunnen alle scheuren vollopen,waarna het water zich voor korte tijd boven
het veenoppervlak verzamelt. Het land komt dan dras te staan zonder dat dit
oppervlaktewater met de eigenlijke grondwaterspiegel in de ongescheurde veenmassa's tussen de scheuren verband houdt. Hier kan dus van een schijnspiegel gesproken worden. Bij het graven van profielkuilen kort na of tijdens regenbuien
geeft het land dan ook zeker niet de indruk dat het aan verdroging lijdt. Elke
profielkuil loopt direct vol. Na het beeindigen van de regenbui, zakt het water
via de scheuren snel weg, waarmede het dras staan van het land even plotseling
tot een einde komt alshet verschijnsel opgetreden is.
Bijdeze incidentele regenbuien, waarbij het water zich verzamelt in de scheuren,
stellen zich in de slecht doorlatende, ongescheurde veenmassa tussen de scheuren
zeer holle grondwaterspiegels in, welke hoger komen te liggen naarmate de regens
langer aanhouden en de scheuren dichter bij elkaar liggen. In afb. 29 is dit respectievelijk met de fasen I, II en III aangegeven.
AFB. 29. Beweging van het grondwater in een gescheurd veenpakket tijdens en na regenbuien.

FIG. 29. Movement of the groundwater in a cracked peat area during and after rain showers.

Na het beeindigen van de regenbui dalen deze grondwaterspiegels weer, waarbij
gestreefd wordt naar de oorspronkelijke evenwichtstoestand. Naarmate de bodem
doorlatender, of sterker en dieper gescheurd is, geschiedt dit sneller. Het water
in de zich doorgaans tot dicht boven de evenwichtstoestand ontwikkeld hebbende
scheuren, zakt door de afwezigheid van enige weerstand in de scheur en de
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slechts geringe weerstand van de geringe dikte van het nog niet gescheurde veen
onder de scheur, het snelst weg. De daling van de afzonderlijke grondwaterspiegels
in het ongescheurde veen tussen de scheuren, welke tijdens het vol staan van de
scheuren een nolle stand vertoonden, komt hierbij achteraan, waarbij zij een bolle
stand innemen (zie afb. 29, stadium V en VI). De grote verdamping aan de wanden der grote scheuren, zodra het water hierin gedaald is,bespoedigt de daling der
afzonderlijke hogere grondwaterspiegels in de nog ongescheurde veenmassa.
Het valt op dat in de winter bij een regelmatige verdeling van de regens het
land reeds bij geringe neerslaghoeveelheden per regenbui dras staat en dat het
soms langere perioden achtereen dras kan blijven. De verklaring hiervoor moet
gezocht worden in een geregelde stijging der grondwaterspiegels in het veen tussen
de scheuren in het begin \an de winter of reeds tijdens het najaar. Steeds hoger
komen zij in het profiel te liggen door het herhaald vollopen der scheuren. De tijd
ontbreekt, welke nodig is om deze afzonderlijke grondwaterspiegels weer te doen
dalen. Immers, juist is de daling, welke door de geringere verdamping aan de
scheurwanden in najaar en winter belangrijk minder snel is, ingetreden of de
scheuren lopen opnieuw vol, waardoor de grondwaterspiegels weer hoger opgevoerd worden. Door de zoveel geringere verdamping, het geringe vochtbergend
vermogen, speciaal van ingedroogd zeggeveen, de grotere hoeveelheid neerslag
en de over het algemeen hogere waterstanden in de boezemen trekgaten gedurende
najaar en winter, stijgt bovendien nog de evenwichtstoestand waardoor de scheuren eerder vol staan dan na een periode van droogte in de zomer.
Hierdoor is het mogelijk dat zeer hoge grondwaterspiegels tussen de scheuren
gevormd worden (zie afb. 29, stadium IV), zodat het land bij geringe buien dras
komt te staan en bij druilcrig weer dras blijft, terwijl op sommige plaatsen soms
gedurende de gehele winter water op het land staat. Vroeg in het voorjaar blijkt
de grondwaterspiegel in grote gedeelten van het gebied nog zo hoog te liggen dat
elke profielkuil direct volloopt. Opgemerkt moet worden, dat het verschijnsel van
constant drasstaand land in najaar en winter en zeer hoge grondwaterspiegels in
het voorjaar nog slechts daar voorkomt, waar het land niet al te ernstig gescheurd is.
In dit verband vermelden wij een wel zeer bijzondere waarneming welke in
Januari van de strenge winter 1946—1947 gedaan werd. In deze winter werden
globale bepalingen verricht omtrent de snelheid waarmee het slootwaterniveau
in de polders zakte wanneer het waterinlaten vanuit de boezem stopgezet werd.
Echter v66r het uitvoeren van deze bepalingen bleek, dat in vele bevroren plassen,
welke in de verschillende gebieden voorkwamen, kwelverschijnselen voorkwamen
(zie afb. 30).
Ook bleek hier en daar water uit de slootkanten te kwellen, dat onder de bevroren bovenste laag van de grond uitgeperst werd, waardoor zich z.g. „borstplaat-ijs" vormde. Vooral in de Buitenpolder achter Kuinre kwamen deze verschijnselen voor, echter ook in het Fries Buitendijks Veld en de Binnenpolder aan
het Noordeinde van Blankenham. Op verschillende plaatsen in de Buitenpolder
achter Kuinre zag men het water in de sloten omhoog kwellen. Ter plaatse was
de sloot niet dichtgevroren.
Zodra de waterinlaat van de meer landinwaarts gelegen Groote Veenpolder
van Weststellingwerf en de Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek werd stopgezet,
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AFB. 30. Kwelbobbels op bevroren plas.

•3

FlG. 30. Well-bubbles on frozen pool.

(Opname Ir Sieben, Direclie van de Wleringermeer)

hidden de kwelverschijnselen op, ook in de Buitenpolder achter Kuinre, waar de
waterinlaat nog niet stopgezet was. Het ijs in de plassen begon in te zakken en te
scheuren.
Essentieel voor de bewijsvoering in deze is, dat deze verschijnselen boven de
nog weinig gescheurde veenpakketten voorkwamen en wel bij voorbaat daar,
waar het minerale dek vrij dik is,o.a. achter devoormaligekust en binnen de bocht
van de vroegere Linde-loop in de Buitenpolder achter Kuinre.
In deze kwelverschijnselen komt dus de vroegere opwaartse grondwaterbeweging weer tot uiting, dit keer echter slechts tot aan het maaiveld mogelijk gemaakt,
door de kunstmatige inlaat. Eerst werd dit verschijnsel toegeschreven aan vorstwerking, echter er staan ook plassen op het land boven het slootwater-niveau, als
het niet vriest. Te spreken over kwel aan de ene kant en waterinlaat aan de andere
kant is een tegenstrijdigheid. Toch bleek dat, na het stopzetten van de waterinlaat,
waarbij de kwelverschijnselen verdwenen, de slootwaterstanden in de eerste dag
met 5—10cm daalden. In de Groote Veenpolder van Weststellingwerf ten noorden
van de Nieuwe weg daalden zij door het grote verlies via scheuren naar de „ondergronden" in 24 uur 21 cm. In de daarop volgende dagen ging de daling in afnemend tempo door tot de sloten zogoed als droog stonden.
Een maand later was, nadat de waterinlaat reeds enkele weken hersteld was,
van de kwelverschijnselen niets meer te zien.Deverklaring voor deze verschijnselen
wordt gezocht in een nawerking van de hoge najaarsgrondwaterstanden van de
landinwaarts gelegen hoge zandgronden. In het slecht doorlatende, weinig gescheurde veenpakket hebben zich in het najaar hoge grondwaterspiegels opgebouwd, welkedoor detoenemende druk van het diepegrondwater plaatselijk stijgen
tot boven het maaiveld.
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Het eindigen van deze kwel kan het gevolg zijn van het eindigen der nawerking
of door het zich instellen voor een evenwicht tussen de opwaartse stijging en de
op lager peil gehouden slootwaterstanden.
De kwel in de sloten wordt,evenals het uittreden van water uit de slootkanten,
verklaard door de afsluitende werking van de bevroren bovengrond. Op enkele
voorbestemde plaatsen komt dan het grondwater met kracht tevoorschijn.
3. BODEMKUNDIGE OPMERKINGEN BU DE MOLINFILTRATIE

In het voorjaar van 1947werd door de „Commissieinzake Indrogende Gronden
rondom de Noordoostpolder" op grote schaal molinfiltratie toegepast. Door middel van een molploeg werden molgangen in het veenpakket getrokken, ongeveer
20 cm onder het veenoppervlak, dat is gemiddeld 50—60 cm onder het maaiveld.
Bij de gebruikte molploeg was een vrij dik mollichaam door middel van een kort
kettinkje bevestigd aan een smal mes. Door de molgangen op verschillende afstanden van elkaar te leggen werd gezocht naar een mogelijkheid om het phreatisch
vlak zo ver op te voeren, dat opnieuw bevochtiging van het kleidek bereikt wordt.
Dit kan alleen gelukken indien het veen van zodanige kwaliteit is, dat capillaire
opstijging daarin mogelijk is. Reeds in hoofdstuk V wezen wij erop, dat vooral het
zeggeveen sterk irreversibel indroogt en zich onttrekt aan de bodemreacties. Is het
veen eenmaal sterk ontwaterd geweest en ernstig ingedroogd, dan baat herstel van
een hogere grondwaterspiegel nagenoeg niet meer. Zulk veen neemt slechts weinig
vocht meer op en is tevens, afgezien van scheurtjes, zeer slecht doorlatend. De
capillaire werking is sterk achteruit gegaan en dan te gering om aan de verdamping in de zomer tegemoet te kunnen komen.
Het enige middel om bij zulke gronden het kleidek te bevochtigen is het opvoeren van de grondwaterspiegel tot boven het veenoppervlak, zodat direct contact
gemaakt wordt met het kleidek.
Enige foto's demonstreren dit duidelijk aan een scheur, wejke door een molgang vol met water stond. Direct boven de scheur trad bevochtiging van het kleidek op, doordat de klei door het vee in de scheur getrapt was en contact maakte
met het water. Het verloop van de scheur is,behalve aan een iets lagere maaiveldligging,zeergoed aan het gras te volgen (afb. 31).
Ter weerszijde van de scheuren vond geen bevochtiging van het kleidek plaats.
Ondanks de hoge waterstanden in de scheuren was de capillaire opstijging in het
veen niet voldoende om bevochtiging van het kleidek te bewerkstelligen. Een zeer
holle stand van het grondwater in de veenmassa tussen de volstaande scheuren, als
gevolg van de geringe doorlatendheid van het reeds sterk ingedroogde veen, draagt
hiertoe het zijne bij.
Afb. 32 toont een dwars-profiel door zulk een scheur. Aan de kleiwig,welkein
de scheur hangt, iste zien hoe hoog het water in de scheur stond.
Zijn de bovenste veenlagen van een dergelijke hoedanigheid, dan is begrijpelijk
dat weinig succes van molinfiltratie verwacht mag worden. Nadat het water in de
molgangen is gestroomd, stellen zich min of meer holle grondwaterspiegels tussen
de gangen in, maar de bevochtiging van het kleidek is nihil of zeer onvoldoende.
Zelfs wanneer het water in de molgang door een hoger slootwaterpeil onder een
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AFB. 31. Waar het ingetrapte kleidelc in een
met water volstaande veenscheur contact maakt met het infiltratiewater,
treedt boven de scheur een duidelijk
betere grasgroei op.

AFB.

32.

Ingetrapte kleiwig in veenscheur welke
contact maakte met het infiltratiewater
in de scheur. Let op het verschil in
grasgroei boven en naast de veenscheur.
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FIG. 31. Where the kicked-in clay cover in a
water-logged peat fissure comes into
contact with the infiltration water, a
manifestly better growth of grass occurs above the fissure.

FIG. 32. Kicked-in clay-wedge in peat fissure,
making contact with the infiltrationwater in the fissure. Note the difference in the growth of grass over and
next to the peat fissure.

zekere druk staat, treedt geen bevochtiging van het kleidek op. De doorlatendheid
van de sterk ingedroogde veenlagen, waarin zich de molgangen bevinden is te
gering.
Afb. 33 laat een profielkuil zien, waarin ongeveer een uurvoor het maken van
de foto het veen weggegraven was tot 1cm boven de molgang. De bodem van de
gegraven put bleef droog, ondanks het feit dat het water in de molgang onder een
druk van pl.m. 15 cm hoogteverschil met het slootwaterpeil stond. Werd deze
dunne veenlaag doorstoken, dan spoot een kleine fontein omhoog, waarna de put
volliep tot het niveau ongeveer gelijk aan het slootwaterpeil. Afb. 34 stelt deze
gang van zaken schematisch voor, terwijl afb. 35 er een photographisch beeld van
geeft.
De snede welke het mesbijhetvoorttrekken van het mollichaam boven de molgang in het veen gemaakt heeft, laat geen water door. Dit zou het gevolg kunnen
zijn van een geringe opzwelling van het veen door het water dat door de molgang
aangevoerd wordt. Waarschijnlijker is, dat deze snede door het achter het mes
aankomende dikkere mollichaam dichtgedrukt wordt.
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AFB. 34. A : Kuil gegraven tot 1 cm boven een goed werkende mol-infiltratiegang, B : Wanneer de 1 cm dunne vcenwand, welke de molinfiltralicgang scheidt van de kuilbodem,
doorstoken wordI, spuit het water als in een fontein omhoog.
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FIG. 34. ,4. Pit made to I cm above a good-working mole channel. B. When the peatlayer, being 1 cm thick, separating the mole-infiltration channel from the bottom
of the pit is pierced, the water spurts out like a fountain.

Succes van deze infiltratiemethode isdan te verwachten, wanneer bijvoldoende
hoge slootwaterstanden bij een bepaalde constructie van de molploeg, het water
via de molgangen en de scheuren, welke door deze gangen aangeboord worden,
op lean stijgen tot boven het veenoppervlak. Een voldoende nauwe infiltratieafstand is nodig omdat anders, gezien het verlies van water naar de diepere geAFB. 33. Kuil gemaakt tot 1 cm boven een
goed werkende molinfiltralicgang. Een
uur na het maken van de kuil is de
bodem nog geheel droog.

|Q

- 33. Pit made to I cm above a good-working mole-channel. One hour after
digging the hole, the bottom is still
quite dry.

AFB. 35. Folographisch beeld van het uit de
molinfiltralicgang opspuitende water,
zodra de 1 cm dikke scheidingswand
doorstoken werd.

FlG. 35. The water spurting out from the moleinfiltration channel as soon as the
1 cm thick layer is pierced.
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Iegen evenwichtstocstand van het eigenlijke grondwater, een zeer plckkerige bevochtiging plaats vindt, wclkc beperkt kan blijven tot een smalle strook terweerszijden van de molgangcn.
Is de overdruk door hoge slootwatcrstanden groot genoeg, zodat het drukverlies, dat optreedt bij het infiltreren van het water door het ingewikkelde scheurensysteem in het veen, overwonnen wordt, dan stijgt het water uit de scheurcn
omhoog tot boven het veenoppervlak. Voldocnde bevochtiging van het klcidek is
dan het gevolg, doordat het water in de goed doorlatende veenklci-gruislaag infiltreerten zich over de nietgescheurde veenschollen heenversprcidt.
Naarmate de bovenste veenlagen minder ernstig ingedroogd zijn, zijn zij betcr
doorlatend envertonen zijnog een beterecapillairewerking.Bovendemolgangenis
dan vaak een duidelijke bevochtiging te zicn. Hier is de noodzaak om het grondwater tot boven het veenoppervlak op te voeren geringer. Immers door het vollopen der verschillende scheuren, stijgt de grondwaterspiegel voldoende, zodat
capillaire bevochtiging van het kleidek weer op zal treden. Is de infiltratieafstand niet nauw genoeg, dan treedt ook hierbij een plekkerige bevochtiging van
het kleidek op, doordat bij verschillende afstanden der scheuren, de afzonderlijke
grondwaterspiegels tussen de scheuren zich op verschillende hoogten instellen.
Capillaire bevochtiging is in dit geval alleen mogelijk wanneer, bijde nog geringer
indroging der bovenste profiellagen, zich geen of slechls een zwak ontwikkelde
veenklei-gruislaag heeft gevormd. Om dezelfde reden zou hier infiltratie in dcze
laag bij het opvoeren van het water boven het veenoppervlak minder succes
hebben.
Ook in mosveen heeft molinfiltratie doorgaans een goed en snel zichtbaar
resultaat. Immers dit veen is wat betreft zijn capillaire werking beter bestand tegen
ontwatering. Is een zeggeveenprofiel afgedekt door een mosveenlaag van enige
afmetingen, dan zal dit ongetwijfeld een gunstige toepassing van molinfiltratie
beter mogelijk maken.
Een nadeel dat aan de toepassing der molinfiltratie verbonden is, is het dichtraken der molgangen met veendroesem. Het is zo, dat de molgangen, getrokken
in goed ingedroogd veen, minder snel dichtraken dan molgangen in nog weinig
ingedroogd veen. Vooral in mosveen raken de gangen snel dicht. Hierdoor worden
de mogelijkheden, welke de molinfiltratie in niet ernstig ingedroogde zeggeveenlagenen in mosveen biedt,ten dele te nietgedaan.
Uit het bovenstaande moge het duidelijk zijn, dat molinfiltratie in het Lange
Lille gebied in de Groote Veenpolder van Weststellingwerf doorgaans een veel
beter resultaat te zien kan geven dan in de Binnenpolder het Rondebroek en de
Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham. Immers in het Lange Lille
gebied werd in 1943 slechts een daling van de grondwaterspiegel van 5—15 cm
geconstateerd, terwijl in de beide andere polders de grondwaterspiegel toen al
20—40 cm gedaald was, waardoor de bovenste veenlagen krachtiger ingedroogd
zijn. De resultaten van het hydrologisch onderzoek komen hier dus te hulp bijde
keuze dertoe te passen infiltratie-methoden.
4. BODEMK.UNDIGE OPMERKINGEN BIJ DE BUISINFILTRATIE

Reeds in 1946 werden door de Cultuur Technische Dienst enige proefvelden
aangelegd, waarbij infiltratie werd toegepast door middel van drainbuizen. In 1947
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werden door de „Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder" nog enkele van dergelijke proefvelden aangelegd. Hierbij werden sleuven
gegraven tot inhet veenpakket, waarna reeksen drainbuizen opongeveer 50—60cm
beneden maaiveld aangebracht werden. De sleuven werden daarna gevuld met het
uitgegraven veen,waarna hetkleidek erweer bovenopaangebrachtwerd.
Ondanks gelijke diepteligging en afstanden dcr infiltratiegangen, gelijke maaiveldhoogten en gelijke slootwaterniveau's bleken, in gebieden waar ernstigeindroging van de bovenste veenlagen een feit was, zoals b.v. in de Binncnpolder het
Bedijkte Rondebroek, de buisproefvelden uitstekend te werken,terwijl de molproefveldcndoorgaans zeer weinig resultaat teziengaven.
Op enkele proefvelden, zoals bij J. GRAS in de Binnenpolder het Bedijkte
Rondebroek, was het zelfs nodig, midden in de zeer droge zomer van 1947 de
buizen dicht te zetten, omdat het land te nat werd. De afsluitende werking der
bovenste veenlagen, welke bij de molmethode een voldoende opstijging van het
onder druk staande water uit de infiltratie-gangen belet, vervalt bij de buisinfiltratie. Immers de bovenste veenlagen worden bij het aanleggen der buisreeksen vergraven. Het onder druk staande water kan hierdoor onbelemmerd
opstijgen en infiltreert dan in de veenklei-gruislaag, wanneer door het hoog opzetten van het slootwaterniveau de druk in de buis daar groot genoeg voor is.
Dit laatste is voor het slagen der buis-infiltratie in sterk indrogend zeggeveen een
vereiste.
Is de slootwaterstand zodanig, dat het water na transport door de buizen ende
vergraven veenmassa in de sleuf, toch nog opstijgt tot boven het veenoppervlak,
dus tot in de veenklei-gruislaag, dan kan bevochtiging zelfs tot 10meter terweerszijden van de drainreeks optreden. Is de stijghoogte in de sleuf niet groot genoeg,
door een hogere ligging van het maaiveld ten opzichte van het slootwater, dan
blijft bevochtiging van het kleidek achterwege. Boven pleistocene zandopwelvingen
is dit verschijnsel zeer duidelijk. Afb. 36 geeft de gang der zaken goed weer.
Het onvoldoende werken in 1946 van het proefveld „van den Berg" in de
Rondebroekpolder is dan ook het gevolg geweest van te lage slootwaterstanden
in dat jaar. In 1947 werkte dit proefveld na het opvoeren der slootwaterstanden
zeer goed en kwam een goede grasgroei tot ontwikkeling. In afb. 1 (bij pijltje)
komt dit goed tot uiting in de lichte kleur van het proefveld kort na het maaien.
Op een lage plek in dezelfde polder (perceel 133) werd de grasgroei in 1947
eveneens plotseling veel florissanter. Onderzoek ter plaatse wees uit, dat er door
het hoger opzetten der slootwaterstanden, water in de greppels was komen te
staan, terwijl talrijke scheuren eveneens vol stonden tot boven de veenklei-gruislaag. Infiltratie in dcze laag bewcrkstelligde een bevochtiging van het kleidek.
Zijn de bovenste lagen van het bodemprofiel minder ernstig ingedroogd, dan
geeft buisinfiltratie geringer resultaat De vergraven veenbrokken, welke na de
aanleg weer in de sleuven gedeponeerd zijn, vervloeien na het in werking stellen
in de permanent vol staande sleuven, precies zoals de veenwanden der molgangen
v
ervloeien bij niet sterk ingedroogd veen. Hierdoor gaat na enige tijd de goede
doorlatendheid verloren, waarvan een onvoldoende wateraanvoer in de veenkleigruislaag het gevolg is. Typerend voor deze gang van zaken is dan ook, dat buisproefvelden op dergelijke gronden aangelegd, het tweede jaar al veel minder
•"esultaattezien geven. De beidebuisproefvelden bijO.deVriesaande Nieuweweg

100
AFB. 36. Schematische voorstelling van de toestanden, waarin het water vanuit de gegraven
drainsleuven in de gruislaag wel en niet infiltreert.
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FIG. 36. Diagram of the conditions in which the water from the dug drain-grooves infiltrates
and does not infiltrate the gritlayer.

in het rodoornachtige gebied van de Groote Veenpolder van Weststellingwerf, zijn
hiervan goede voorbeelden.
Reeds in het eerste jaar vertonen deze proefvelden veel minder resultaat dan
de buisproefvelden op de sterk ingedroogde grijze knipgronden van de Rondebroekpolder. Mede moet dit toegeschreven worden aan de geringere doorlatendheid
van de bij deze gronden zoveel minder duidelijk ontwikkelde veenklei-gruislaag.
Mogelijk wordt dit in de hand gewerkt doordat, bij de mindere irreversibiliteit van
de gruislaag onder de rodoornachtige kleien, deze gruislaag na bevochtiging weer
ten dele dichtzwelt, waardoor de transportmogelijkheid van het water door deze
laag vanuit de vergraven sleuven veel kleiner wordt (zie hoofdstuk V, 2,sub d).
Teneinde na te gaan, welkeder beide factoren een goede werking der buisproefvelden op deze gronden in de weg staat, dienen er buisproefvelden aangelegd te
worden, waarbij de sleuven boven de buizen met grofzand of turf opgevuld worden. Eenvoudiger is waarschijnlijk nog, de sleuven bij het openmaken niet te vlug
weer te sluiten, maar de veenbrokken eerst goed uit te laten drogen (DE BOER,
mondelinge mededeling).
Ten aanzien van het al of niet slagen der verschillende infiltratie-methoden,
zijn dus wel degelijk voorspellingen te doen, als het bodemprofiel en de mate der
indroging bekend zijn. Een goed overzicht over de dalingsgeschiedenis van de
grondwaterspiegel en veldcontrole zijn hiervoor een vereiste.
5. BODEMKUNDIGE OPMERKINGEN BIJ DE BEVLOEIINGSMETHODEN

Reeds in 1946 werd begonnen met het bevloeien van percelen, terwijl in 1947
ook proeven werden genomen met besproeiing.
Er werd zolang water op de percelen gebracht tot het kleidek weer voldoende
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vocht opgenomen had en de grasgroei weer voor enige tijd mogelijk werd. De
grondwaterspiegel komt door deze maatregelen tijdelijk omhoog, vooral bij de
bevloeiingsmethode, waar per tijdseenheid meer water op het land gebracht wordt.
Zoals uit het voorgaande blijkt, heeft deze tijdelijke opvoering van de grondwaterspiegel zeer weinig effect op een blijvende bevochtigingsmogelijkheid van het
kleidek, omdat het veenpakket, speciaal de bovenste lagen van een zeggeveenpakket, door deze tijdelijke onderdompeling weinig verandert. Na het beeindigen
van de bevloeiing of besproeiing zakt de grondwaterspiegel direct tot in het veenpakket. Door het hogere vochtgehalte van het kleidek slaat het gras dan wel aan
en kan het zich voor enige tijd goed ontwikkelen. Daarna moet opnieuw ingegrepen worden.
Bevloeiing geeft bij de knipkleien beter resultaat dan bij de rodoornachtige,
verdroogde, humeuze kleien, omdat zij gemakkelijk en meer water op kunnen
nemen. De korrels der rodoornachtige gronden nemen zeer moeilijk vocht op, als
gevolg van de luchtmantels, welke zich om de afzonderlijke korreltjes bevinden.
De korrelaggregaten lijkcn na enige tijd wel vochtig, terwijl zich tussen de holten
veel water verzameld heeft, doch binnenin zijn de korrels nog droog.
In het Lange Lille-gebied, waar ernstige verdroging van het rodoornachtige
kleidek optreedt, terwijl de bovenste veenlagen nog niet sterk zijn ingedroogd,
stuitte de toepassing der bevloeiing op moeilijkheden.
In het normale geval stijgt het water kort na het in werking stellen van de
pomp, op verschillende plekken op vrij grote afstand van de plaats waar het water
op het land gepompt wordt, tot onder de zodelaag. Immers, het scheurensysteem
in het veen loopt vol en bij voldoende overdruk kan het water in de veenklei-gruislaag infiltreren. Bestaat deze mogelijkheid niet, doordat een dergelijke laag niet of
slechts zwak ontwikkeld is, of na e^nmalige toepassing der bevloeiing gedeeltelijk
dichtgezwollen is,dan zal het water vanuit de scheuren op moeten stijgen tot boven
het maaiveld. Hiervoor is een vrij grote druk nodig, welke niet voorhanden is,
omdat het water uit de scheuren, waar deze met sloten in contact staan, zijn weg
zoekt naar de op een lager niveau staande sloten. Het gevolg is dan ook, dat in
het Lange Lille-gebied bevloeiing de eerste keer wel succes te zien gaf; bij de
tweede toepassing was het land echter niet dras te krijgen en zag men het opgepompte water in de,het perceel omringende sloten, omhoog kolken.
Elders, waar een goed ontwikkelde irreversibele gruislaag in het profiel aanwezigis,stuit herhaalde toepassing der bevloeiing niet op moeilijkheden.
6. WAARNEMINGEN INZAKE DE WERKING DER GRUISLAAG

Ter staving van het praktisch belang, welke de veenklei-gruislaag kan
hebben bij het herstel van de landerijen in het betreffende gebied, werden
in September en October van het jaar 1947 waarnemingen omtrent de ligging van
het phreatisch niveau in de verschillende proefvelden verricht. Hiertoe werden aan
de onderzijde gesloten, puntig toelopende waterstandbuizen tot op verschillende
diepten in de bodem gedreven. De buizen waren aan de onderzijde over een lengte
van 5 cm geperforeerd. Tussen twee infiltratiegangen werd een serie van 5 buizen
gezet, met de geperforeerde zone in de veenklei-gruislaag (serie I) en op 1 m
afstand daarnaast een serie van 5 buizen, waarvan de geperforeerde zone 25 cm
onder de veenkleilaag in de bovenste veenlagen kwam te liggen (serie II, zie
afb. 37).
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Door hetdoorprikken vandegaatjes met een lang,aanhet uiteinde omgebogen
ijzerdraad, werd voorkomen, datdeperforatie na het inbrengen verstopt bleef.
PROEF I. Buisproefveld Rondebroek Polder bij J. GRAS (perceel 53), drain-

afstand 6 m. Dikte van het knipkleidek pl.m. 35 cm. Slootwater pl.m. 20cm
beneden het maaiveld.
Een duidelijk hoogteverschil in de waterstand in de ondiepe en de diepere
buizen valt op.Eenhogere waterdruk indeveenkleilaag daninhet onderliggende
veenpakket is hiervan de oorzaak. De stijghoogte in de diepere buizen reikt niet
tot aanhetkleidek. Dehogere standen indediepere buizen op23/9zijn hetgevolg
van deneerslag gedurende 21/9endenacht van22/9op 23/9.
AFB. 37. Plaats der grondwaterstandbuizen tussen twee drainreeksen op het buisinfiltratieproefveld van J. GRAS (Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek).

FIG. 37. Places of groundwaterlevel tubes between two drainpipe-infiltration-series on a drainpipe-infiltration experiment-field at J. GRAS'S (Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek).
TABEL 11. Stand vanhet water in em's beneden het maaiveld in de ondiepe grondwaterstandbuizen ophet6 m-buisinfiltratie proefveld vanJ. GRAS (Binnenpolder het Bedijkte
Rondebroek).
Serie I : buizen tot in de gruislaag (tubes down into the gritlayer).
Serie II: buizen tot 25 cm onder de gruislaag (tubes down to 25 cm below the
gritlayer).

Buisserie (tubes)
Datum
Buis (tube)
Buis (tube)
Buis (tube)
Buis (tube)
Buis (tube)

no. 1 .
no.2 .
no.3 .
no.4 .
no.5 .

.
.
.
.
.

II

I
19/9

20/9

23/9

19/9

20/9

23/9

24
18
20
21
18

20 .
20
19
18
17

16
17
18
14
17

45
46
45
46
46

42
40
40
45
41

34
30
31
39
28

TABLE 11. Position of the water in centimetres below the surface in the shallow groundwaterlevel tubes on the experimentfield for 6 m drainpipe-infiltration of J. GRAS
(Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek).
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PROEF II. Zelfde perceel, drainafstand 12meter. Dikte vandeknipklei pl.m.
35cm. Hoogte slootwaterpl.m. 20cmbeneden hetmaaiveld.
TABEL 12. Stand van het water in cm beneden het maaiveld in de ondiepe grondwaterstandbuizen op het 12m-buisinfiltratie proefveld vanJ. GRAS (Binnenpolder het Bedijkte
Rondebroek),
Serie I : buizen tot in de gruislaag (tubes down into the gritlayer).
Serie II: buizen tot 25 cm onder de gruislaag (tubes down to 25 cm below the
gritlayer).

Buisserie (tubes)
Datum
Buis (tube) no. 1 .
Buis (tube) no.2 .
Buis (tube) no.3 .
Buis (tube) no.4 .
Buis (tube) no.5 .

.
.
.
.
.

I

II

24/9

25/9

26/9

24/9

25/9

26/9

35
27
26
27
20

33
28
28
29
25

33
32
31
30
26

43
42
47
41
52

43
40
45
42
48

43
42
44
44
46

TABLE K. Position of the water in centimetres below the surface in the shallow groundwaterlevel tubes on the experiment-field for 12 m drainpipe infiltration of J. GRAS
(Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek).

Tijdens deopnamedagen viel geen neerslag.Hetblijkt, datvooral de waterdruk
in de gruislaag bij een wijdere infiltratie-afstand afneemt. De waterstand inhet
veenpakket zelf is nagenoeg hetzelfde bij de 6 m en 12m infiltratie-afstanden,
zolang de gruislaag maar water aanvoert. Erisdusnagenoeg geen invloed merkbaar vaneengeringere waterdruk indegruislaag opdewaterdruk 25cmbeneden
de gruislaag.
PROEF III. Bij J. GRAS (perceel 74), drainafstand 10 m. Dikte van het knip-

kleidek pl.m.35cm.Hoogte van het slootwater pl.m. 25cm beneden het maaiveld.
Teneinde na te gaan of inderdaad de wateraanvoer viadegruislaag essentieel
is voor de grondwaterstanden op deze proefvelden, werd een derde serie buizen
ingeschakeld, waarvan de geperforeerde zone de grondwaterdruk 50cm beneden
de gruislaag aangeeft (serie III).
Uit de weer lagere standen in de diepste buizen van serie III blijkt, hoede
waterdruk in de bovenste lagen vanhet veenpakket naar onderen afneemt, hetgeen duidelijk de rol, welke de met water vol staande gruislaag uitoefent, manifesteert.
Bij hetin werking stellen vanhet buisinfiltratie-proefveld vertegenwoordigt de
waterspiegel in de veenklei-gruislaag ongetwijfeld een schijnspiegel. Naarmate de
infiltratie langer duurt, stijgt de eigenlijke grondwaterspiegel in zijn geheel en
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TABEL 13. Stand van net water in cm bcneden hct maaiveld in de ondicpe grondwaterstandbuizen op he: 10 m buisinfil.ratie proefveld van J. GRAS (Binnenpolder hel Bcdijkte
Rondebrock).
Serie

I: buizcn lot in de gruhlaag (lubes down Into the gritlayer).

Scrie II: buizcn tot 23 cm onder de gruislaag (tubes down to 25 cm below the
grittayer).
Serie III: buizcn tot 50 cm onder de gruislaag (tubes down to SOcm below the
gritlayer).

Buisserie (tubes)
Datum
Buis (tube)
Buis (tube)
Buis (tube)
Buis (tube)
Buis (tube)

no. 1 .
no. 2 .
no. 3 .
no. 4 .
no. 5 .

II

I

III

27/10 28/10 29/10 27,10 28/10 29/10 27,10 28/10 29/10
30
31
31
30
30
30
29 [ 30
30
verstopt-droog
verstopt-droog
stopped up-dry

48
50
42
48
46

47
48
41
48
45

48
47
41
47
44

66
67
72
64
73

61
65
69
61
71

TABLE 13. Position of the water in centimetres below the surface in the shallow groundwaterlevel lubes on the experiment-field for 10 m drainpipe infiltration of J. G*AS
(Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek).

verenigt zich met het valse niveau. Een groot drukverschil in de verschillend doorlatende bodemlagen blijft bestaan.
PROEF IV. Op hetzelfde proefveld werd een proef genomen, waarbij drie
buizen van elke serie (de 3-, 4- en 5-buis) boven een pleistocene zandopwclving
geplaatst werden, welke tot dichter dan 1,50 m beneden het maaiveld reikte, en
waar het gras en het kleidek ernstig verdroogd waren. De beide andere buizen
werden aangebracht op een plaats waar het zand zich op grotere diepte bevond
en het maaiveld ietslagerlag.Ter plaatse was het kleidek vochtig en hetgrasgroen
(afb. 38).
AFB. 38. Stand der ondiepe grondwaterbuizen op een drain-infiltratie proefveld naas en
boven een pleistocene opwelving.

FIG. 38. Position of the shallow groundwater-tubes on an drainpipe-infiltration experimentfield above the slopes of. and right above a pleistocene elevation.

58
63
69
61
68
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Helaas bleek achteraf, dat de infiltratiebuizen dichtgezet waren, omdat het
land te nat was, terwijl bovendien hct slootpeil vcrlaagd was om de sloten tc
schoncn. De derde waamemingsdatum lag bijna 2 maanden later, omdat het gedurende de regenperiode van November en begin December niet nodig geoordecld
werd,de buizen tecontroleren. De volgende waarnemingscijfers werden verkregen:
TABHL 14. Stand van het water in centimeters benedcn het maatveld in de ondiepe grondwaterstandbuizen op het 10 m-bui&infillratie proefveld van J. GRAS naast en boven
ten pleistocene opwelving (Binnenpoldcr het Bcdijkte Rondcbroek).
Scrie I: buizen tot in de gruislaag (tubes down into the gritlayer).
Serie II: buizen tot 25 cm onder de gruislaag (tubes down to 25 cm below the
gritlayer),
Scrie HI: buizen tot SO cm onder de gruislaag (lubes down to 50 cm below the
gritlayer).

Buisserie (tubes)
Datum
Buis (tube) no. I
Buis (tube) no. 2
Buis (tube) no. 3
Buis (lube) no. 4
Buis Cluhe) no. 5

31/10
.
.
.
.
.

II

I
1/H

droog
droog
droog
droog
droog

24 12

(dry)
(dry)
(dry)
(dry)
(dry)

31/10

1/11

droog droog
droog droog
droog droog
droog
droog

III
24/12 31/10
37
53
50

68
droog
droog
droog
droog

1/11

24/12

76
droog
droog
droog
droog

52
56
59
57
70

TAME 14. Position of the water in centimetres below the surface in the shallow groundwaterlevel lubes on the experiment-field for 10 m drainpipe-infiltration of J. GRAS,
above the slopes of and above a pleistocene elevation (Binnenpoldcr het Bedijkte
Rondcbroek).

Ofschoon de eigenlijke proefopzet mislukte, hebben deze waarnemingsuitkomsten toch hun waarde. Het was de bedoeling met cijfers aan te tonen, dat het
water uit de drainsleuven bij een hogere ligging van de gruislaag boven een
pleistocene zandopwelving niet meer in deze laag kon infiltreren, terwijl dit
daarnaast nog wel mogelijk was (zieafb. 36).
Het droogstaan van alle waterstandbuizen, ook die van de serie III op 31/10
en 1/11, toont de invloed aan, welke de infiltratie via de gruislaag op de druk van
het grondwatervlak daaronder uitoefent. Slechts de 1-buizen van serie III geven
'n het laagste gedeelte van het terrein een zckeregrondwaterstand aan.Of hiereen
niet een slootwater volstaande scheur deel aan heeft kan niet met zekerheid gezegd worden. Pas na de aanzienlijke hoeveelhcden neerslag in de periode van 1/11
to
t 24/12 werden weer zekere grondwaterstanden waargenomen. Een goede interPretatie van deze cijfers is, zo kort na een lange regenperiode, niet mogelijk. Wel
blijkt uit het droogstaan van de korte buizen op 24,12(serie I)hoe snel het regen*ater, dat zich in ecrste instantie in de gruislaag verzamelt, via de veenscheuren
Baarbenedcn afgevocrd wordL
v

De werking van de gruislaag. kort na regenbuicn of in buisinfiltratie-proefdden, kan ook op een meer aan het klinisch veldonderzoek aangepaste wijze
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AFB. 39. Profielwand in een werkend dra/ninfiltratie proefveld direct na het graven van de profielkuil. De wand is
nog droog.

AFB. 40. Enkele seconden na het graven van
een profielkuil in een werkend drainproefveld treedt reeds het water uit de
gruislaag uit.

^MnytifffitiniiifMrini
FIG. 39. Profile in a working experiment-field
for drainpipe-infiltration after digging
the profile-pit. The profile is still dry.

Fio. 40. A few seconds after the digging of a
profile-pit in a working drainpipeinfiltration field, the water shows from
the gritlayer.

nagegaan worden. Wordt in een werkend drainproefveld tussen de drainreeksen
een profielkuil tot in het veenpakket gegraven, dan blijkt het onderliggende veen
„droog" te voorschijn te komen,terwijl het water uit de veenklei-gruislaag te voorschijn komt en langs de droge veenwanden van de kuil naar beneden stroomt.
Afb. 39 toont de kuilwand direct na het maken van de kuil, waarin de veenkleigruislaag duidelijk zichtbaar is. Afb. 40 toont hetzelfde profiel enkele seconden
later. Uit een klein scheurtje in het veenpakket komt water te voorschijn.
Bij voorkeur worden dergelijke proefkuilen gegraven op de grens van droog en
nat, waar het maaiveld iets omhoog loopt. De toevoer van water uit de veenkleigruislaag kan anders zo groot zijn, dat de kuil onder het graven al vol loopt en het
proces niet te volgen is.
PROEF V. Rondebroekpolder (Perceel no. 133). Natuurlijke infiltratie door
middel van greppels en scheuren. Dikte van de knipklei pl.m. 40 cm. Op dit perceel werden twee reeksen waarnemingen verricht:

A. ter plaatse van een lagere ligging van het maaiveld, waar het water vanuit de
sloten in greppels vloeide en het hoog in de scheuren stond;

107
B. waar het maaiveld 8—12 cm hoger lag en het slootwater niet in de greppels
kon komen. Ook hier stond veelal water in de scheuren, echter niet tot boven
het veenoppervlak. De hogere ligging werd hier niet veroorzaakt door een
pleistocene opwelving.
Het kleidek op de plaats aangeduid met A was vochtig en het gras was groen.
Waar het maaiveld niet zolaag is,washet kleidek droog en het gras dor.
TABEL 15. Stand van het water in cm beneden het maaiveld in de ondiepe grondwalerstandbuizen op een laag gedeelte (A) en een ± 10 cm hoger gelegen gedeelte (B) van
perceel No. 133 (Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek).

I
Datum
buis (tube) no. 1 .
buis (tube) no. 2 .
buis (tube) no. 3 .
buis (tube) no. 4 .
buis (tube) no. 5 .

B

A

Buisscrie (tubes)

1

I

n

3/10 4/10 13/10 3/10 4/10J13/10 30/9 1/10 2/10
39
37
38
38
38

38
35
35
41
35

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

48
44
51
50
49

44
44
44
40
45

60
60
50
54
51

droog (dry)
droog
droog
droog
droog

II
30/9 1/10 2/10
droog (dry)
droog
droog
droog
droog

TABLE 15. Position of the water in centimetres below the surface in the shallow groundwaterlevel tubes in a low lying part (A) and in a part, lying about 10 cm higher (B)
of a plot Nr. 133 (Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek).

Het verschil in waarnemingsuitkomsten van de waterstanden beneden het
maaiveld en de grasgroei toont aan, hoe op geheel natuurlijke wijze door middel
van greppels en scheuren, welke als greppels kunnen werken, hetzelfde resultaat
verkregen kan worden als met een dure drainbuis-infiltratie (zie tabel 12). Voorop
wordt gesteld, dat de bovenste veenlagen eerst ernstig ingedroogd moeten zijn. Het
droogstaan van de korte buizen en de belangrijk lagere standen in de langere
buizen van de groep A op 13/10 is het gevolg van het verlagen van de slootwaterstanden in dit gedeelte van de polder op 10/10, teneinde de sloten schoon te kunnen maken.
PROEF VI. Op het drainproefveld van O. de Vries in de Groote Veenpolder
van Weststellingwerf (perceel 5573), werd eenzelfde reeks waarnemingen verricht,
met dit verschil, dat de buisseries niet geheel tussen de drainreeksen geplaatst werden, maar dat de lste en 5de buis boven de drains aangebracht, of er vlak
Iangs gestoken werden (afb. 41) (drainafstand 10m).Dit geschiedde om na te gaan
of het water uit de drainbuis wel voldoende opsteeg. Het betreft hier het proefveld,
in 1946 aangelegd, dat in het eerste jaar goed werkte, daarna zo sterk achteruitging dat het gras 1m buiten de drainsleuf verdroogde.
Uit de gegevens van tabel 16 blijkt duidelijk, dat de opstijging in de drainsleuven niets te wensen overlaat, maar dat de gruislaag geen water bevat, Dit nu
is zeer wel mogelijk:
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AFB.

41,

Schematische weergave van de figging van de ondiepe grondwaterstandbuizen op
een slecht werkend buisinfiltratie proefveld in de Groote Veenpolder Weststellingwerf
bij O. DE VRIES.

FIG. 41. Diagram of the situation of shallow groundwater-level tubes on a badly working
experiment-field for drainpipe-infiltration in the Groote Veenpolder Weststellingwerf
at O. DE VRIES'S.

1". wanneer de hoedanigheid van de gruisachtige veenklei ter plaatse van dien
aard is,datzijnadebevochtiging weer dichtzwelt;
2°. wanneer de opstijgsnelheid indevergraven veenmassa vandesleuf zo gering
is, dathetweinige water, datpertijdseenheid indeveenkleilaag infiltreren kan,
verdampt, voordat een infiltratie tot een flinke afstand vanaf de drainsleuf
heeft plaats gevonden;
3°. wanneer hetveen zelf nogniet zover ingedroogd is,dathetdoor debuisaangevoerde water direct in het veenpakket infiltreren kanen zich dusopnormale wijze grondwaterspiegels tussen dedrainreeksen kunnen instellen.
Onderzoek ter plaatse heeft geleerd, dat de opstijgsnelheid vanhet infiltratiewater in de vergraven sleuven zeer gering is, terwijl bovendien de veenkleilaag
onder hetrodoornachtige kleidek eenveel minder uitgesproken karakter heeftdan
onder degrijze knipklei van deBinnenpolder het Bedijkte Rondebroek.
De geringere uitdrogingstoestand vanhetveenpakket indeze streek, vergeleken
met dievanhetveenpakket indeBinnenpolder hetBedijkte Rondebroek, komttot
uiting in de gegevens vanserie II (debuizen 2,3en 4)waar grondwaterstanden
van pl.m. 48cmbeneden maaiveld worden geconstateerd, ondanks het droogstaan
TABEL 16. Stand van het water in cm beneden het maaiveld in de ondiepe grondwaterstandbuizen ophetslecht werkende buisinfiltratie proefveld in de Groote Veenpoldervan
Westslellingwerf bij O. DE VRIES.

1

Buisserie (tube)
Datum
buis (tube) no.1 .
buis (lube) no.2 .
buis (tube) no.3.
buis (tube) no.4 .
buis (tube) no.5.

17/10
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

II

18/10 20/10 21/10 17/10 18/10 20/10 21/10

18
42
droog (dry)
IS
18
droog
droog droog droog droog
droog
droog droog droog 48
droog droog droog 53
droog
30
11
10
13
12

37
52
46
49
23

37
53
47
47
18

TABLE 16. Position of the water in centimetres below the surface in the shallow groundwaterlevel tubes on the badly working experiment-field for drainpipe-infiltration in the
Groote Veenpolder vanWeststellingwerf at O. DE VRIES'S.

38
51
45
46
17
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van de veenkleigruislaag. Uit de voorgaande proeven bleek,dat in de Binnenpolder
het Bedijkte Rondebroek de buizen van de serie II en ook die van de serie III
droog stonden, wanneer de gruislaag droogstond (proef IV). Wordt in een gebied,
waar de indroging van de bovenste veenlagen niet al te ernstig is, draininfiltratie
toegepast, dan zal het dienstig zijn de gegraven sleuven met turven of grof zand
op te vullen.
PROEF VII. Op perceel 7300 van A. Hofstee in de Groote Veenpolder Weststellingwerf werden waarnemingen verricht op een molproefveld, waarvan de molgangen goed werkten, doch waar maar weinig resultaat van deze infiltratiemethode te zien was. Molgang-afstand 4m. Dikte van het knipkleidek pl.m. 30cm.
Slootwaterpeil pl.m. 10cm beneden het maaiveld. Ook hier werden de buizen 1en
5 vlak tot boven, of vlak langs de molgangen in de bodem gedreven. Ondanks een
drukverschil van het water in de molgang en het slootwaterpeil van pl.m. 40 cm,
blijken de ondiepe waterstandbuizen boven de molgangen geheel droog te staan.
De diepere buizen, welke ongeveer tot 55 cm beneden het maaiveld reiken, geven
een hol-liggendegrondwaterspiegel tussen twee molgangen weer.
TABEL 17. Stand van het water in centimeters beneden het maaiveld in de ondiepe grondwaterstandbuizen op een slecht werkend mol-infiltratieproefveld waar de molgangen
goed werken.

I

Buisserie (lubes)
14/10

Datum
buis (lube)
buis (tube)
buis (tube)
buis (tube)
buis (tube)

no. 1
no, 2
no. 3
no. 4
no. 5

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

15/10

II
16/10

droog (dry)
droog
droog
droog
droog

14/10

15/10

16/10

40
48
43
43
39

36
48
44
43
37

36
47
41
39
35

TABLE 17. Position of the water in centimetres below the surface in the shallow groundwaterlevel tubes on a badly -working mole-channel infiltration experiment-field, where the
mole-channels work well.
PROEF VIII. Werken de molgangen reeds lang niet meer, dan treedt een verlaging van de grondwaterspiegel in. Bijwaarnemingen verricht op een proefveld bij
A. Hofstee, Groote Veenpolder van Weststellingwerf (perceel 7307), bleken alle
buizen, ook de diepere waarnemingsbuizen, droog te staan. In de beginne had dit
proefveld boven de gangen enige werking te zien gegeven. De slootwaterstand was
20cm beneden maaiveld, de molafstand was 3m.

7. MOGELUKHEDEN TOT HERSTEL DER CRASLANDPRODUCTIE

Hetgeen hiervoor besproken is resumerende, komen wij ten aanzien van de
verbetering van dezegronden tot de volgende conclusies:
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A. Voor hetgevalmen de bestaandegrasmatintact wil houden:
1°. Buisinfiltratie is bruikbaar op knipkleigronden op ernstig ingedroogde zeggeveen en op mosveen.
2°. Molinfiltratie op dezelfde profielen is slechts bruikbaar wanneer de molgang
zeer hoog in het veenpakket of beter nog, in de veenklei-gruislaag getrokken
kan worden. De over het algemeen geringe dikte van het kleidek levert hierbij
echter het gevaar op dat de molgangen dichtgetrapt worden. Anderzijds zou
molinfiltratie in dergelijke gronden met gunstig gevolg toegepast kunnen worden, wanneer door een andere constructie van de molploeg een voldoend
snelle,directe opstijging van het water uit de gang mogelijk gemaakt wordt.
3". In minder ernstig ingedroogde zeggeveenprofielen of in mosveenprofielen
kan van molinfiltratie, waarbij de gangen in het veenpakket getrokken worden, een beter resultaat verwacht worden, wanneer bereikt kan worden, dat de
wanden van de gangen niet vervloeien en toestroming van water mogelijk
blijft.')
4". Wanneer het bovenste veenpakket uit niet sterk ingedroogd zeggeveen of uit
mosveen bestaat geeft buisinfiltratie minder goed resultaat te zien. Mogelijk
dat hierin verbetering gebracht kan worden door het opvullen van de drainsleuven met goed doorlatend materiaal.
5°. Naarmate het veenpakket ernstiger gescheurd is, leveren deze infiltratiemethoden meer resultaat op. Plekkerige bevochtiging treedt op wanneer de
infiltratie-afstanden niet nauw genoeg zijn.
6°. In beter doorlatende rietzeggeveen-profielen kan met veel wijdere infiltratieafstanden volstaan worden. Veelal geeft hier het op een voldoend hoog peil
brengen van het slootwater reeds aanzienlijk resultaat. Grote droogblijvende
plekken in de percelen duiden op de noodzaak tot verkleining van de infiltratie-afstanden.
7°. Bestaat het veenpakket uit het beter doorlatende rietzeggeveen of rietveen dan
kan door middel van greppels een bevredigende infiltratie verkregen worden.
In afhankelijkheid van de samenstelling van het veen moeten de greppels dichter bij elkaar of verder uiteen liggen. Ter orientatie zij hier vermeld, dat in het
boezemland van de Veenpolder van Echten bij een greppel-afstand van 30 m
uitstekend resultaat werd verkregen. Een vereiste blijft hier ook weer, dat het
water voldoende hoog opgevoerd moet kunnen worden.
') Naar aanleiding van de in het extreem droge jaar 1947 opgedane ervaringen, heeft de
Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoost Polder gestreefd naar het vinden
van een oplossing, waarbij het in verhouding zo goedkope mol-infiltreren toch gebruikt kon
worden. Dit streven werd gesteund door de zoveel gunstiger uitkomsten der molproefvelden
in 1948 (DE JONGE 1949), welke het gevolg waren, eensdeels van verbeteringen in het systeem
der molinfillraties, zoals het zo hoog mogelijk trekken der gangen, anderdeels van de grote
neerslaghoeveelheden en de geringere verdamping in dat jaar. Bij de vochtvoorziening der
grassen kwam het toen minder aan op opstijging boven het phreatisch vlak, als wel op capillaire
binding van het regenwater.
Gunstig resultaat werd verkregen door het toepassen van een gecombineerde mol- en buisinfiltratie, waarbij dwars op de richting der molgangen enige drainsleuven aangebracht werden.
De gunstige werking van de vele met water volstaande scheuren, waardoor de molgangen steeds
water toegevoerd krijgen, ondanks het hier en daar verstopt raken, wordt hierdoor gei'miteerd,
terwijl, indien de slootwaterstanden hoog genoeg zijn, infiltratie in de gruislaag plaats kan vinden.

/
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8°. Begreppeling kan overal toegepast worden, waar een goed doorlatende gruislaag tussen het kleidek en minder doorlatende veenpakketten aanwezig is. De
infiltratie-afstanden moeten dan echter geringer zijn. In het gunstigste geval
kunnen hier degreppels 15—20m uit elkaar gelegd worden.
9°. Bij de beoordeling der toe te passen infiltratie-methoden behoort steeds de
dalingsgeschiedenis van de grondwaterspiegel in het terrein als leidraad te
gelden.
10°.De boeren moeten steeds nauwlettend toezien op de gang der bevochtiging.
Te natte profielen zijn zeker niet gewenst. Het in de hand houden der slootwaterstanden en het openen en sluiten der infiltratie-gangen wanneer nodig, is
een vereiste. Een systeem van infiltratie-gangen dat 66n hoofdaanvoer heeft,
kan hierbij dienstig zijn.
11\ In gebieden waar de verdroging pas in een beginstadium verkeert, is het
dienstig zo vroeg mogelijk maatregelen te nemen, teneinde te beletten dat de
grondwaterspiegel te ver daalt en de bovenste veenlagen te ver indrogen.
B. Voor het geval men overgaattot ingrijpender methoden:
1°. Scheuren van het grasland tot verbetering van de structuur van het kleidek
alleen geeft slechts een geringe verbetering van de vochtvoorziening van de
gewassen. De watercapaciteit van het kleidek neemt daardoor wel iets toe,
doch de zo noodzakelijke vochtvoorziening door capillair opstijgend water
wopdt hierdoor niet hersteld. De toestand van het veen isdaarvan de oorzaak.
Speciaal wanneer later het gebied weer in gras gelegd wordt, zal scheuren
slechts een geringevooruitgang blijken te zijn..
2°. Gipsbehandeling van de knipklei in de buitenpolders is noodzakelijk om de
compact indrogende Na-kleien tot een betere structuur te brengen. Vanzelfsprekend is een goede Ca-bemesting in het gehele gebied noodzakelijk, wanneer deze gronden tot bouwland worden omgeschakeld.
3°. Elk cultuurtechnisch ingrijpen in het veen zelf moet erop gericht zijn de doorlatendheid daarvan te vergroten. Het verstoren van de bovenste meter van
sterk ontwaterde veenpakketten door middel van een ondergronder kan resultaat opleveren, indien een goed regelbare toevoer van het slootwater in het
gestoorde veen mogelijk gemaakt wordt. Het slootwaterniveau moet dan zo
hoog staan, dat het water contact kan maken met de onderkant van het kleidek. Hiermede wordt dan de werking van de buisinfiltratie-proefvelden geimiteerd. In minder sterk ingedroogd veen of in mosveen kan de veenmassa
spoedig vervloeieii en weer dichtraken.
4°. Het verbeteren van de horizontale doorlatendheid van het profiel kan bereikt
worden door een kunstmatige gruislaag bij de bewerking van het land aan te
brengen door middel van een turfbrokken- of grindlaag.
5°. In het uiterste geval kan de bovenste veenlaag tot op de zomergrondwaterstand afgegraven worden, mits men ervan overtuigd is dat het grondwater niet
verder zal dalen.
Beide Iaatste punten werden door hun onuitvoerbaarheid als zuiver hypothetisch beschouwd.
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VII. THEORETISCHE VERHANDELING OMTRENT HET ONTSTAAN
VAN HET GEBIED
A. DE PLEISTOCENE ONDERGROND
Uit de aard der zaak heeft het karteringswerk weinig materiaal opgeleverd omtrent de opbouw van de pleistocene ondergrond. Slechts de topografie van het
oppervlak werd min of meer gedetailleerd op kaart gebracht.
Het postglaciale landschap kenmerkt zich door een krachtig ontwikkeld ruggencomplex, enkele eenvoudige, vaak ook minder hoog ontwikkelde ruggen en enkele
zeer uitgesproken stroomdalen.
De jongste lagen van het pleistoceen, het z.g. laagterraszand, dekt overal de
oudere pleistocene afzettingen af, zoals de beide min of meer grindrijke, betrekkelijk grofzandige fluvioglaciale afzettingen (II4 en II 3) uit het Rissglaciaal. Hieromtrent zijn slechts weinig gegevens bekend, doch de beschrijvingen door STEENHUIS gemaakt van de diepboringen, welke gedaan werden ten behoeve van het
geo-hydrologisch onderzoek, werpen enig licht op de opbouw van de ondergrond. ') Plaatselijk werden min of meer duidelijk lemige terrestrische Eemzeeafzettingen uit het Wurm-Riss interglaciaal (II 8)en het Riss-interstadiaal, alsmede
ook keileem of grondmorene afzettingen (II 3) uit het Riss-glaciaal aangetroffen.
Voor het probleem in dit gebied is het van belang te weten, dat de pleistocene
ondergrond overwegend uit goed doorlatende min of meer grove zanden bestaat,
waarin op enkele plaatsen lemige lagen en ook wel veenlagen aangetroffen kunnen
worden, voornamelijk ter plaatse van de diepboringen F 3,F 3 l en F 2. In verband
met de huidige opvattingen over het „braiding-river"-systeem is het waarschijnlijk,
dat degrindrijkdom der fluvioglaciale mantels georienteerd is in banen.
Het over het algemeen zwak golvende laagterras landschap draagt het karakter
van een dekzandgebied, waarin sedimentatie met stuivende sneeuwmassa's plaatsgevonden heeft. Een dergelijke afzetting dateert uit het Wurmglaciaal, doch de
aanwezigheid van de, aan het dekzandlandschap zo geheel vreemde, zeer plaatselijke, steile opwelvingen, ruggen en ruggencomplexen duidt op een latere modellering met duinvorming. De latere verstuiving van de zandmassa's heeft plaatsgevonden in het Praeboreaal (CROMMELIN en VAN MAARLEVELD 1949) of zelfs nog
later, waarbij verschillende factoren invloed uitoefenden op de vorm der duinen.
De strekking der grote rugcomplexen duidt op een overheersend noordwestelijke
windrichting tijdens hun vorming. Het verloop der enkelvoudige en bijna steeds
minder hoog ontwikkelde ruggen wijst op een orientatie langs bestaande stroomdalen, waarbij dus van rivierduinen gesproken kan worden.
Het valt op, dat vlak langs diep ingesneden stroombeddingen zeer plaatselijk'
hoge duinvorming is opgetreden, terwijl elders waar geen diep ingesneden geulen
het stroomgebied der riviertjes markeren, minder hoge duinvorming te zien valt,
o.a. in de Groote Veenpolder van Weststellingwerf en in de polders van Blankenham. De duinen hebben hier meer het karakter van smalle, lage, langgerekte ruggen, welke op grotere afstanden van de stroompjes gelegen zijn. Brede stroomdalen
hebben hier het water afgevoerd, waarbij vooral gedurende nattere seizoenen brede
gebieden onder water kwamen te staan, terwijl in drogere tijden deze gebieden
') De gegevens dezer diepboringen staan op de Geologische Stichting te Haarlem ter
beschikking.
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toch steeds zeer vochtig bleven. Klaarblijkelijk heeft duinvorming hier en daar
langs de randen van deze gebieden plaatsgevonden, waarbij behalve de aard van
het vegetatiedek, mogelijk ook het periodiek droog en nat zijn van de bodem aanleiding is geweest tot beurtelings verstuiving en vastlegging van het zand. Eenzelfde verschijnsel kan men in de Friese Wouden langs de stroomdalen waarnemen.
Daar dekt geen veenlaag de topografie van het oude landschap af en het valt op,
hoe recentere stuifzanden, welke soms over grote lengten langs de randen der
stroomdalen doorlopen, juist bovenop de langgerekte oudere ruggen voorkomen.
In de brede stroomgebieden zelf, worden plaatselijk ook zwak ontwikkelde
ruggen aangetroffen o.a. in de Groote Veenpolder van Weststellingwerf ten noordwesten van de boerderij van Oenema. Ook ontmoet men dergelijke terreinvormen
stroomopwaarts in Friesland. Vaak wordt daarbij de indruk gewekt, dat het dan
door het stromende water zelf opgeworpen banken of wallen betreft. Zij zijn herkenbaar aan het grotere percentage grovere zandkorrels, dit in tegenstelling tot de
oeverduinruggen, welke een gelijkmatige fijne korrelverdeling vertonen. Hierover
zijn echter uit het randgebied van de Noordoost Polder geen gegevens bekend.
Langs diep ingesneden beddingen worden plaatselijk slechts oeverduinen direct
langs de rand van de eigenlijke geul aangetroffen. Dit is begrijpelijk als men bedenkt, dat de hierboven aangegeven omstandigheden slechts plaatselijk aanwezig
zullen zijn. Voor het overgrote deel van het jaar bevindt het water en dus ook het
grondwater zich te diep onder.het oppervlak, dan dat er speciaal bevoorrechte
zones voor het vastleggen van stuivend zand over grote lengten langs de stroompjes
voor kunnSn komen. Mogelijk heeft bijdeze steile,dikwijls hoog opgebouwde duinvormingen een plaatselijk voorkomende hoger opgaande vegetatie een rol gespeeld.
In de Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek valt eenzelfde verschijnsel waar te
nemen. Het vlakke, ondiepe, brede stroomgebied van de uit het noorden komende
Tjonger, gecombineerd met het dieper ingesneden dal van de Linde, lost zich
hier op in een aantal dieper ingesneden geulen, welke zich ten zuiden van Kuinre
in het gebied van de Noordoost Polder voortzetten. Ter verduidelijking zij hier
opgemerkt, dat zich ter plaatse van het huidige dorpje Kuinre ook een geul in het
pleistoceen-oppervlak bevindt, welke niet gekarteerd kon worden. In dit gebied
worden geen doorlopende oeverduinruggen aangetroffen, alleen komen slechts hier
en daar hoge opduikingen voor.
De geulsystemen in de Polder van Baarlo wijzen op een niet zeer sterke waterafvoer. Zij kunnen dus niet opgevat worden alseen voortzetting van de Linde en de
Tjonger. In feite betreft het hier een waterafvoer van het hoge gebied nabij Oldemarkt en een tak van de Steenwijker Aa, welke ten noorden van Baarlo tezamen
vloeien en zich voortzetten in noordelijke richting om zich ergensin het NoordoostPoldergebied met de Tjonger-Linde-combinatie te verenigen. Waar dit punt zich
bevindt is niet bekend, evenmin de gezamenlijke loop welke zich waarschijnlijk
in westelijke richting zal voortzetten.
Voorzichtigheid bij de interpretatie van de laagterras-topografie blijft evenwel
steeds geboden en een zekere reserve is op zijn plaats. Uit de boorgegevens van de
diepboringen F 2, gemaakt in de Veenpolder van Echten ter hoogte van Bantenga
en geinterpreteerd door STEENHUIS, blijkt namelijk, dat de aldaar voorkomende en
in noordzuidelijke richting verlopende zandrug mogelijk van geheel andere origine
is. STEENHUIS geeft in deze boring als enige van een 9-tal in het karteringsgebied
verrichte boringen, een laag keileem aan van 2,30 m dikte, terwijl hij bovendien,
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hoewel met enige reserve, ter plaatse een zeer ondiepe ligging van het hoogterras
aangeeft.
Het gebrek aan diepboringen in de verschillende zandruggen of zandopduikingen maakt het onmogelijk te zeggen of ook bij verschillende andere ruggen de aanwezigheid van keileem een hogere ligging van het pleistoceen-oppervlak veroorzaakt. Hoe het ook zij, de dunne dekzandlaag, welke ter plaatse van deze diepboring slechts 2,90 m dik is, en de slechts 50 cm dikke fluvioglaciale mantel,
duiden op een reeds aanzienlijke hogere topografie v<56rde dekzand-sedimentatie.
Een kenmerkend verschijnsel in dit pleistocene landschap is het voorkomen van
een fijnzandige afdekking van de middelgrove laagterraspakketten in de lagere
gedeelten. Speciaal valt dit op in kommen tussen hogere ruggen, waar fijn zand
sedimenteerde, dat door de wind op de hogere koppen uitgeblazen werd. Minder
duidelijk treedt dit verschijnsel op in de grote lager gelegen, zwak golvende gebieden.
Geheel in overeenstemming met de bestaande theorieen over de dekzandafzettingen is het materiaal hiervan geheel van noordelijke herkomst. Het onderzoek
naar de percentages van de verschillende zware mineralen, uitgevoerd door de
Heer B.J. SCHOENMAKER, cand. l.i., bevestigt de relatie met de A-provincie (EDELMAN 1933).
Tabel 18geeft de resultaten van enige analysen weer:
TABEL 18. Sediment petrologische samenstelling van enige zandmonsters van de pleistocene
ondergrond (A provincie).
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TABLE 18. Mutual percentages of transparent minerals in some samples of the sand of the
pleistocene subsoil (A province).

Het blijkt dat alle monsters een vrijwel eendere samenstelling bezitten. In enkele
monsters wordt iets sillimaniet aangetroffen, hetgeen op een oostelijke invloed
wijst. De monsters 5360 en 5361, afkomstig van het z.g. „Kuinre zand", uit de
Noordoost Polder, bezitten een volkomen analoge samenstelling en zijn dus van
dezelfde herkomst.
De herkomst der oudere afzettingen is dooigaans minder eenzijdig. De tussen
dekzand en glaciale afzettingen aanwezige fluvioglaciale mantel vertoont veelal
een menging van noordelijk en zuidelijk materiaal. Waarschijnlijk betreft het zuidelijke element in deze afzettingen versleept hoogterrasmateriaaj. Opvallend in dit
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verband is de aanwezigheid van overslagzand nabij de kolk bij Kuinre, dat geheel
van zuidelijke herkomst is en een typische overeenkomst vertoont met het huidige
Rijnzand. De sedimentpetrologische analyse in tabel 19, monster no. 5363, laat
zien hoe dit zand zuiver afkomstig is uit de Saussuriet- of Lobithprovincie (vergelijk EDELMAN 1933).
TABEL 19. Sediment petrologische samenstelling van enkele lagen in het dijkdoorbraak overslagzand, dat de Oude Kuinre-bedding in de Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek
opvult. (Monster 5363 Saussuriet-Lobith provincie).
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TABLE 19. Mutual percentages of transparent minerals in some layers of the dikebreach
deposit sand, which has filled up the bed of the old river Oude Kuinre, in the
Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek (sample 5363 Lobith province).

Het blijkt dat bij het uitkolken van de pleistocene ondergrond het bovenste
dekzand van de A-provincie (monster no. 5364 en 5365) onderin de veenstroombedding terecht is gekomen, terwijl op het laatst, zand uit de diepere ondergrond
gekolkt werd en alslaatste in de geul werd afgezet (no.5363).
Ook de diepboring K4, nabij Kuinre, welke dichtbij dezelfde kolk uitgevoerd
en door STEENHUIS geinterpreteerd werd, vertoont van 18,50—19,75m beneden het
maaiveld „in hoofdzaak zuidelijk materiaal met weinig hoekig tot weinig afgerond,
morene gruis gemengd". Het zand is matig grof en bevat veel grind tot 6 cm. Het
werd gekwalificeerd als fluvioglaciaal II4. De vraag blijft dus bestaan of hier na
het terugtrekken van het landijs Rijn-materiaal direct aangevoerd is,of dat het hier
versleepte oudere sedimenten betreft.
Uzerverrijking in de bovenste lagen van de pleistocene ondergrond komt in het
algemeen slechts voor boven de 2{ m dieptelijnen beneden het maaiveld. Vaste
f
egels hieromtrent kunnen moeilijk gegeven worden omdat hiernaar geen speciaal
onderzoek werd ingesteld. Wei wordt steeds een ABC-podsol-profiel aangetroffcn
langs de wanden van de hoogste opduikingen. Bovenop de pleistocene opduikingen
blijkt een podsolprofiel veelal afwezig te zijn. De herhaalde overspoelingen, zowel
alsde behoefte van de bevolking aan stalzand isde oorzaak, dat hiervan niets meer
te bespeuren valt.
Het valt op, dat de loodzandlaag op iets grotere diepte steeds ontbreekt en
beter van een BG-profiel gesproken kan worden. Daarbij heeft zich dus een met
'jzer verrijkte laag gevormd onder invloed van het grondwater enerzijds en het
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vegetatiedek anderzijds. Van een uit- en inspoelingslaag is hier dus geen sprake.
De regelmatige stijging van het grondwater gedurende de atlantische periode is
oorzaak geweest dat een ABC-profiel niet gevormd kan worden, behalve op de
hoogste koppen welke tot en met het Subboreaal boven het grondwater lagen.
De BG-laag, welke langs de hellingen van de opwelvingen wordt aangetroffen
is nimmer tot een oerbank ontwikkeld. Ook de B-laag op de hoogste koppen is
meestal niet zo sterk verkit, dat van een geheel verkitte en harde bank gesproken
kan worden. Slechts een enkele maal blijkt deze laag zeer hard te zijn, hetgeen o.a.
gedemonstreerd werd aan de baggermolen, welke zich zelf onder water trok, toen
zand gebaggerd werd in een zandopduiking in het Nieuwe Kanaal in de Bocht
ten noorden van Kuinre. De emmersraakten vast in zeer harde oer.
De betrokken opduiking is niet op de kaart aangegeven en wordt beschouwd
als een plaatselijk, hoog oeverduin, hetwelk vlak aan de oever van een der diepe
laagterrasgeulen ontstond.
B. HET VEENPAKKET
1. DEONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
a. Algemeen overzicht
Het veenpakket in het randgebied van de Noordoost Polder heeft zich gevormd
in een uitgestrekt zwak golvend dekzand landschap waarin slechts enkele smalle
ruggen of ruggencomplexen enig relief gaven. Dit gebied washet stroomgebied van
verschillende, van de oostelijk gelegen zandgronden stromende riviertjes, welke
zich al of niet diep uitgeslepen beddingen hadden gevormd. Het zijn deze stroompjesgeweest, welke de veengroei in dit gebied beheerst hebben.
Zoals gebleken is uit een door FLORSCHUTZ aan enkele profielen uitgevoerd
palynologisch onderzoek, nam de veengroei op sommige plaatsen reeds in het
Boreaal een aanvang. Het betreft hier de laagst gelegen terreinen van het pleistocene oppervlak waarin, hetzij door aanwezigheid van stroompjes, hetzij door een
slechte afwatering toen reeds veengroei mogelijk was.
Naarmate met het inzetten der Littorina-transgressie, welke in hoofdzaak de
atlantische periode typeert, de grondwaterstanden en daarmee ook de waterstanden van de stroompjes stegen, groeide het bestaande veen en hield gelijke tred
met deze stijging. Zo werd veengroei ook op hoger gelegen plaatsen mogelijk. Het
is in hoofdzaak in deze periode, dat het gemiddeld 3 m dikke veenpakket tot
ontwikkeling kwam. Vlak langs de stroompjes draagt het veenpakket een eutrooph
tot mesotrooph, op grote afstand een oligotrooph karakter.
De opbouw gedurende het Atlanticum is zeer geleidelijk geweest. Behalve de
regelmatige stijging van het grondwater kwam er geen verandering in de hydrologische gesteldheid en dus ook niet in de vegetatie. Slechts de bovenste lagen van
de veenprofielen vertonen dikwijls een afwijking, welke wijst op een verandering in
het regime van de geleidelijke grondwaterstijging. Deze afwijking is gekenmerkt
door een sterker oligotrophe inslag boven in de mesotrophe veenprofielen, terwijl
daarin, evenals in de bovenste lagen van de oligotrophe veenprofielen Callunaresten in belangrijke mate aanwezig zijn. Ook worden daarin meer resten van
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Eriophorum vag. aangetroffen en het is dus waarschijnlijk dat deze bovenste
veenlagen gevormd zijn bij lagere grondwaterstanden. Er zijn gegronde redenen
om aan te nemen dat deze veenvorming gedurende het Subboreaal plaats vond,
zoalsook uit het pollen-analytisch onderzoek gebleken is.
Langs de stroompjes wordt dikwijls opnieuw een eutrophe veenlaag aangetroffen boven deze oligotrophe afdekking van het mesotrophe veenpakket. Dikwijls is
deze laag bovenin min of meer kleiig en worden er kattekleiresten in aangetroffen.
Dit laatste vooral wijst op een overspoeling van het veenlandschap met brak water.
Deze veenvorming kan dus als voorloper beschouwd worden van het later, eveneens door overspoeling met slibhoudend zeewater gevormde minerale dek en vertegenwoordigt zodoende het enige in dit gebied aangetroffen subatlantische veen.
b. Factoren welkede veengroeibeheersthebben
Behalve de hierboven geschetste invloed van de achtereenvolgens plaats vindende transgressie, regressie en hernieuwde transgressie, respectievelijk in
het Atlanticum, Subboreaal en het Subatlanticum, valt bij de beschouwing
van de regionale ligging van verschillende veenprofielen direct de nauwe
betrekking op tussen de aard van het veenpakket en de topografie van het pleistocene landschap. Niet alleen de aanwezigheid van de stroompjes als causale factor,
maar ook de topografie van het pleistocene-oppervlak blijkt bepalend te zijn geweest voor de aard der zich ontwikkelde veensoorten.
Waar langs de waterlopen de oevers zo laag waren, dat zijgedurende het gehele
jaar constant dras stonden en zelfs onder water lagen, ontwikkelde zich een eutrophe vegetatie waarin Phragmites een zeer belangrijke plaats innam. De groeivoorwaarde voor een dergelijke vegetatie, namelijk fris en voedselrijk water, was op
dergelijke plaatsen aanwezig door de geregelde verversing met stromend water.
Waar langs de oevers der waterlopen het pleistocene oppervlak een iets hogere
ligging ten opzichte van het water, in casu het grondwater vertoonde, zodanig dat
slechts periodiek overspoeling plaats vond, terwijl het grondwater zich voor de rest
van het jaar ongeveer in het maaiveld bevond, ontwikkelde zich een mesotrophe
veensoort, waarin vooral Carex een overwegende plaats innam. Dergelijke gebieden
zijn gedurende hun ontwikkeling doorgaans zeer vochtig, doch in droge perioden
toch begaanbaar. Een mesotrophe vegetatie kan zich in de beginne dus ook vlak
langs de oeversvan de stroompjes ontwikkeld hebben,wanneer deze tehoog waren
voor de ontwikkeling van de meer eutrophe Phragmites-associatie.
Slechts wanneer door een algemeen hogere ligging van het oppervlak, bij het
begin van de veengroei,geen periodieke overspoeling met het min of meer voedselrijke rivierwater plaats kon vinden, ontwikkelde de veenvormende vegetatie zich
als een oligotrophe associatie.Ditzelfde blijkt het geval tezijn, wanneer rugvormige
pleistocene opwelvingen het verder doordringen van het overstromende rivierwater
beletten, niettegenstaande het feit dat achter deze ruggen de hoogteligging van het
pleistocene oppervlak van dien aard was dat de grondwaterspiegel daar toch ook
periodiek zeer hoog moet zijn geweest. Het blijkt dus, dat hier meer de overspoeling met voedselrijk water vanuit de stroompjes de aard van de veenvormende
vegetatie bepaalde, dan de hoogteligging ten opzichte van het grondwater. De
meest sprekende voorbeelden hiervan zijn wel het voorkomen van oligotrooph
veen achter een rug vlak langs de Tjonger in het noordelijk deel van het z.g. Lange
Lille-gebied, aan de oostzijde van deze rivier en het voorkomen van oligotrooph
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veen in de ondergrond in de Polder van Baarloo binnen het aldaar voorkomende
ringvormige ruggensysteem, Duidelijk valt daar waar te nemen dat in latere perioden, toen de grondwaterspiegel evenals het veenoppervlak aanmerkelijk gestegen
was, het overstromingswater door depressies in het ruggensysteem wel binnen kon
dringen. De ontwikkeling van mesotrooph veen bovenop het oligotrophe veen was
daarvan het gevolg. Aan de zuidzijde blijkt de toestand zelfs zodanig te zijn geweest, dat het zich buiten dit systeem ontwikkelende eutrophe veen iets naar binnen kon dringen.
Werd in het voorgaande de nadruk gelegd op de aanleg van de veengroei en de
factoren welke daarbij bepalend waren, ook gedurende de verdere groei van het
veen hebben dezelfde factoren de gang van zaken beheerst. Het blijkt dat het veenpakket zich afhankelijk van het grondwater ontwikkeld heeft. Een geregelde staging daarvan heeft het mogelijk gemaakt dat het veen steeds verder omhoog
groeide, waarbij de in eerste aanleg aanwezige veensoort door zijn ontwikkeling
boven, op of onder de grondwaterspiegel gedurende de gehele atlantische periode
dezelfde bleef.
c. Eutrooph veen
Het zich onder de grondwaterspiegel ontwikkelende eutrophe veen kenmerkt
zich door het voorkomen van rietresten (Phragmitescommunis) en is herkenbaar
behalve door het grove wortelvilt, aan de platgedrukte rhizomen en de brede bladresten. De habitus van dit Phragmitetum-veen wisselt zeer sterk, al naar gelang het
milieu waarin het zich vormde. Behalve verschillende graden van verwering en van
ingespoelde minerale of gyttja-achtige bijmengingen, wisselt de riet-component in
dit veen zeer sterk.
Vlak langs de stroompjes, waar de vegetatie zich ontwikkelde in water, waarvan regelmatig verversing mogelijk is, bestaat het veen vaak zo goed als geheel uit
Phragmites-resten, terwijl op grotere afstand van de stroompjes o.a. de groep van
de zeggen (Carex) een steeds belangrijker plaats in het Phragmitetum in gaat
nemen. Immers de frisheid van het water neemt af, doordat het moet infiltreren
door een dicht vegetatiedek.
Behalve de afnemende voedselrijkdom van het water, bepaalt in hoofdzaak de
afnemende waterdiepte, als gevolg van het oplopen van het terrein, op
welke afstand van de rivier het riet-element uit de vegetatie verdwijnen
zal en van een zuiver Caricetum gesproken kan worden. De klassieke opeenvolging
van limnisch-, telmatisch- en terrestrisch veen van het verlandingsproces, vindt
hier dus niet in verticale richting plaats, maar men treft het in grote lijnen gesproken in zone's naast elkaar aan, nog juist zoals dit in de eerste stadia van de
verlanding tot ontwikkeling kwam. Het op deze wijze opgegroeide veenlandschap
vertoont hierdoor een typisch conservatisme. In de overgang van limnisch naar
telmatisch veen valt dus een successie te constateren van rietveen, zegge-rietveen
en rietzeggeveen, in welke volgorde tevens de grofheid van het veen afneemt.
De Carex-component van deze nog eutrooph te noemen veensoorten wordt gevormd door grove zeggensoorten, waarvan het wortelvilt als grondmassa duidelijk
herkenbaar is.
d. Mesotrooph veen
Waar de diepte ten opzichte van het grondwater te gering was voor de ontwikkeling van Phragmites, bestond de vegetatie overwegend uit een zich ongeveer ter
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hoogte van de grondwaterspiegel ontwikkelende zeggen-vegetatie. Hierbij kunnen
nog telmatische en terrestrische planten-associaties onderscheiden worden, waarvan de eersten, voorwaardelijk bestaande uit grove zeggen soorten (volgens de indeling van VON BULOW (1929): Magnocaricetum-veen), de voortzetting vormt van
de, in het afnemende eutrophe milieu steeds sterker dominerende zeggen-component en dus tot de meer eutrophe veenvormende vegetatie gerekend moet worden.
Het grove zeggeveen is evenals het meer eutrophe veen doorgaans weinig verteerd en vertoont soms eveneens een bijmenging met slib- of gyttja-achtig materiaal, waardoor het een grauwe kleur kan krijgen. Ontbreekt deze bijmenging, dan
is dit grove zeggeveen lichtbruin van kleur. Vaak worden er loofhoutresten in aangetroffen, afkomstig van de langs de stroompjes in de zone der grove zeggen
groeiende houtgordels. Minder vaak worden dergelijke resten in het fijne zeggeveen aangetroffen. Het grove zeggeveen issteedsherkenbaar aan duidelijk te onderscheiden plantenresten, voornamelijk wortelvilt. Veelvuldig komen er zaden van
waterdrieblad (Menyanthes trifoliata)in voor.
De terrestrische vorm, het fijne zeggeveen (volgens VON BULOW: het z.g. Parvocaricetum-veen) is de meest uitgebreide vertegenwoordiger van het mesotrophe
veen in het randgebied van de Noordoost Polder. Het bestaat doorgaans uit een bij
wrijven direct verkruimelcnde, rulle, bruine tot bruingrauwe, min of meer sterk
vergane massa zonder veel herkenbare plantenresten. Slib of gyttja-achtige bijmengingen werden zeer weinig waargenomen. Wei worden zaden van waterdrieblad in
de geringe structuur vertonende massa aangetroffen, terwijl ook Hypnaceae in het
zeggeveen aanwezig kunnen zijn.
Afgezien van de kleine hoogteverschillen ten opzichte van het phreatisch vlak
moet het gehele mesotrophe veengebied beschouwd worden als het inundatiegebied
der veenstroompjes, waarbij voedselrijk water 's-winters het groeiende veenlandschap overstroomde. 's-Zomers lag het gebied waar zich de fijnere zeggen-soorten
ontwikkelden, nagenoeg droog, terwijl het gebied der grovere zeggen-soorten dras
bleef, zonder open water; dit in tegenstelling tot het eutrophe gebied. Zowel het
eutrophe als het mesotrophe veen kan naar de indeling van VON POST (1926) als
topogeen beschouwd worden.
De onderste lagen van het Carexveenpakket dragen doorgaans een eutropher
karakter. Het veen is veel grover van structuur en bevat o.a. Phragmitesresten. Dit veen moet niet zozeer als eutrooph opgevat worden. Het vertegenwoordigt de limnisch-telmatische trap van het verlandingssysteem, waarin deze planten
door hun contact met de minerale ondergrond en het grondwater een belangrijke
rol spelen. Deze veensoort vertoont hetzelfde voorkomen als het onder oligotrophe
venen voorkomende darg. Het islichtbruin van kleur.
Nooit bezit het zuivere fijne zeggeveen een zo grote verweringsgraad dat het
een zwarte amorph-drabbige massa geworden is.
e. Roestig zeggeveen
Plaatselijk worden in de zeggeveenpakketten ijzercarbonaat-ophopingen aangetroffen. In de betrekkelijk uitgebreide, z.g. roestige zeggeveen-gebieden waarin dit
voorkomt, heeft het veen een sterk verweerd karakter. Het is zwart van kleur en
slap van samenstelling. De naam „roestig"zeggeveen isontleend aan het plaatselijk
spraakgebruik. Wordt dergelijk veen aan de lucht blootgesteld, dan oxyderen de
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er in aanwezige ijzerverbindingen tot ijzerhydroxyden (limoniet), waardoor de
echte „roestkleur" naar voren treedt.
IJzercarbonaat komt laagsgewijs in het veen voor als een kaasachtige, smerende
massa (VAN BEMMELEN 1876)of als sintels. Het heeft een blonde,okerachtige kleur
en bestaat uit ferrocarbonaat (sideriet). In de verveningen van Groningen en
Drente staat het bekend als „witte klien". Het kan op elke willekeurige hoogte,
laagsgewijs in het profiel voorkomen, terwijl meermalen verschillende lagen boven
elkaar aangetroffen worden, van elkaar gescheiden door het zojuist beschreven
zwarte, slappe darie-achtige zeggeveen. Slechts enkele malen werd geconstateerd,
dat normaal zeggeveen tussen twee siderietlagen voorkwam en wel in de grenszone tussen een roestig zeggeveengebied en het normale zeggeveen gebied. Ook
KIVINEN (1936) constateert, dat het mesotrophe veen onder de siderietlagen sterker
gehumificeerd is, waarbij hij de graden H8 of H9 van de indeling van VON POST
en GRANLUND (1925) aangeeft.
De siderietlagen kunnen een zeer verschillende uitgebreidheid bezitten. KIVINEN (1936) geeft enige honderden meters aan. Ook de dikte der lagen kan zeer
wisselend zijn. KRUSCH (1923) vond tot 2 m dikke lagen. Dit moet wel tot de uitzonderingen gerekend worden. In het randgebied van de Noordoost Polder waren
de dikste lagen soms ± 50cm dik. Doorgaans waren zij niet dikker dan enkele cm.
Over het ontstaan van deze laagsgewijze ferrocarbonaat ophopingen in mesotrophe zeggeveengebieden is reeds door vele auteurs geschreven. VAN BEMMELEN
(1900) constateerde sideriet lagen in een mesotrooph broekveen onder het hoogveen
van Emmer Compascum. Hij meende dat het een afzetting van stromend water
betrof, dat tengevolge van de begroeiing niet meer weg kon vloeien. Volgens hem
wordt het ferrocarbonaat kristallijn afgezet en ontstaat het niet door de, tengevolge
van humificatieprocessen optredende, reductie tot gel-achtig FeC03 van het na
oxydatie in open water ontstane Fe20j. Daarvoor is het percentage organische bestanddelen der witte klien-lagen ( < 10%)te gering.
KRUSCH (1923)veronderstelt een vormingin waterkussens in een bestaand veenpakket direct uit grondwater, dat volgens hem ferrocarbonaat in colloidale, zowel
als in kristallijne vorm bevat. De waterkussens raken volgens KRUSCH door dit
grondwater in hoofdzaak vol met het colloidale ferrocarbonaat, terwijl een geringe
hoeveelheid kristallijn-sideriet sintelvorming veroorzaakt. Juist het afgesloten zijn
van de lucht is volgens KRUSCH essentieel. Bij oxydatie valt sideriet spoedig uiteen
tot een pulverachtige ijzeroer, dit in tegenstelling tot het bekende „Raseneisenerts".
KIVINEN (1936) daarentegen breekt weer een lans voor de vorming aan de
oppervlakte van het veen, in het anaerobe milieu der slenken van het veenlandschap. Hij constateert sideriet steeds in slenken, waarin langetijd water blijft staan.
De lagen lopen niet onder de ernaast liggende bulten door. Siderietvorming isvolgens KIVINEN beperkt tot het mesotrophe berken-Hypnaceeen-zeggeveenlandschap,
waarin slenken en horsten voorkomen („Rimpil"-vorming). Behalve de verschillen
in aerobie tussen en op de slenken, speelt hier het verschil in pH een rol. In de
slenken waar voornamelijk zeggen groeien heerst een pH > 4,5, terwijl op de
horsten waar zich veenmossen ontwikkelen de PH doorgaans < 4,5is.
Behalve VAN BEMMELEN gaat geen der auteurs dieper in op de vraag, waar het
ijzerhoudende water vandaan kan komen. Algemeen wordt hierbij verband gezocht
met de vorming van het „Raseneisenerts", waarbij door verdamping van ijzerhoudend grondwater ijzerophoping plaats vindt. QUAAS (1916) wijst echter op het
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voorkomen van ijzerverrijkingen in het Eifelgebergte in dunne veenlagen op
ondoorlatende ondergronden, waar dus geen sprake is van door het grondwater
aangevoerd ijzer. Hier is de ijzerverrijking een gevolg van de stagnatie van ijzerhoudend overstromingswater.
In het randgebied van de Noordoost Polder blijkt het voorkomen der roestige
zeggeveengebieden gebonden te zijn, enerzijds aan de grote mesotrophe inundatiegebieden van de veenstroompjes, anderzijds aan depressies van de topografie van
de pleistocene ondergrond ter plaatse. Het verschijnsel komt voornamelijk in de
Groote Veenpolder van Weststellingwerf voor, hetgeen erop duidt dat speciale
omstandigheden de vorming ervan veroorzaakt hebben en dat het geen algemeen
voorkomend verschijnsel is in de ter hoogte van het phreatisch vlak zich ontwikkelende mesotrophe veengebieden.
Juist de combinatie van roestig zeggeveen met een komvormige pleistocene topografie rechtvaardigt de verwachting, dat in deze gebieden reeds
vanaf het begin van de veenvorming ijzerhoudend overstromingswater achterbleef, nadat voor het overige het inundatiewater reeds verdwenen was.
Hier heeft dus een ander milieu geheerst met een moerasachtig karakter. Een
soort poelvorming dus,waarin plaatselijk in de diepste plekken het milieu zodanig
was, dat het in het water opgeloste ijzer neer kon slaan. Het geheel andere karakter
van het roestige zeggeveenpakket en het voorkomen van siderietlagen op elke
willekeurige hoogte in het profiel wijst hier op.
De begrenzing van deze gebieden door hogere gedeelten of ruggen in het pleistocene oppervlak en het kennelijk verband met de veenstroompjes, wekt de gedachte aan de aanvoer van ijzerhoudend water uit de veenstroompjes. Werd de
ijzerverrijking enkel en alleen gevormd door aan het oppervlak verdampend ijzerrijk grondwater, dan zou dit elders ook voor kunnen komen en zeker op die plaatsen waar de pleistocene ondergrond grote en kleine komvormige depressies vertoont.
Het verband tussen siderietvorming en „Rimpil"-vorming, zoals KIVINEN (1936)
dit beschrijft is wel duidelijk. Hij legt echter geen verband tussen mesotrooph
veen met een dergelijke oppervlakteconfiguratie, de plaats daarvan in het veenlandschap en de factoren welke aanleiding geweest zijn tot het ontstaan van zulke
typen. De waarnemingen van VAN BEMMELEN (1900), dat langs de randen van de
siderietlagen vivianiet in belangrijke mate werd waargenomen, wijst op een actief
biologisch leven ter plaatse, hetgeen langs de randen van poelen zeker niet onwaarschijnlijk is.
/. Oligotrooph veen
Op grote afstand van de veenstroompjes gaat het mesotrophe veenpakket, via
een mesotrophe overgangszone van afwijkend karakter over in een oligotrooph
veenpakket. Dit gaat niet geleidelijk zoals POLAK (1929, 1936) beschreef aan de
hand van haar onderzoek in het „laagveen" nabij Amsterdam. Integendeel, het
zich boven de grondwaterspiegel ontwikkelende oligotrophe veen vormde een verhoging van het veenlandschap, waartegen het zich vormende zeggeveen uitwigde,
omdat het overstromingswater slechts tot aan de oligotrophe veenwand kon doordringen. Bijna steeds is de topografie van de pleistocene ondergrond de aanleiding
geweest tot het ontstaan van deze scheiding tussen mesotrooph en oligotrooph
veen. Slechts in enkele gevallen viel een dergelijke beinvloeding niet te constateren,
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o.a. in het zuidelijk deel van de Buitenpolder achter Kuinre en langs de Linde in
de Groote Veenpolder van Weststellingwerf.
Dit oligotrophe veen van het type „oud mosveen" draagt een ander karakter
dan het normale oude veenmosveen. In tegenstelling tot dit meestal helbruine veen,
is het bijna overal in het randgebied van de Noordoost Polder voorkomende oude
mosveen donkerrood-bruin tot zwart van kleur. Het is vaak zeer smeuig met een
hoge humositeitsgraad. De grondmassa van dit veen bestaat uit meestal niet meer
te onderscheiden veenmosveen-resten."
De rode gloed, welke op breukvlakken van dergelijk veen zichtbaar is, wordt
veroorzaakt door talloze fijne rode wortelresten. Veelvuldig worden resten van
wollegras (Eriophorum vaginatum) aangetroffen en soms ook van veenbes (Vaccinium oxycoccus) en lavendelheide (Andromeda). Struikheide-resten (Calluna)
worden in hoofdzaak alleen in de bovenste lagen van de veenprofielen waargenomen.
De ontwikkeling van deze mosveensoort heeft sterk onder invloed gestaan
van de constant stijgende grondwaterspiegel. In tegenstelling tot de „echte hoogvenen", welke zich onder invloed van de regenval als ombrogeen veen tot enkele
meters boven de grondwaterspiegel kunnen hebben ontwikkeld, heeft het oligotrophe veen hier steeds dichtbij de grondwaterspiegel gelegen. Het groeide op als
ombrogeen veen, doch tegelijk met het hoger worden van dit veenlandschap steeg
de grondwaterspiegel. Deze oligotrophe veencomplexen zijn dan ook nagenoeg
niet gewelfd en vormen een aaneensluitend geheel met de ernaast aanwezige mesotrophe veengebieden. Beide veensoorten groeiden gelijktijdig en even snel met een
hoogteverschil van enkele decimeters ten opzichte van de grondwaterspiegel.
De begroeiing van het oligotrophe gebied kwam, gezien de ligging ten opzichte
van het grondwater, min of meer overeen met de vegetatie van de lage heide. Er
blijkt dan ook een treffende overeenkomst te bestaan tussen de zode van de lage
heide en het in deze gebieden aangetroffen veen. In dit verband vestigde BENNEMA
(mondelinge mededeling) de aandacht op het feit, dat het rode wortelvilt op de
breukvlakken van dit veen waarschijnlijk wortelresten zijn van dopheide (Erica),
een plant, die bij de veengroei vaak een voorname plaats inneemt. Hierdoor, maar
tevens door het nagenoeg ontbreken van Calluna-resten wordt een duidelijk licht
geworpen op het milieu waarin deze veenvorming plaats vond. Het is vooral JONAS
(1935) geweest, die z.g. heidveenmosvenen uitvoerig besproken heeft De door hem
als typisch aangegeven vertegenwoordiger van de planten-associatie, welke dit veen
vormt, nl. gagel (Myrica gale),is eveneens een zeer bekende verschijning op onze
lage heidevelden.
Oud mosveen van het normale type, minder sterk vergaan en meer geelbruin
van kleur werd op grote afstand der veenstroompjes aan de zuidzijde van het
Tjeukemeer en nabij Lemmer aangetroffen. Het verband tussen beide oligotrophe
veensoorten kon niet nagegaan worden, doordat grote gebieden tussen beide veensoorten uitgeveend waren. Opvallend is evenwel, behalve de grotere afstand van
de veenstroompjes, de over het algemeen hogere plateauvormige ligging van de
pleistocene ondergrond ter plaatse en het feit dat dit veen over grote uitgestrektheden afgedekt is door aanzienlijk dikke lagen spalterveen (Cuspidatum veen).Ook
verder oostelijk, nabij Scherpenzeel werd dergelijk veen aangetroffen, eveneens afgedekt door spalterveenlagen. Het betreft hier een meer zuivere vorm van „hoogveen" zoals ook bedoeld is in de nomenclatuur van STARING (1856). Deze
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oligotrophe veensoort heeft zich waarschijnlijk bij een algemeen hogere ligging van
de pleistocene ondergrond, wel onafhankelijk van het grondwater ontwikkeld. De
ontwikkelingssnelheid van dit veen was daardoor minder groot. Toen de grondwaterspiegel gerezen was tot aan het oppervlak van dit veen, heeft zich daar geen
heidemosveenvegetatie gevestigd, maar vond spalterveenvorming plaats. Mogelijk
valt dit samen met het inzetten der versnelde transgressie tegen het einde van het
Atlanticum (GODWIN 1942).
De onderste lagen van het oligotrophe veenpakket dragen als gevolg van de
limnisch-telmatische verlandingsphase een meer eutrooph karakter, waarin o.a.
Phragmites-resten voorkomen. Men spreekt hierbij vandarg.
De bovenste lagen van het heideveenmosveen kenmerken zich, behalve door
een sterkere verweringsgraad, door de aanwezigheid van talrijke struikheide-resten
en een hoger wollegras-percentage. Dit, maar vooral de aanwezigheid van dergelijke oligotrophe veenlagen over grote uitgestrektheden boven op de mesotrophe
zeggeveengebieden, wijst op een geringere vochtigheid in de laatste tijden der veengroei. Deze oligotrophe lagen, welke vanuit het oligotrophe veengebied over het
mesotrophe veen uitwiggcn, dragen dichter bij de veenstroompjes niet meer het
karakter van heide-veenmosveen, maar zijn nog slechts te herkennen aan het voorkomen van Calluna-resten in de bovenste Iaag van het zuivere zeggeveenprofiel.

2. STRATIGRAFIE EN DATERING

Over het algemeen valt van de stratigrafie door de eenvormigheid van de veenpakketten weinig te zeggen. Het meer eutrophe karakter der onderste veenlaag
(darg) is een vaak voorkomend verschijnsel bij het begin van de veengroei.
Soms ontbreekt deze limnisch-telmatische phase en werd waargenomen dat het
oligotrophe veen direct op de zandige ondergrond een aanvang nam. Het begin
van deveengroei isdan meervansoligene aard geweest,doordat toestromend oppervlakte water in een depressie een oligotrophe vegetatie mogelijk maakte,zonder dat
er contact met het grondwater bestond. In een ander geval Week daaronder nog,
nagenoeg zuiver limnisch, gyttja-achtig materiaal aanwezig te zijn, vermengd
met zandkorrels, waarop de oligotrophe veengroei direct plaats gevonden had.
Slechts uit de afwijkende samenstelling der bovenste veenlagen, zoals deze in
de vorige paragraaf beschreven werd, valt het een en ander over de ontwikkelingsgeschiedenis van het veen te concluderen. Het kennelijk minder vochtige milieu,
waarin de laatste oligotrophe veengroei plaats vond, zelfs in het oorspronkelijke
inundatie-gebied der rivieren, wijst erop, dat er een daling van de grondwaterspiegel plaats heeft gevonden. De rivieren voerden minder water af, of er had
alleen een verlaging van de erosiebasis plaats gevonden.
Het valt niet moeilijk de gevolgen van deze kennelijke regressie op de veengroei in dit gebied identiek te stellen aan de door WEBER (1925, 1926) beschreven
z
-g- „grenslaag". Slechts verbond WEBER aan het voorkomen van de z.g. grenslaag
in de echte ombrogene „hoogvenen" tussen het oude en jonge mosveen, welke o.a.
gekarakteriseerd door een hoog percentage Calluna-, wollegras- en ook berkenresten, een ± 1000jarige periode van een droger klimaat, omvattende een deel van
de subboreale periode. WASSINK (1939) daarentegen, wijst er op dat de veranderde
samenstelling van de veengroei in het Subboreaal het gevolg kan zijn van een
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edaphische droogte, veroorzaakt door een daling van de grondwaterspiegel. Naarmate deze daling sterker isgeweest komt de samenstelling van het subboreale veen,
de door WEBER beschreven grenslaag meer nabij.
In het randgebied van de Noordoost Polder is in het geheel geen habitus-verschil tussen het in het Subboreaal gevormde en het in het Atlanticum gevormde
oud-mosveen type te zien,behalve aan de inde eerste voorkomende Calluna-resten.
Hieruit mag geconcludeerd worden dat er slechts een gering verschil geweest is in
het milieu der veen-ontwikkeling in beide perioden. Dit en het feit dat de oligotrophe inslag der bovenste zeggeveenlagen nooit tot aan de oevers der veenstroompjes reikt, wijst erop, dat de als gevolg van de regressie van het zeeniveau
ontstane grondwaterspiegeldaling niet erg groot geweest is. Zeker heeft deze nooit
7 m (zie afb. 45, GODWIN 1941) of 3 m (TESCH 1935, DEWERS 1946) bedragen.

De mogelijkheid blijft hierbij steeds bestaan dat, door een met de daling van de
grondwaterspiegel gelijktijdig optredende inklinking van het veenpakket, de hoogteverschillen te niet zijn gedaan. Als dit inderdaad het geval geweest zou zijn en
als de conclusie van MULLER en VAN RAADSHOVEN (1947) juist is,nl. dat er een tot
3 meter diepe ontwatering van het veenpakket in het Noordoost Poldergebied heeft
plaatsgevonden, dan zou het aantreffen van bewoningsresten uit de 5de en 4de
eeuw v. Chr. in de bovenste zandlagen van een pleistocene opwelving, waarop geen
veenresten aanwezig waren en welke nu slechts ± 10 cm boven het huidige veenoppervlak uitsteekt onmogelijk zijn, tenzij men veronderstelt dat deze vroege bewoners eerst de (ingeklonken) veenlaag opgeruimd hebben. Een dergelijke vondst
werd gedaan achter in de Polder van Baarloo. Het hier gevonden en door MODDERMAN gedateerde aardewerk en vuursteen wijst op menselijke activiteit gedurende
het allerlaatste deel van de Bronstijd of de vroege Uzertijd. Zelfs voor de begaanbaarheid van het veen levert deze vondst geen bewijs, omdat juist deze plaats door
zijn ligging direct langs een veenstroompje, over water bereikbaar moet zijn geweest. Een aanwijzing te meer dus dat in het Subboreaal het veenpakket zeker niet
zo sterk ontwaterd was.
Integendeel er zijn aanwijzingen te over, dat de veengroei gedurende het Subboreaal doorgegaan is, zij het misschien in een minder snel tempo. Ook MULLER
(1947) komt vreemd genoeg tot dezelfde conclusie en wel, behalve door de gegevens der pollenanalyse, doordat hij op enkele plaatsen jong mosveen meende te
hebben gevonden, evenwel zonder dat deze, kennelijk in het Subatlanticum gevormde veenlaag, van het oudere mosveen gescheiden was door een als zodanig
te rekenen Weberse grenslaag. Het wonderlijke is, dat MULLER eerder in zijn betoog opmerkt, dat deze grenslaag tegelijk met het door hem oorspronkelijk overal
aanwezig geachte jonge mosveen werd weggeslagen.
Het uitblijven van een belangrijke grondwaterspiegeldaling ten tijde van de
regressie van het zeeniveau is het gevolg van de lage en besloten ligging van het
enorme veengebied in het Zuiderzeebekken, waarin vele rivieren en stroompjes
water aanvoerden. Dit heeft, behalve een moeilijk te onderkennen grenslaag, eveneens een zodanig krachtige en vroegtijdige, hernieuwde stijging van het grondwater
bij het inzetten van het Subatlanticum tot gevolg had, dat het veengebied spoedig
verdronken isen het niet tot verdere veengroei komen kon. Nergens wordt het zich
in het Subatlanticum ontwikkelende jonge mosveen aangetroffen. MULLER (1947)
komt aan de hand van enkele profielen tot de conclusie dat wel degelijk een laag
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jong mosveen in het Subatlanticum tot ontwikkeling isgekomen,doch dat dit door
latere overspoelingen zo goed alsgeheelweggeslagen is.Openkeleplaatsen werddit
veen nl.inhet Noordoost Poldergebied aangetroffen.Steekhoudend isdezebewering
niet wanneer blijkt, dat ver landinwaarts, waar de overspoeling zeer summier geweest moet zijn, evenmin iets van een jong mosveendek te bespeuren valt. FLORSCHUTZ (1942) beschrijft nabij Oud Hof, in een landschap dat qua opbouw en
ontstaanswijze geheel met het onderhavige gebied valt te vergelijken, een profiel
waarin wel een laag jong mosveen wordt aangetroffen. Ter plaatse zou dan toevallig, evenals in het eigenlijke Zuiderzeegebied, waar de werking van het water
veel krachtiger is geweest, iets achter gebleven moeten zijn. Waarschijnlijker is het,
dat het slechts hier en daar tot de vorming van jong mosveen in het Subatlanticum
gekomen is.
Hier en daar blijkt het veelal als z.g. „Vorlaufstorf" opgevatte spalterveen op
het oude oligotrophe veen voor te komen. De vorming hiervan bepaalt zich, behalve op het veenmosveen nabij Lemmer en ten zuiden van het Tjeukemeer, waar het
overal over een uitgestrekt gebied aanwezig is, gezien het kaartbeeld (zie afb. 6)
tot slenken en erosiegeulen van het veenlandschap. Dit kan een aanwijzing zijn, dat
tussen het Subboreaal en de periode waarin de veengroei door een sterke stijging
van het grondwater in het Subatlanticum tot stilstand kwam, nog enige tijd spalterveengroei mogelijk was. Nimmer werd waargenomen dat de grenslaag-achtige
bovenste oligotrophe veenlaag onder deze spalterlagen doorliep, waaruit geconcludeerd kan worden, dat door de slechts geringe daling van het grondwater in het
Subboreaal, het milieu bij de lagereligging van het veenoppervlak te nat bleef voor
de vorming van een dergelijke laag.
Het trekken van positieve conclusies ten aanzien van de datering van dit spalterveen blijft evenwel speculatief, omdat ook op verschillende hoogten in het
atlantisch-oligotrophe veenpakket spalterveenlagen aangetroffen werden, welke
dus kennelijk veel vroeger gevormd zijn.
Het verdrinken van het veenlandschap komt bovendien tot uiting in het voorkomen van een laag rietzeggeveen op het mosveen en het zeggeveen, in hoofdzaak
langs de aanwezige veenstroompjes. Het blijkt, dat overal op het veen wel enkele
resten van rietbegroeiing aangetroffen kunnen worden.
Veelal wordt de rietzeggeveenbedekking langs de stroompjes begrensd door
oligotrophe veengebieden, die als gevolg van hun ontwikkeling iets boven het
grondwater en dus ook steedsiets hoger lagendan hetmesotrophe zeggeveengebied.
Het rietzeggedek draagt onderin een geheel normaal karakter, doch naar boven toe
valt een duidelijke klei-bijmenging op, terwijl tevens de gele kleuren van katteklei
op gaan treden. Dit wijst op een ontwikkeling van de rietvegetatie in brak milieu.
Phragmites staat bekend als een zwavel verzamelaar en wanneer door de ontwikkeling in brak water voldoende zwavel in de vorm van pyriet aangevoerd wordt,
vormt zich bij het vergaan der rietwortels door oxydatie met het aanwezige ijzer,
basisch ferri-sulfaat Fe(0H)(S04), dat geel is en een zeer zure reactie vertoont.
De vorming van dit rietzeggeveen wijst op een ontwikkeling gelijktijdig met de
vorming van de Zuiderzee als zoutwaterzee. Op de datering hiervan zal in deel C
van dit hoofdstuk nader ingegaan worden. Vast staat dat dit.zeker na de subboreale periode plaats vond.
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3. PALYNOLOGISCH ONDERZOEK

Enkele veenprofielen werden door Prof. FLORSCHUTZ pollenanalytisch onderzocht. Ook Prof. FLORSCHUTZ komt in alle proficlen, zij het dan soms aarzelend,
omdat de vergelijkingsmogelijkheid met naburige complexen met oud en jong
Sphagnum veen ontbreekt, tot de conclusie, dat de bovenste lagen van subboreale
ouderdom zijn.
In de diagrammen 1en 7 (afb. 42 en 43) geeft FLORSCHUTZ hierover een positieve uitspraak, terwijl hij voor de profielen 17, 18, 19, 20 en 21 (zie bijlage 7)
slechts de mogelijkheid oppert, alhoewel deze diagrammen niet principled van de
AFB. 42. Pollendiagram 1. Rietzeggeveenprofiel in de Buitenpolder ach'.er Kuinre.
10

20

iO

AO

50

60

70*

X)

1Q0<

100

i2o y •

1 TU.

160

J

6 ALTIUS

3 MTUIA

2 ptnui

3 Atnui

Z Pinut

2 COBVIU*

12 COAVLUS

/

200 U

2.-0

J^FAGUft

0~PINUS

^ CARPINU3

O

B C T U L A

i oucPcrruM
M

I MIXTUM

| | | JPHRAOMITES

COflVLU*

UJJQCA.EX

Q^ZANt. •

fc^j

f\

^PICEA

©4AI.IX

CA CALIUNA

E CRIOPHORUM M rlErlyAMTHCa

p^wjj SPHASnuM

fjALIIUS
SPHAGNUM

{ / / / / | HVPNACEAC

|

PCOIASTPUM
CLADIUH

X ABIC*

Fio. 42. Pollendiagram J. Phragmites-Carex profile in the Buitenpolder achter Kuinre.
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andere verschillen. De ervaring, dat men bij het trekken van conclusies uit de
pollendiagrammen zeer voorzichtig moet zijn is hiervan de oorzaak. Alle diagrammen vertonen echter in de bovenste lagen van het profiel een doorlopende Faguslijn en een afname van het Corylus-percentage, terwijl Carpinus bijna steeds daarboven, zij het met geringe percentages, optreedt (diagr. 17,18,19, 20,zie bijlage 7).
Om dezelfde hierboven beschreven redenen was het niet mogelijk aan de hand
der pollendiagrammen te besluiten tot subatlantische ouderdom van de bovenste
veenlagen, in het bijzonder van de meer eutrophe bedekking van het veenpakket
langs deriviertjes.Hetvoorkomen hiervan kan echter niet andersverklaard worden
AFB. 43. Pollendiagram 7. Zeggeveenprofiel in de Buitenpolder achter Kuinre.
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dan als gevolg van een hernieuwde stijging van het grondwater, waarvan de eerste
symptomen na het Subboreaaldesubatlantische tijd inluiden.Overdejuiste datering
van het begin van het Subatlanticum bestaat enige onzekerheid (VAN GIFFEN 1947).
Deze zal in verband met de hydrologische gesteldheid in verschillende gebieden in
verschillende perioden liggen. Voor het uitgestrekte veengebied, waarvan het veen
nabij Kuinre deel uitmaakt is een vroeger begin dan opde hogezandgronden zeker
aannemelijk. .
Op enkele diagrammen na (diagr. 17, 19 en 21), vertoont de Fagus-lijn boven
in de profielen niet de duidelijke stijging van het pollen-percentage zo typerend
voor de subatlantische periode. Ook het corylus-percentage neemt toe (diagr. 1,7,
17, 18en 19,zie bijlage 7). Het blijft mogelijk dat deze,door ons als subatlantisch
aangeduide veenafzettingen in het allereerste begin van deze periode tot ontwikkeling zijn gekomen, echter daarna al spoedig verdronken zijn.
Doordat het moeilijk is bij beoordeling der diagrammen rekening te houden
met de locale omstandigheden, welke juist zulk een grote rol spelen ten aanzien
van het percentage der optredende specifieke pollen (WATERBOLK 1947), is het
trekken van onvolledige conclusies mogelijk. Wanneer, zoals bij de vraag of de
bovenste rietzeggeveenafdekking al of niet subatlantisch is, de veengroei onder
invloed heeft gestaan van een overspoeling met water, afkomstig uit een min of
meer brak moerasgebied met grote meren, terwijl het eigenlijke vaste land zich
ongeveer 80 km westwaarts bevond, dan is het begrijpelijk dat het pollenspectrum
van het algemeen voorkomende beeld af kan wijken. Het grote veengebied was
zeker geen ideale groeiplaats voor beuken, zodat aanwezige pollen daarvan door
„Fern"-transport of door het overspoelende water zou kunnen zijn aangevoerd.
Het karteren van de regionale verspreiding der verschillende veensoorten,
naast een grondige studie van de ontstaanswijze van het gebied, zal doorgaans een
beter inzicht kunnen verschaffen. Over het algemeen is bij de bestudering van
veengebieden, waar enkele monsters palynologisch en stratigrafisch onderzocht
worden, het inzicht in de opbouw van grote veengebieden veel te gering.

4. OVERGANG MESOTROOPH VEEN—OLIGOTROOPH VEEN

Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk werd opgemerkt is de overgang tussen
mesotrooph en oligotrooph veen niet een geleidelijke, waarbij het oligotrophe element langzamerhand de overhand verkrijgt. De oligotrophe veenvormende vegetatie heeft zich reeds van eerste begin van zijn ontwikkeling tot boven de grondwaterspiegel ontwikkeld, terwijl de mesotrophe, zeggeveen vormende vegetatie zich
ter hoogte van dit niveau bepaalde. Het hierdoor gevormde verschil in terreinhoogte is niet slechts de oorzaak geweest dat het eenmaal ontstane verschil in beide
veenontwikkelingen bleef bestaan, doordat zij beiden even snel omhooggroeiden,
maar het is tevens oorzaak geweest dat in het overgangsgebied een iets andere
vegetatie tot stand kwam in een soort „Lagg", zoals dit bekend is bij de zich hoog
boven het grondwater ontwikkelende gewelfde, echte hoogvenen.
Deze iets lager gelegen overgangsstrook langs de rand van de oligotrophe
veengebieden dankt zijn ontstaan hieraan, dat steeds zuur, voedselarm water van
het hogere terrein naar beneden Hep, waardoor het aangrenzende Parvocaricetum
zich ter plaatse minder goed ontwikkelen kon. Mede vindt dit zijn oorzaak in het
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AFB. 44. Schematisch overzicht van de overgang van een mesotrooph zeggeveenpakket in een
oligotrooph veenpakket.
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FIG. 44. Outline of the transition of Carex-peatbog into Sphagnum peatbog.
rz"
in Subatlanticum gevormd riet-zeggeveendek, dat, uitwiggend tegen het
hoger gelegen oligotrooph veen, overgaat in zeggeveen (z"),
during subatlantic periods formed cover of Phragmites-Carex peat,
which, becoming thinner and thinner gradually merge into Carex
peat (z").
m'
in Subboreaal gevormd oligotrooph heide-veenmosveendek op het
atlantisch veenpakket,
during Subboreal periods formed oligotrophic Heather-Sphagnum peat
with many rests of Calluna resting on the Atlantic peat layers,
z
terrestrische vorm van het mesotrophe zeggeveen,
terrestric form of mesotrophic Carex-peat,
gz+r
grens-z&ne van het Lagg, bestaande uit grof zeggeveen met enkele
rietresten,
Lagg-border area consisting of telmalic Carex peat with some rests
of Phragmites,
m
oligotrooph heide-veenmosveen,
oligotrophic Heather-Sphagnum peat,
mv
s:erk verweerd heide-veenmosveen,
very weathered Heather-Sphagnum peat,
b
ingegroeide resten van monocotylen in de wand van het hoger gelegen
Sphagnetum,
Grown-in rests of Monocotyledons in the wall of the higher Sphagnetum,
bb
monocotylenveen gevormd in het Lagg,
Monocotyledon peat formed in the Lagg,
rz
rietzeggeveen gevormd in het Lagg.
Phragmites-Carex peat formed in the Lagg,
' —.—.—.—.
veronderstelde hoogte-ligging van het veenlandschap,
supposed height of the landscape during some Atlantic period.

constant zeer vochtige milieu in dezeslenken, waardoor een zo goed alstelmatische
veenvorming plaatsvond. Deze strook kenmerkt zich in het veenprofiel dan ook
door vrij grove Carex-resten en zelfs resten van Phragmites.
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Het oligotrophe veen is langs dit „Lagg" zwart, sterk verweerd en slap van
samenstelling met een humositeitsgraad H8 (VON POST und GRANLUND 1925). Dit
werd veroorzaakt, doordat de omhoogrijzende veenwand voortdurend aan een
krachtiger inwerking van de lucht bloot stond, maar tevens doordat vaak open
water in dit „Lagg" aanwezig is geweest.
In de oligotrophe veenwand worden veelal biesachtige plantenresten aangetroffen. De verticale gerichtheid dezer plantenresten wijst op een secundaire ingroeiing.
Welke specifieke begroeiing het hier betreft kan niet gezegd worden, daar FLORSCHUTZ het aan hem opgezonden materiaal niet kon herkennen en het als „Monocotylen-veen" beschreef.
In de laatste stadia van de atlantische veengroeiperiode is deze laagte voor een
groot gedeelte dicht gegroeid met het bewuste „monocotylen-veen", terwijl ook
plaatselijk riet-zeggeveenontwikkeling blijkt te zijn opgetreden. Dit monocotylenveen vertoont een zekere elasticiteit. Wordt een verticaal genomen monster van
dit veen uiteen getrokken, dan zijn beide helften niet direct los van elkaar, maar
blijven verbonden door een draderige massa. Wanneer beide helften geheel los van
elkaar zijn, blijkt deze draderige massa min of meer krullend uit het breukvlak
omhoog te steken, waardoor dit veen doorgaans kortweg met de naam „krullebolveen" betiteld werd.
m
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Relative movements of the land with
regard to the sea-level according to
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Afb. 44geeft een schematisch overzicht van een dwarsprofiel in het grensgebied
van oligotrooph naar mesotrooph veen.
Het sneller terugwijken van de oligotrophe veenwand in de bovenste lagen, het
voorkomen van zeggeveen tussen het „monocotylen-veen" (bb) en het oligotrophe
veen, maar bovenal de opvulling van het Lagg zelf, bestaande uit rietzeggeveen
(rz) enmonocotylen-veen(bb),wekt deindruk datdegrondwaterstijging inhetlaatst
van het Atlanticum versneld is,alvorens bij het inzetten van het Subboreaal over te
gaan in een daling. Deze conclusie klopt zeer wel met de gegevens van GODWIN
(1941), die aan de hand van studies aan kustveenformaties van de Engelse Fenlands gekomen is tot een hypothese inzake de relatieve bewegingen van het land
ten opzichte van het zeeniveau in het Holoceen^Zoals uit afb. 45 blijkt, geeft ook
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hij een versterkte transgressie in de laatste stadia van het Atlanticum aan, gevolgd
door een regressie gedurende de subboreale periode. Eerder werd reeds verdedigd,
waarom de in deze figuur aangegeven diepte dezer regressie van 7 m in het afgesloten veenbekken niet waarschijnlijk geacht werd.
Ondanks de overdekking van de Lagg-opvulling met een in het Subboreaal en
Subatlanticum gevormde veenlaag en een, in de volgende paragraaf te beschrijven
kleidek, valt de overgang tussen beide veensoorten nog in het land als een laagte
te herkennen, waarin vaak sloten aangelegd zijn.
Afb. 7 geeft een gedetailleerd voorbeeld van een deel van deze Lagg-opvulling
in de Buitenpolder achter Kuinre. Elders zijn dezelfde formaties aanwezig, doch
deze werden niet overal nauwkeurig uitgekarteerd.
5. VEENSTROOMPJES

Als „primair" worden de veenstroompjes beschouwd, welke gedurende de ontwikkeling van het veenlandschap invloed op de groei van het veen hebben uitgeoefend. Hun aanwezigheid in het gebied dateert reeds van voor de veengroei. De
werking van het stromende water blijkt doorgaans uit het, in de zandige ondergrond meer of minder diep uitgeslepen stroomdal en uit de oeverduin vormingen,
welke in het pleistocene — eventueel praeboreale — landschap hebben plaats
gevonden.
Als „secundair" moeten de veenstroompjes opgevat worden, welke later in het
veenlandschap ontstaan zijn als erosiegeulen. Beide vormen kunnen fossiel in het
veenlandschap, afgedekt door jongere sedimenten, voorkomen. Zij kunnen opgevuld zijn met zeer fijn verslagen veenresten of met gyttja-achtig materiaal.
De secundaire veenstroompjes kunnen wat betreft het ontstaan en de beeindiging hunner activiteit van zeer verschillende ouderdom zijn. Zo wordt in het
oostelijk deel van de Veenpolder van Echten een fossiele, waarschijnlijk secundaire, geheel opgevulde erosiegeul aangetroffen, welke juist verloopt op de grens
van het mesotrophe en oligotrophe veengebied. Kennelijk heeft dit stroompje
water van het oligotrophe veengebied, door het daarlangs aanwezige Lagg, via de
Schoteruiterdijken naar de rivier de Tjonger afgevoerd. Het opvallende hierbij is,
dat dit stroompje zijn wegjuist over een hoge pleistocene opwelving gekozen heeft,
waar de dikte der limnische afzettingen slechts 80 cm bedraagt, terwijl voor en
achter deze opwelving de diepte van het stroompje meer dan 2 m geweest is, gezien de dikte der gyttja-achtige afzetting. Hierdoor wordt de indruk gevestigd, dat
het veenstroompje pas in latere stadia van de veengroei ontstaan is,doch dat door
biologische activiteit de bodem zich in het onderliggende veenpakket verdiept
heeft, waardoor tot op grote diepte het autochthone veen omgewerktis.
Wanneer in het veen vrij diepe, met allochthoon materiaal opgevulde geulen
aangetroffen worden, behoeft dus niet steeds een wegschuren tot op dezelfde diepte
aangenomen te worden. Vooral wanneer men dergelijke geulen als erosiegeulen
opvat, en men daaraan zekere conclusies verbindt ten aanzien van de transgressieen regressiebewegingen van de grondwaterspiegel en erosiebases, zou dit gemakkelijk tot foutieve conclusies kunnen leiden. Het betrokken veenstroompje blijkt
bij het inzetten van het Subboreaal opgedroogd te zijn, aangezien de baggerige
opvulling afgedekt is door een eutrooph of mesotrooph veendek, waar bovenin
veel Calluna-resten werden aangetroffen.
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De primaire veenstroompjes zijn doorgaans later verland. In hoofdzaak zijn zij
opgevuld met fijti verslagen veendeeltjes, waarin een zekere, sterk varierende kleibijmenging en ook een fijnzandige bijmenging te constateren valt. Het zand komt
vaak georienteerd in fijne horizontale bandjes daarin voor. Ook worden er schelpresten in aangetroffen, welke wijzen op een ontwikkeling in een zoet tot zwak
brak milieu. De opvulling met dit materiaal doet een sedimentatie tijdens de afslagperiode van het Zuiderzeegebied vermoeden, dus in een periode waarin daar,
in de door de golfwerking ontstane diepere gedeelten, de vorming van de z.g.
..detritus" plaats vond (MULLER en RAADSHOVEN 1947).
Het afwezig zijn van geulen in dit materiaal, welke zouden kunnen wijzen op
enige waterbeweging in deze oude veenstroombeddingen, duiden op een afzetting
in rustig water. De algehele opvulling doet een overspoeling van het gehele gebied
in de slotphase van de verlanding vermoeden, waardoor gehele gebieden min of
meer dras kwamen te staan. Mogelijk is, dat door deze uiteindelijke overspoeling
van het gehele veengebied behalve slibdelen, ook verslagen veenmateriaal uit het
afslaggebied op het oorspronkelijk veenlandschap werd gebracht. Hiervan wordt
niets teruggevonden behalve dan misschien in de amorfe veenklei-laag.
In de Veenpolder van Echten komen voorts nog enige fossiele, opgevulde veenstroompjes voor, welke als afwateringsgeulen in subatlantische tijd ontstaan zijn,
toen het veenlandschap herhaaldelijk werd overspoeld. Het water werd toen via
deze geulen (Kooisloot en Bandsloot),afgevoerd naar deTjonger, terwijl ter plaatse
van de huidige Otterweg eveneens een dergelijke geul was, welke het water in
westelijke richting terugvoerde naar het huidige Zuiderzeegebied. Resten van deze
geulen worden nog aangetroffen in de Schoteruiterdijken en het boezemland van
de Veenpolder van Echten nabij het Lemsterhop. Zij zijn eveneens geheel met
baggerig, allochthoon materiaal opgevuld.
Dwars door het grote oligotrophe veengebied ter plaatse van de huidige Vesnpolder van Echten blijkt een niet verveende strook eutrooph veen te lopen waarin
een verland fossiel veenstroompje, dat nabij Schoterzijl een uitmonding in de
Tjonger heeft. Stroomopwaarts is deze verlande veenstroom met een kleine onderbreking te volgen tot aan het Tjeukemeer. Het opvallende van dit stroompje is,
dat het maar aan 66n kant geflankeerd is door eutrooph riet- of zeggerietveen
en pal langsde westelijke oligotrophe veenwand gestroomd heeft.
Op enkele plaatsen na, waar de opvulling uit grijs gyttja-achtig materiaal bestaat, dat kennelijk in stille hoeken afgezet is, bestaat deze geheel uit zeer fijn verslagen veen. Houtresten en nog weinig verteerde boombladeren o.a. veel wilgenbladeren, worden er eveneens in aangetroffen waar de geul dicht langs pleistocene
opduikingen loopt.
De wand van het oligotrophe veen, waar het stroompje zo dicht langs gestroomd heeft, draagt daarvan alle kenmerken. Het veen maakt een verwerkte
indruk en is sterk verweerd met een humositeitsgraad H9 (VON POST und GRANLUND 1925), waaruit afgeleid kan worden, dat er open water tegenaan gestaan
heeft. Ook worden secundair ingegroeide „monocotylen-resten" in de wand aangetroffen.
Opvallend is, dat, indien aanwezig, het eutrophe limnische veen in zeer brede
stroken als zuiver rietveen of zeggerietveen is ontwikkeld, terwijl slechts hier en
daar een weinig zeggeveen voorkomt, dat dan nog zeer grof van samenstelling
is. De indruk wordt hier gevestigd dat men met een oude, zeer brede erosiegeul
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te maken heeft, welke dwars door het grote oligotrophe veengebied heen gevormd
isen later bij een betrekkelijk grote wateraanvoerdicht isgegroeid.
Enkele vlak naast de verlande geul gemaakte en pollenanalytisch onderzochte
profielen vertonen zuiver atlantische spectra (diagr. 18, 19 en 17). Hieruit moet
geconcludeerd worden dat, zo hier sprake is van een oude erosiegeul, deze reeds
vroeg in het Atlanticum ontstaan is, waarna ter weerszijde het heide-veenmosveengebied verder opgroeide, terwijl de uitgeschuurde geul dichtgroeide met een
rietvegetatie. Op enkele plaatsen wordt een subboreale, oligotrophe veenafdekking
op de rietveenondergrond aangetroffen (diagr. 18).
Het blijft zeer moeilijk om uit te maken of het hier een primaire dan wel een
secundaire veenstroom betreft. Gezien het karakter vah het bovenliggende kleidek staat het vast, dat deze veenstroom evenals de zojuist beschreven afwateringsgeulen: Kooisloot, Bandsloot en Otterweg nog ten tijde van de afzetting van het
minerale dek plaatselijk een rolbij het watertransport heeft gespeeld.
6. HET SCHALTERVERSCHIJNSEL

Tot slot nog enige opmerkingen over het voorkomen van spalterveen en het
daarmee samenhangend schalterverschijnsel. Bekend is, dat weilanden schalterig
kunnen worden wanneer de bovenste lagen van het veenpakket z.g. „spalter"-veen
bevatten. Als dit spalterveen indroogt gaat het land een hobbelig voorkomen vertonen, dat zelfs zo erg kan worden, dat het land niet meer met machines bewerkbaar is.Op de bulten, welke boven het oppervlak „uitgroeien", verdort in de zomer
de grasmat, terwijl het gras in de slenken fris blijft. Veelvuldig worden dergelijke
landerijen geegaliseerd, waarbij men de bovenste spalterveenlagen omploegt of op
de schop neemt, waarbij de spitten op de kant worden gezet. Ook wordt de gehele
spalterveenlaag wel uit het profiel verwijderd. Dit laatste brengt echter de moeilijkheid mee, dat het land daardoor veel lager komt te liggen, waardoor.een partiele
bemaling noodzakelijk wordt. Vaak zijn dergelijke spalterlagen meer dan 50 cm
dik.
FLORSCHUTZ (1941) geeft aan de hand van enige in Friesland onderzochte profielen een overzicht der samenstellende planten van deze veensoort. Naar het
hoofdbestanddeel noemt hij dit eveneens oligotrophe veen: Cuspidatum-veen,
omdat het naast weinig verteerde overblijfselen van lavendelheide (Andromeda
polifolia), veenbes (Vaccinium Oxycoccus), snavelbies (Rhynchospora alba en
R. fusca), meerarig wollegras (Eriophorum polystachon) en soms struik- en dopheide (Calluna en Erica), in hoofdzaak is opgebouwd uit spitsbladige veenmossoorten van de groep der Sphagna cuspidata.Sphagnum cuspidatutn is een hydrophiele veenmossoort en zowel FLORSCHUTZ (1941) als OVERBECK (1941) komen tot
de conclusie dat het geheel of ten dele onder water is afgezet, waarbij het de met
water vol staande slenken in oligotrophe veengebieden heeft doen dichtgroeien.
Volgens FLORSCHUTZ ontwikkelde zich op de met voedselarm water vol staande
putten en slenken een vlies, een drijftil van Sphagna cuspidata, waarop zich de
verschillende andere samenstellende planten konden vestigen. Drogen de plassen in
de zomer op, dan zakt dit vlies naar de bodem, waarna het proces zich in een volgend seizoen herhaalt. Op deze manier is het beste het dunvliezige karakter van het
spalterveen teverklaren. Dergelijk veen kan men zowel in vochtige alsin drogetoestand het beste vergelijken met een boek, waaruit men de verschillende bladen
(vliezen) stuk voorstuk wegkan nemen (zieafb. 46).
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AFB. 46. Hoek-doorsnede door een schalterbult. Duidelijk valt de omgekeerde schotel-vorm
en de bladerigheid van dit veen op.
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FIG. 46. Corner-section of a „schalter"Iump. The dish-shape, turned upside down and the
lamination of this Sphagnum Cuspidatum is apparent.
OOSTING (1941) meent, dat spalterveen van allochthone oorsprong zou zijn en
ontstaan is uit periodiek bezonken veenslibdealtjes. Deze mening is moeilijk aanvaardbaar, wanneer men de grote onderlinge samenhang der vliezen kent, evenals
de zeer geringe verweringsgraad der plantenbestanddelen. Dit neemt niet weg, dat
sommige, uit verspoelde veendelen opgebouwde veenlagen eveneens spalterig aan
kunnen doen. Veenslibdelen zijn in het normale spalterveen zeker niet aanwezig.
De karteringsresultaten geven duidelijk aan, dat dit veen in slenken in het mosveengebied ontwikkeld is. Vooral in het zuidwestelijk deel van de Buitenpolder
achter Kuinre, waar het veen zeer gedetailleerd gekarteerd is, valt dit op (zie
afb. 6), echter ook in de meer overzichtelijk gekarteerde polders van Blankenham
komt dit tot uiting.
In de polders van Blankenham valt op, dat soms ergens, in de gebieden waar
dit spalterveen voorkomt een z.g. „meerstal" aanwezig is geweest. Het aanwezig
zijn van open water gedurende langere perioden manifesteert zich daar door het
voorkomen van gyttja-achtig materiaal en van een van het normale afwijkende
plantenassociatie in het mosveenprofiel, welke als zeggevegetatie op kaart gebracht
is. Dit wijst wel zeer duidelijk op de groei in laagten in het oorspronkelijke oligotrophe veengebied. In de laagten tussen mosveen- en zeggeveengebieden werd nimmer spalterveen aangetroffen. Daarvoor was het milieu als gevolg van de periodieke verrijking met voedselrijk overstromingswater te eutrooph.
Over het algemeen komt dit spalterveen alsde bovenste Iagen van het mosveenprofiel voor, echter ook werd het wel op grotere diepte in het oligotrophe veenprofiel aangetroffen. Het eerste zou een aanwijzing kunnen zijn dat dit veen groten-
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AFB. 47. Met klei opgevulde scheur tussen
twee spalterbulten. Duidelijk valt
de scheur in het onderliggende
mosveen op.
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FIG. 47. Fissure between two .jchalter"
lumps filled up with clay. The fissure in the underlying Sphagnum
peat is apparent.

deels in het Subatlanticum gevormd werd,waarbij het de rol van het z.g. „Vorlaufstorf" vervuld kan hebben. Echter ook hier weer maakt de afwezigheid van een te
herkennen grenshorizon of van het typisch subatlantische jonge mosveen,hetmoeilijk hieromtrent een bepaalde uitspraak te doen.
Hoe het ook zij, veelal vormt dit veen de bovenste lagen van het veenprofiel
en is het aanleiding tot het z.g. schalterverschijnsel. Alle oneffenheden in het land
zijn niet steeds gebonden aan dit veen, want ook werd een zekere mate van hobbeligheid geconstateerd, op een indrogende gewone mosveenondergrond. De verschijnselen op spalterveen zijn echter veelemstiger.
Volgens FLORSCHUTZ (1941) zal bij ontwatering van een veenpakket, dat afgedekt is door een laag Cuspidatumveen, het Cuspidatumveen daarop in bulten of
liever in lussen, komen te staan, omdat dit veen een geringere horizontale inkrimpingscoefficient zou hebben dan het mosveen. Wat hierbij ons inziens niet duidelijk is, is het feit, dat ondanks de inkrimping van het mosveenpakket, het oppervlak van het land en dus van de afdekkende Cuspidatumveenlagen toch precies
eender kan blijven. De krimpspanningen in de mosveenmassa kunnen worden opgeheven door scheurvorming, zonder dat daarbij noodzakelijkerwijze ook het
spalterveen ter plaatse scheurt. Verwacht zou mogen worden, dat dan door de
mindere horizontale inkrimping, het spalterveen in geringere mate zou scheuren
en zo er scheuren ontstaan, dat deze dan minder breed zijn dan de scheuren in het
onderliggende oligotrophe veenpakket.
Veldwaarnemingen hebben ons van het tegenovergestelde overtuigd. Wordt een
diepe profielkuil gegraven van de ene spalterbult naar de andere, dan blijkt bijna
steeds in de oorspronkelijk doorlopende Cuspidatumveenlaag een groot hiaat te
bestaan, waartussen de ruimte opgevuld is met klei. Bijna steeds bleken deze, als
scheuren in het spalterveen op te vatten hiaten te corresponderen met een scheur
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in het onderliggende mosveenpakket, waarin dan ten dele ook een kleiopvulling
aangetroffen werd (zie afb. 47).
Het viel op, dat de scheur in de spalterveenlaag steeds belangrijk breder was
dan de scheur in het oud-mosveen daaronder. Een enkele maal bleek de spalterlaag ten dele gescheurd te zijn, waarbij het onderste gedeelte van de spalterlaag
ongestoord doorliep. In zulk een geval werd geen scheur in het eronder liggende
oud-mosveen geconstateerd.
De verklaring van het schalterverschijnsel in de Friese weidegronden moet dus
juist gezocht worden in een grotere horizontale inkrimpingscoefficient van het
spalterveen, vergeleken met die van het oud-mosveen. Bij ontwatering krimpt spalterveen zeer sterk in horizontale richting, waarbij schollenvorming optreedt. Bij
sterke indroging van de bovenste lagen Ujken deze min of meer omgekeerd schotelvormig bol te trekken. Dergelijke lagen blijken steeds verturfd te zijn in tegenstelling met de onderste lagen, welke nog vochtig en smeuig zijn. In hoeverre het
aftrappen aan de kanten door het vee een rol speelt bij de omgekeerde schotelvorming der bovenste lagen is niet geheel duidelijk.
Dat deze spalterveenscheuren zo goed als altijd corresponderen met scheuren
in het onderliggende veenpakket (zie afb. 47) is niet toevallig. Reeds in hoofdstuk V, 3, werd erop gewezen, hoe elke verstoring der afdekkende lagen, zoals
sloten, greppels, palerijen e.d. bij ontwatering van het veenpakket aanleiding kan
zijn tot het ter plaatse ontstaan van scheuren in de veen-ondergrond.
Hetzelfde verschijnsel is hier verantwoordelijk voor het doen ontstaan der
mosveen-veenscheuren precies op de plaatsen, waar scheuring van het spalterveendek opgetreden is.
De minerale bovengrond is in schalterslenken meestal dikker dan op de bulten.
Op de bulten bestaat het minerale dek soms alleen uit een dunne „zandige" hagelkorrelachtige bovengrond van terpaarde en kleimodder, soms nog met een dunne
laag van het oudere kleidek daaronder. In de slenken daarentegen is het minerale
dek dikker en bestaat dan meestal, behalve uit dikkere lagen van het oorspronkelijke kleidek, welke min of meer in de diepere veenscheuren ingetrapt zijn, uit
eveneens dikkere, zandige bovengrondafzettingen (zie hoofdstuk IV, beschrijving
Blad 1).
FLORSCHUTZ (1941) beschrijft reeds hoe zijns inziens het oorspronkelijke Cuspidatumveenlandschap oneffen geweest is en dat de oorspronkelijke kleiafzetting dus
niet overal in gelijke dikte plaatsvond. Door deze kleiafzetting werd de oneffenheid van het landschap uitgewist. Echter na het ontstaan der scheuren en het wegzakken van de dikkere minerale afzettingen daarin, ontstond opnieuw oneffenheid
van het land, echter in nog sterkere mate dan vroeger. In het ene geval blijkt de
spalterveenlaag naar de scheur toe een afhellend verloop te vertonen, wanneer deze
scheur in een vroegere slenk ontstaan is, terwijl in het andere geval deze laag ter
weerszijden van de scheur in een geheel horizontaal vlak ligt. De geringere dikte
van de minerale afzetting in het laatste geval, wijst hierbij op het feit dat daar
oorspronkelijk geen depressie in het terrein heeft bestaan.
In de slenken, waar het minerale dek dikker is en de, in de scheur ingetrapte
kleiwig vaak en soms langdurig contact heeft met het grondwater of het zich door
afspoeling van de bulten in de slenken verzamelende regenwater, blijkt het gras
doorgaans goed te groeien en er fris voor te staan. Ook de grotere watercapaciteit
van de dikkere kleidekken speelt hierbij een rol. Op de bulten daarentegen is de
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bevochtigingsmogelijkheid zeer gering en is het gras sterk verdroogd. Mede door
de hagelkorrelstructuur der eenmaal ingedroogde minerale dekken spoelt alle
regenwater direct af naar de slenken, terwijl de sterke gelaagdheid van het spalterveen en de turfconsistentie van de bovenste lagen daarvan, elke capillaire bevochtiging onmogelijk maken.
C. HET MINERALE DEK
1. FACTOREN WELKE DE VORMING VAN HET MINERALE DEK
BEINVLOEDHEBBEN
a. Transgressievan het zeeniveau
Het is duidelijk dat de afzetting van het kleidek in het gebied tussen Lemmer
en Blokzijl toegeschreven moet worden aan een overspoeling van het veenlandschap met slibhoudend water. Het begin van deze overspoeling, waarmee dus
tevens hogere grondwaterstanden gepaard gingen, komt reeds tot uiting in de rietzeggeveen-ontwikkeling op het oude veenlandschap. In hoofdzaak blijkt deze te
hebben plaats gevonden langs de nog bestaande veenstroompjes in een geleidelijk
brakker en meer slibhoudend wordend milieu (hoofdstuk VII, deel B,2).
De overspoeling heeft een zeer rustig karakter gedragen, omdat practisch nergens vloedkreken in het veen uitgeschuurd werden. Er vormde zich een uitgesproken, langzaam over het veenlandschap uitwiggend kleidek, waarin wel hier en
daar riet-resten blijken voor te komen, maar waarin geen kattekleivlekken meer
aanwezig zijn. Het regelmatig krachtiger worden der overspoelingen komt tevens
tot uiting in de iets zwaardere granulaire samenstelling der onderste kleideklagen.
Een dergelijke, alles overdekkende kleiafzetting is geheel te vergelijken met
soortgelijke afdekkingen op vele plaatsen elders in het Nederlandse kustgebied.
Zij dragen alien een min of meer stug knippig karakter en zijn over het algemeen
kalkarm. VAN LIERE (1948) beschreef reeds zulk een afzetting in het z.g. Westlanddek. Hij komt daarbij tot de conclusie, dat na krachtige doorbraken van beschermende barrieres, de zee het achterliggende landschap overspoelde, waarna echter
de eb- en vloedwerking op het landschap zeer gering geweest is. Weinig zandig
materiaal werd daarbij aangevoerd, terwijl de afzetting van dit dek het karakter
had van sedimentatie in een met riet begroeid brak- of zoutwater schor.
Ook in het westelijk deel van Friesland komt een dergelijke knipkleiafzetting
voor, welke over het achterliggende veenlandschap uitwigt. In tegenstelling met het
knipkleidek in Friesland blijkt er in het randgebied van de vroegere Zuiderzee een
duidelijk verband bestaan tussen de aanwezigheid van open water en het kleidek.
Behalve een oeverwalvorming langs de,alsinvalspoort voor de vloeden fungerende
stroompjes, blijkt er een soort kwelderwalvorming langs de vroegere kusten te
hebben plaats gevonden. De afzettingen zijn daar dikker en duidelijk zandiger en
vertonen meestal een zekere gelaagdheid. Dit verschil is goed te verklaren wanneer men weet, dat bijvoorbeeld in het Westland de transgrederende zee toegang
kreeg tot het land door een of twee nauwe doorbraken in de duinenreeksen, terwijl langs de Zuiderzee de vorming plaats vond rond een brakwater-binnenmeer,
dat zo goed als geheel van de zee afgesloten was, doch dat over een veenbarriere
heen, gevoed werd door de wateren van de Noordzee. De opbouw van het kleidek
doet een ononderbroken sedimentatie veronderstellen. Weliswaar worden hier en
daar, geheel willekeurig en op verschillende hoogten in het kleiprofiel, dunne
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vegetatiebandjes waargenomen, maar deze behoeven mec op langdurige perioden
van het uitblijven der overspoelingen te duiden. Slechts de meer zandige bovengrond op het oorspronkelijke kleidek wijst op een andere manier van sedimentatie, nl. als gevolg van het doorbreken van dijken of door het over dijken of
kaden heenslaan van zeewater.
Het is onzeker of het veenlandschap voor het begin der kleidek-afzetting
lange tijd droog gelegen heeft. De bovenste veenlagen vertonen steeds een kleibijmenging naast een vrij hoge oxydatiegraad. Nooit echter werden typische indrogingsverschijnselen waargenomen. De duidelijke gruisstructuur van de overgangslaag tussen het bovenste kleii'ge veen en het eigenlijke kleidek, wijst hier
volgens ons evenmin op. Immers, dezekomt bij voorkeur voor op de vroeger toch
lager gelegen zeggeveenprofielen en slechts dan op de vroeger hogere mosveenprofielen, wanneer deze door recente wijzigingen in de grondwaterstanden sterk
aan indroging onderhevig zijn geweest.
b. Geografischeligging
Behalve in de vorming van de kwelderwallen blijkt de invjoed van de binnenzee ook tot uiting te komen in de algemene zwaarte van de kleidekken in het
vroegere kustgebied. Ten zuiden van Blankenham nl.,blijken de kleidekafzettingen
duidelijk zandiger en minder stug te zijn dan ten noorden van dit plaatsje het
geval is.
Dit vindt zijn oorzaak in het grotere zandgehalte van het overspoelende water
ten tijde van de sedimentatie. Of het zoveel geringere zandgehalte van het overspoelingswater in het gebied ten noorden van Blankenham toegeschreven moet
worden aan de bescherming door de zuidwest punt van Friesland (Gaasterland)
tegen de directe aanvoer van het, bij de getijbeweging in het Zuiderzeegebied
binnenstromende Noordzee- en Waddenwater, dat vrij veel fijnzandig materiaal
aanvoerde, of door de geringere diepte van de zee aldaar, is niet geheel duidelijk.
Zeker is het evenwel, dat sedert de vorming van het kleidek tot het afsluiten van
de Zuiderzee, steeds het gebied ten zuiden van Blankenham krachtiger onder invloed van de zee gestaan heeft. Behalve de zandiger samenstelling van het kleidek, getuigen hiervan een groot aantal dijkdoorbraken. Eenzelfde invloed blijkt
in de bodemgesteldheid van de Noordoost Polder aanwezig te zijn. Ten zuiden
van Blankenham begint daar het gebied waar afslag van het veen op grote schaal
heeft plaats gevonden en waar later de z.g. „sloef' tot afzetting is gekomen (VAN
RAADSHOVEN en MULLER, 1947). In de sloefafzetting komt eveneens een vrij grote
aanvoer van grover en zandiger materiaal tot uiting.
Ook in de kwelderwalafzettingen treedt het verschil in de verhouding slib:
zand van het overspoelingswater naar voren. Ten zuiden van Blankenham zijn deze
afzettingen slechts weinig gelaagd. Hier en daar komt eens een dun fijnzandig
laagje voor, maar voor het overige blijkt gelaagdheid slechts uit geringe verschillen
in de algemeen zandige samenstelling van het kleidek. Ook de onderste lagen van
het kleidek zijn daar reedsvrij zandig van samenstelling.
In het noordelijk gebied daarentegen bestaan de onderste lagen steeds uit zware,
min of meer humeuze klei, terwijl de kwelderwallen een duidelijke gelaagdheid
vertonen. Vrij zware kleilagen en kleibandjes wisselen erin af met zeer zandige of
zelfs zuivere zandlagen en bandjes, bestaande uit verslagen veenresten. Een dergelijke differentiatie in de kwelderwalafzetting kan eerst optreden, wanneer het over-
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stromende water periodiek wisselende hoeveelheden zand en slib, en somtijds in
hoofdzaak slechts verslagen veenresten aanvoert. De expositie van de kustlijn ten
zuiden van Blankenham juist tegenover de opening tussen de westelijke duinen
en het Gaasterland enerzijds en de grotere diepte van het water, waardoor een
steeds krachtiger beweging van het water door de zwakke golfbeweging mogelijk
was anderzijds, zorgden voor een meer constante aanvoer vanhetzandige element
in hetoverspoelende water.Ten noorden vanditplaatsjedroegdeaanvoervanzandiger materiaal in afhankelijkheid van de windrichting en de bewegelijkheid van
het water een meer incidenteel karakter. Speciaal bij zuidwester stormen, wanneer
grote watermassa's in de noordoost hoek van het zeebekken werden opgestuwd,
was hetzandtransporterend vermogen vanhetwater belangrijk groter dannormaal.
Fijnzand, elders van de zeebodem opgewerveld, werd dan langs de kusten aangevoerd. Ook werd een enkele maal grover pleistoceen zand, afkomstig van in dit
gedeelte van de zee voorkomende, boven het veen uitstekende pleistocene opduiking, tegelijk met schelpen verplaatst.
c. Veenstroompjes
In het noordelijk gebied, waar nogopen veenstroompjes tijdens de sedimentatie
van het kleidek bestonden, blijkt de aanwezigheid hiervan de afzetting en samenstelling van het kleidek bei'nvloed te hebben. Waar mogelijk stuwde het water, de
in zee uitmondende veenstroompjes als invalspoort gebruikend, landinwaarts,
daarbij vanuit deze riviertjes hetland inunderende. Wanneer hetopgestuwde water
buiten de oevers trad, bezonken de grootste delen het eerst, waardoor een oeverwalvorming tot stand kwam, terwijl de fijnere delen op grotere afstand tot bezinking kwamen. De betrekkelijk geringe hoeveelheden zand, waarmee het overstromingswater van het noordelijk gebied bezwangerd was,heeft oeverwalvorming
beperkt tot geringe breedte en een korte afstand landinwaarts. Verder het land in
treft menzware knipklei direct langs deoever aan,waarin hier en daar fijnzandige
insluitsels worden aangetroffen. Ditzelfde ziet men in de knipkleigebieden achter
de oeverwallen. Het bij de overspoelingen tot achter de oeverwallen getransporteerde fijnzandige materiaal isinhet rustiger milieu rond de Stengelsvande aldaar
groeiende vegetatie, in hoofdzaak bestaande uit riet, bezonken. Het binnenstuwen
van het water heeft het mogelijk gemaakt, dat vrij ver landinwaarts aan beide
zijden van de stroompjes een knipkleidek gevormd werd. In het zuidelijke gebied
kan hieromtrent niets geconcludeerd worden, omdat de aanwezige veensfroompjcs
reeds voor dskleidekvorming metverslagen veen waren opgevuld.
d. Invloed vanhet milieu
De invloed van de overspoelingen heeft zich ver landinwaarts uitgestrekt. Nergens werd zuiver veen in het maaiveld geconstateerd. Wei valt een duidelijk verschil in habitus en samenstelling van het gevormde kleidek teconstateren. Hetverschil in samenstelling berust in hoofdzaak opeen verschil inpercentage organische
stof. Waar het terrein lager lagen steeds zeer dras bleef, ook na het terugtrekken
van het overspoelingswater, vormden zich in een betrekkelijk anaeroob milieu de
grijze kleidekken, terwijl elders,waar het dras staan vanhetland eenmeer incidenteel karakter droeg, zich een bruin humusrijk kleidek vormde van dezelfde granulaire samenstelling (ziehoofdstuk V, 2).
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In tegenstelling met de lagere, steeds dras of onder water staande gebieden,
waar zich in hoofdzaak een opgaande rietvegetatie ontwikkelde waaronder de
aangevoerde slibdelen konden bezinken, vond op de hoger gelegen plaatsen de
afzetting van de slibdelen in hoofdzaak plaats op de plantendelen der veel intensievere begroeiing. Hierdoor, maar tevens door de belangrijk grotere ontwikkelingsmogelijkheid van het biologische leven, is een kleidek ontstaan, met een hoger
humuspercentage. In deze humeuze kleidekken is de organische stof en de klei
zeer intensief gemengd, terwijl in de grijze knipkleidekken nog rietresten aangetroffen worden. Respectievelijk bevatten deze kleidekken pl.m. 20—30 % en
2—15% organische stof.
In de overgangszdne tussen deze beide zo verschillende kleidektypen kunnen
zowel knipklei als humeuze klei mozai'ekachtig naast elkaar voorkomen. De knipklei kan dan soms 15—20% organische stof bevatten.
Als voorbeeld van de invloed van het milieu op de vorming der grijze kleidekken wordt de aanwezigheid van grijze, min of meer knippige klei temiddcn
van de humeuze klei in de Zuiderpolder van Blankenham genoemd. Juist boven
het „Lagg", waar het terrein dus lager lag, vond deze grijze kleivorming plaats.
Ook in de noordoorst hoek van de Polder van Baarloo valt een dergelijk verschijnsel te constateren. Grijze knippige klei komt daar verder landinwaarts voor, waar
het onderliggende veenpakket uit rietzeggeveen bestaat, dat een lagere terreinligging bezat dan het aangrenzende zeggeveengebied. Ook in de Groote Veenpolder
van Weststellingwerf en in de Veenpolder van Echten komt de invloed van verschillen in hoogteligging der verschillende veensoorten op de samenstelling der
kleidekken tot uiting.
Werd in het bovenstaande de invloed van de factor milieu op de horizontale
verspreiding der verschillende kleitypen besproken, dezelfde wetten gelden voor
de overgangslagen tussen klei en veen,de z.g. „veenklei".
Waar het terrein tijdens de vorming daarvan lager lag en het milieu dus vochtiger was, vond de vorming van een veenklei-soort met 30—50 % organische stof
plaats, terwijl op de hoger gelegen gebieden, waar later ook de humeuze kleien
gevormd werden, de veenklei 50—75 % organische stof bleek te bevatten. Geheel
identiek met de kleidekvorming kan de vorming van de veenkleilaag niet zijn geweest. Mogelijk heeft hier tevens de aanvoer van verslagen veenmateriaal uit de
naburige afslaggebieden een rol gespeeld. Deze zwarte veenklei is volkomen
amorph en plantenresten zijn er niet meer in te onderscheiden.
De bestaande verschillen kunnen ook verklaard worden door verschillen in
intensiviteit en aard der begroeiing.
2. DATERING VAN DE KLEIDEKVORMING

a. Algemene gegevens
Bij de datering van het minerale dek kan niet gesteund worden op archaeologische gegevens, omdat nergens vondsten gedaan werden tussen het kleidek en het
veenpakket De vondsten op de zandopduiking in de Polder van Baarloo, welke
uit de late Bronstijd en de vroege IJzertijd, dus omstreeksde 5een 4eeeuw v. Chr.
dateren, liggen ondefinieerbaar v66r het begin der overspoelingen. Historische gegevens over dit gebied zijn voorts uiterst beperkt, zodat bij het bepalen van de
ouderdom der kleiafdekking vergelijkenderwijze te werk moet worden gegaan.
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Door de overeenkomst van dit kleidek met de reeds eerder genoemde, in de
kustgebieden voorkomende typische kleidekken, is men geneigd het begin der kleidekvorming te dateren omstreeks de derde en vierde eeuw n.Chr. VAN LIERE(1948)
stelt voor het Westlanddek, op grond van een onderbreking der Romeinse bewoning aldaar, het begin der kleidekvorming op 270 n. Chr., terwijl ook elders, in
gebieden waar het onderzoek nog gaande is, zoals o.a. in het knipkleigebied van
westelijk Friesland, ongeveer tot dezelfde periode, of ietslater geconcludeerd werd.
Het blijkt dan hoe, behalve in het westelijk deel van Friesland waar de bewoning
op terpen ononderbroken is doorgegaan, de bewoning na een pl.m. 450-jarige
periode terugkeert. In het Westland vond deze toen plaats op kleine terpjes. In
het grote knipkleigebied van Friesland is de bewoonbaarheid van de knipklei beter
geweest (DE VRIES, 1923) en werd er zelfs een verkaveling in aangebracht. Opnieuw echter werden de kustgebieden na de negende eeuw n. Chr. door inbraken
vanuit de zee geteisterd. Voor het noordelijk deel van Nederland speciaal, blijken
deze hernieuwde overstromingen een ander karakter gehad te hebben dan de
vroegere. Het bleek ons bij een onderzoek in het knipkleigebied van Friesland, hoe
het bestaande knipkleigebied aangetast en geerodeerd werd. Brede, vlakke erosiekreken vormden zich doordat eendeelvan de knipklei weggevoerd werd. Ditzelfde
vond ook plaats langs reeds bestaande sloten, waardoor de watermassa's zich verplaatsten. Al naar gelang de omstandigheden, vormden zich nieuwe, smalle, kronkelende, zich diep uitschurende kreekjes, of slibden vroegere sloten geheel of ten
dele dicht. Het laatste verschijnsel staat bekend onder de naam „slempstreken",
omdat de ondergrond ter plaatse een slikachtig, slempig voorkomen heeft en geheel
afwijkt van het normale beeld. Het blijkt dus, hoe naast erosie op de ene plek,
sedimentatie van het verspoelde materiaal op een andere plek plaatsvond. De mens
heeft zich te weer gesteld tegen deze afbraak van het land door dijken aan te leggen. De eerste Friese dijken dateren reeds uit de 1le of 12eeeuw n. Chr.
b. Kleidek-ontwikkeling in hetZuiderzeegebied
Bezien wij nu in dit licht de ontwikkelingsgeschiedenis van het Zuiderzeegebied
in het algemeen en van het kustgebied tussen Lemmeren Blokzijl in het bijzonder.
VAN RAADSHOVEN en MULLER (1947) schetsen het begin der ontwikkeling van de
Zuiderzee door een geleidelijk aan krachtiger wordende transgressie van het zeeniveau, in welkeperiode afslag van het bestaande veenlandschap plaatsvond. Deze
periode eindigde dan omstreeks 1250 n. Chr. bij het begin der sloefafzetting, welke
gepaard ging met het verbreden van de opening tussen Enkhuizen en Stavoren.
Hierdoor konden aanzienlijke hoeveelheden grover materiaal aangevoerd worden,
terwijl een sterkere zoutwaterinvloed valt op te merken. Zij merken op, dat in
de z.g. detritus, gevormd tijdens de afslagperiode, een duidelijk brakke invloed
valt op te merken, vooral in het noordelijk en westelijk deel van de Noordoost
Polder. Zij schrijven dit toe aan de toestroming van zoutwater door de Vliestroom,
een stroom welke een groot meer, het meer Flevo (BUVANCK 1943) met de zee
verbond. Verklaarbaarder wordt het, wanneer men een meer directe invloed van
de zee in het afslaggebied aanneemt. Stellen wij dan ook de beginperiode van de
afzetting der kleidekken van het kustgebied op pl.m. 250—350n.Chr., dan komen
wij geenszins met bestaande theorieen omtrent de ontstaansgeschiedenis van de
Zuiderzee in botsing.
Geredelijk mag worden aangenomen, dat de afslag van het veengebied reeds
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kort na het begin van onze jaartelling gaande was. Immers PLINIUS verhaalt reeds
(Naturalis Historis,XVI, 2) hoe de Romeinse schepen op het meer Flevo moeilijkheden hadden met drijvende eilandjes waarop eikenbomen stonden.
Echter tevens blijkt uit de Romeinse geschiedschrijving, dat de zee het land
in het noordelijk deel van het Zuiderzeegebied omstreeks 15 n. Chr. reeds geducht
bedreigde. Immers GERMANICUS' troepen, die onder bevel van PUBLIUS VITELLIUS
in dat jaar van een expeditie naar Germanie terugkeerden, waarbij zij over land
naar de Vliestroom gevoerd werden, werden uiteen geslagen doordat bij noorder
storm, devloeden het land overstroomden (TACITUS Ann. I,70).
Er mag worden aangenomen dat de steeds toenemende stijging van het zeeniveau, sinds het begin van onze jaartelling, omstreeks 300 n. Chr., oorzaak was
dat grote gebieden over de veenbarriere tussen Enkhuizen en Stavoren heen, overspoeld werden. Daarbij werden plaatselijk grote gebieden, die tevoren niet of
nauwelijks onder water lagen, gei'nundeerd, terwijl in de peripheric zich slechts
periodieke overspoelingen met min of meer brak water voordeden als in een schor.
Het aanwezig zijn van kwelderwalachtige formaties langs de huidige Zuiderzeskust tussen Lemmer en Blokzijl duidt erop, dat daar dus in het Zuiderzeegebied
open water is geweest. De geringe veenafslag in dit gebied, de typische gelaagdheid
der kwelderwalafzettingen ten noorden van Blankenham en het zware, stugge
karakter der afgezette kleilagen wijzen er op, dat het voorliggende zeegebied zeer
ondiep was.
Door deze overspoelingen heeft een verzilting van het achter de veenbarriere liggende merengebied plaats gevonden, waardoor de zoute invloed in de
detritus der afslaggebieden goed te begrijpen is,evenals het vaak zeer hoge percentage slibdelen, dat globaal varieert van 30 tot zelfs 60 % (MULLER en VAN RAADSHOVEN 1947). Dit, maar vooral ook het soms hoge percentage zeer fijn zand (soms
tot 40%) is namelijk moeilijk te begrijpen, wanneer dat in hoofdzaak door de IJssel
enerzijds en de Vliestroom anderzijds in het meer Revo terecht moet zijn gekomen.
De periode van overspoeling heeft waarschijnlijk enige honderden jaren geduurd, waarin de afslag van het veen rondom de diepere kommen rustig doorgegaan is, terwijl zich elders nieuwe kernen van afslag vormden. Daarna namen
de overspoelingen in kracht af, waardoor ondiepe gebieden, die tevoren geheel
onder water hadden gestaan, in het schorstadium kwamen te verkeren. De gevormde kleidekken zijn bijna nergens meer in deNoordoost Polder terug te vinden,
omdat zij, door het omstreeks 1300—1500 werkelijk zee-worden van dit gebied,
geheel opgeruimd werden. Slechts op e'e'n plaats menen wij tot het bestaan
van een dergelijk kleidek te moeten besluiten, nl. onder de z.g. Burcht van Kuinre.
Deze burcht zou omstreeks 1165 gebouwd zijn (MODDERMAN 1945). Tussen het
autochthone veen en de door mensenhanden opgebrachte grond, neemt MODDERMANeen kleilaag waar, die er dus voor 1100gevormd moet zijn. Voorts bestaat de
mogelijkheid dat wij in het kleidek van het, voor afslag gespaarde, eiland Schokland een rest van het vroegere kleidek aantreffen. De vorming daarvan, als een
jonge mariene afzetting achter dijkjes temidden van een zee is op zijn minst genomen onwaarschiinlijk.
c. Historische gegevens
Uiteindelijk blijkt dan dit grote veengebied weer tijdelijk ten dele bewoonbaar
te worden. Het voorkomen van plaatsnamen zoals: Ens, Nagele, Veenhuizen en

143
eventueel ook Ruthne wijst daarop, evenals de stichting van sterkten door de
Utrechtse bisschoppen nabij Vollenhove en Kuinre en het in cultuur nemen van
land omstreeks 1165 door de Friezen van Lammerbroek (FORMSMA 1940). D E
WAARD (1948) gewaagt zelfs van een verkaveling van het veen nabij Urk, daterend
van pl.m. 1000,terwijl de naam Cunre reeds in 1118genoemd wordt in de annalen
van het St. Odulfsklooster (MODDERMAN 1945). De hernieuwd inzettende transgressie van het zeeniveau na de 9e eeuw n. Chr., welke elders nieuwe inbraken
en in Friesland erosie van het ook reeds in cultuur zijnde en verkavelde knipkleilandschap veroorzaakte, deed uiteindelijk ook in het Zuiderzeegebied land verloren gaan.
Deze transgressie heeft evenwel een geleidelijker verloop gehad dan de transgressie van 300 n. Chr. In het Westland kan de bewoning door middel van terpjes
op het oude krekensysteem zich handhaven tot de bedijking; in het noorden van
Nederland blijkt de invloed der stijgende zeespiegel zich, voor de bedijking omstreeks 1300, nauwelijks op de hoger gelegen veengebieden te hebben doen gelden.
In het oorspronkelijk lager gelegen westelijk knipkleigebied van Friesland, waar de
knipklei rust op reeds eerder gevormde mariene wad- en kwelderformaties, kwam
de invloed dezer transgressie wel tot uiting. Dit blijkt enerzijds uit de aldaar
aangetroffen erosieverschijnselen, welke op het achter liggende veengebied ontbreken en anderzijds uit het daar reeds vroeger plaats vinden der bedijkingen.
Eerst omstreeks 1300 werd de kracht van deze transgressie zo groot, dat zich
een beginnende afbraak van de veenbarriere tussen Enkhuizen en Stavoren inzette
en het vormen van de Zuiderzee tot werkelijke binnenzee een aanvang nam. In de
kustgebieden ging men eerst daarna tot de aanleg van dijken over.
De bedijkingen in het gebied tussen Lemmer en Blokzijl zijn niet moeilijk te
dateren. Vast staat dat het na de verwoesting van de Burcht nabij Kuinre in 1196
de moeite waard is geweest de berg waarop de burcht gestaan had, als strategisch
belangrijk punt, weer bewoonbaar te maken. Hieruit blijkt dat het gebied buiten
de huidige dijken toen nog begaanbaar was (MODDERMAN 1945). In het midden of
tegen het einde van de veertiende eeuw blijkt de toestand zodanig te zijn geweest,
dat de aanleg van dijken noodzakelijk werd, waarbij genoemde Burcht buitendijks
kwam te liggen. In 1413 wordt er gesproken van een „uiterdijck streckende van
den Hamme (Blankenham) in der Cunre" en in 1418 van een zeedijk bij Blankenham (FORMSMA 1934).
De dijkbouw in dit gebied moet dus ongeveer omstreeks de veertiende eeuw
gedateerd worden. Daarna vond nagenoeg geen knipklei-afzetting achter de dijken
meer plaats, behalve dan verspoeling van knipklei, zoalsdit ook in het grote knipklei-gebied van Friesland geconstateerd werd en zoals wij ook in de buitenpolders
van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl constateerden. Hier vond na het herhaald bezwijken der oude zeedijken in de periode van 1590—1643 (FORMSMA 1934),
allereerst gedeeltelijke opruiming van het oude knipkleidek plaats en daarna opnieuw sedimentatie. Tegenover Slijkenburg, in de Buitenpolder achter Kuinre,
troffen we in de buurt, waar vroeger de nederzetting Wibernbueren gelegen heeft,
stenen aan op het oorspronkelijke knipkleidek, welke opnieuw met een pl.m. 15cm
dikke knipkleilaag afgedekt waren.
Dat geen belangrijke sedimentatie in de jongste fasen van het bestaan der
Zuiderzee in het kustgebied plaats vond, blijkt uit de precies eendere samenstelling
en dikte van het knipkleidek ter weerszijde van de binnendijken in dit gebied. Het
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duidelijkst komt dit tot uiting bij de kleidekken in de Binnenpolder het Bedijkte
Rondebroek en in de Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham. In 1433
wordt er gesproken van de bedijking van het Rondebroek (FORMSMA 1934). Hiermede wordt zeer waarschijnlijk de aanleg van de dijk bedoeld, welke genoemde
polders van elkaar scheidt en dus feitelijk een bedijking van het gebied achter de
Blankenhammer zeedijk behelsde. Het overstromen van dit gebied vanuit de broeklanden langs de Linde, welke rivier tot omstreeks 1825in open verbinding met de
zee stond, werd hierdoor belet. Verschillende kolken aan de zuidzijde van het
trace" waarlangs deze vroegere dijk liep, getuigen nog van de doorbraken welke
hier plaatsvonden, doordat de broeklanden vaak onder water stonden. In deze
broeklanden vindt men dan ook de oudere boerderijen steeds op terpachtige verhogingen liggen. De aanleg van de z.g. Cloosterdijk en de dijk langs de Lindeoever, waardoor de Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek tegen dagelijkse overstromingen beschermd werd, vond waarschijnlijk later plaats.
De aanleg van de genoemde dijk vormt de voortzetting van de z.g. Zuidwendedijk, welke reeds eerder van Oldemarkt via Ossenzijl tot ter hoogte van het Clooster
was aangelegd. Deze dijk beschermde,evenals de noordelijke Lindedijk en de oude
dijk tussen SchoterzijI en Slijkenburg (nu de Statendijk), de achterliggende hogere
mosveengebieden tegen overstromingen. WALTHER (mondelinge mededeling)
bestempelde deze dijken dan ook als zeer oude dijken, evenals de oostelijke dijk
van de Veenpolder van Echten, welke evenwijdig aan de Tjonger ten noorden van
SchoterzijI verloopt. Deze binnendijken zijn dus van nog oudere datum dan de
zeedijken. Zij liggen bijna steeds op de grensgebieden van zeggeveen naar mosveen,
waarin duidelijk de eertijds hogere ligging en de betere bewoonbaarheid der mosveengebieden tot uiting komt.
De opvatting van LUTEYN (mondelinge mededeling), dat enkele vondsten er op
zouden kunnen wijzen, dat er eertijds ook een dijkje gelegen heeft, ongeveer waar
nu de z.g. Hamsgracht de polders van Blankenham scheidt van het achterliggende
gebied der Schut- en Grafkampen — eveneens een mosveengebied — vindt in het
bovenstaande een logische bevestiging.
Uit deze gegevens blijkt reeds, dat de plaats der dijken in de veengebieden
doorgaans verband houdt met bodemkundige verschillen. Ook de plaats der zeedijken is niet geheel toevallig. Zij werden aangelegd op de reeds hoger ontwikkelde
kwelderwallen, waarbij behalve de hogere ligging tevens de overweging, dat
de dikkere minerale afzettingen op de slappe veenondergrond een hechtere basis
vormden, gewicht in de schaal zal hebben gelegd.
d. Conclusie
Resumerende menen wij dus, dat, in tegenstelling tot de door MULLER en VAN
RAADSHOVEN geschetste geleidelijke toename van de atlantische transgressie in het
Zuiderzeegebied, omstreeks 300 n. Chr. een zeer krachtig inzettende transgressieperiode heeft bestaan, verantwoordelijk voor de vorming van de kleidekken der
kustgebieden. Deze krachtige transgressie heeft vrij lange tijd op zijn hoogtepunt
verkeerd, om daarna geleidelijk minder te worden. De daarop omstreeks de 9e
eeuw opnieuw inzettende transgressieperiode daarentegen is zeer langzaam in
kracht toegenomen, mogelijk met een climax omstreeksde veertiende eeuw.
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3. VERDERE HISTORISCHE GEGEVENS

Voor het overige zijn weinig nadere gegevens omtrent de ontwikkeling van dit
gebied bekend. Er blijken wel enige kloosters gestaan te hebben, nl. nabij Blokzijl,
langs de Linde ten oosten van Kuinre en mogelijk ook langsde Tjonger ter hoogte
van de zuivelfabriek in de Lange Lille. Resten van vroegtijdige grondbewerking
werden nabij de laatst genoemde plek aangetroffen.
Veel is reeds geschreven over de oorkonde van 1165, waarbij aan de Friezen
van Lammerbroek vergunning werd verleend het land gelegen tussen Rutherikersdole en Wibernesate en tussen Oude Linde en Kuinre te bewonen en te bezitten.
FORMSMA (1940) meent, dat hier sprake is van de kolonisatie van het gebied ten
westen van de,onder de naam „Oude Kruinre" bekend staande,vroegere Lindeloop
in het Rondebroek, waarbij Wibernesate een bewoonde plaats zou zijn geweest
nabij het huidige Slijkenburg, waarvan de resten nog bekend staan als Wibernbueren. Hij meent dat de Rutherikersdole een grenssloot is geweest, welke het gebied aan de westzijde begrensde. HARTGERINK—KOOMANS (1941) merkt hierbij
terecht op, dat moeilijk een grenssloot tussen de zee en het land mag worden
verwacht.
Daargelaten of Wibernesate inderdaad onvindbaar is (GOSSES 1941), achten
wij het toch waarschijnlijk dat hier de kolonisatie van het door FORMSMA bedoelde
gebied bedoeld wordt. Wij menen echter, dat het zich meer noordelijk uitgestrekt
heeft, ongeveer tot aan de huidige Veenpolder van Echten, waar het fossiele veenstroompje mogelijk de noordelijke grens van het gebied vormde. Het plaatselijk
ontbreken van het knipkleidek boven dit, met verslagen veen opgevulde veenstroompje en het voorkomen van een met zand, humeuze klei en verspoelde knipklei (beddinggrond) opgevulde geul wijst nog op open water in recentere perioden.
Deze opvulling werd slechts geconstateerd daar, waar geen sloten boven de oude
veenstroom aangelegd werden. Zeer waarschijnlijk is het evenwel dat een dergelijke
..beddinggrond" ook aanwezig is tot Schoterzijl, ter plaatse waar nu kavelsloten
gegraven zijn.
De oorkondeschrijvers hebben blijkbaar de zee in het westen als een logische
begrenzing gezien zonder noodzaak tot aparte vermelding.Deoostelijke begrenzing
werd dan gevormd door de Oude Linde (de Oude Kuinre) en de Kuinre (Bij- of
Tussen Linde), terwijl de noordelijke grens gevormd werd door de in westelijke
richting lopende Rutherikersdole. Het begrip ..grenssloot" door FORMSMA aan het
woord „dole" gegeven, is dan begrijpelijk, wanneer men aanneemt, dat het hoge,
oligotrophe gebied ten noorden van dit vroegere veenstroompje begaanbaar was.
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SUMMARY
I. INTRODUCTION

The inducement to the research between LEMMER and BLOKZIJL in the
coastal region of the former Zuiderzee was the complaint about the considerable
desiccation of the greensward after the reclaiming of the new North-East Polder.
Marked drops of the watertable, especially in summer, caused damage in several
areas, while in others hardly any harm was done. The cause was looked for in
the soil condition.
The research took mainly place during the very dry summer of 1947,in consequence of which the reactions of the soil condition on the phenomena of withering
were greater than in normal years. For the study of these problems this circumstance was highly welcome.
II. SHORT SURVEY OF THE MAPPED AREA

The mapped area covers the coastal fringe of the former Zuiderzee, where
this area is not separated from the new North-East Polder by a border canal. This
coastal fringe comprises a number of "binnen- en buitenpolders" whichlatter, with
the exception of the Lemsterhop, also were binnenpolders before 1700. The total
area is4331hectares. (See the locality map).
This territory forms part of a large peat area which, along the shores of the
former Zuiderzee,is covered by a mineral cover of 30cmou an average,becoming
thinner land-inwards. Close along the shore the formation of a more silty foreland levee on the peat took place. In the mineral cover the exposition of the coastline opposite to the rather narrow entrance of the Zuiderzee in the north finds
expression. To the north of Blankenham the clay cover is heavy and stiff, while
the foreland levee is clearly stratified with heavy and very sandy layers. To the
south of Blankenham the clay cover is more sandy and the foreland levee less
stratified, while the number of dike-bursts has been larger. The inundations of the
peat area, becoming gradually stronger during the deposit of the mineral cover,
caused further sandy bank levees to come into being along the rivulets that
debouched into the sea.On spots where the territory wascontinuously swampy, the
formation of grey strong clay,poor in humus,took place;where the inundation had
a periodical character a greyish-brown or brown clay cover, rich in humus, was
formed. The transition between these two areas may show a mosaic-like character.
The inundations, becoming gradually stronger, caused a layer of blackcoloured "peaty-clay", very rich in humus, to come into existence between the
peat and the mineral cover. This layer proved to be of great importance for the
research.
After the embankment, the deposit of a coarse-sandy dike-breach deposit soil
took place or the deposit of a fine-sandy sea flood deposit-soil, stratified with thin
clay-bands, formed by water washing over the dikes.
The covered-up peat landscape, resting on a pleistocene coversand subsoil to a
depth of 3m on an average, shows,on the one hand, in its structure the influence
of streamlets which were already present at the beginning of the peat-formation,
and, on the other hand, the influence of the topography of the pleistocene subsoil. Ridges in it or a gradual rise of this subsoil, have already at the beginning of
the peat-formation determined the limit to which eutrophic water could penetrate.

147
Behind it,oligotrophy Sphagnum peat developed, in front of it, mesotrophic Carex
peat or even, close to the banks, eutrophic Phragmites- or Phragmites-Carex peat.
In the stratigraphy the regime of the groundwater during the Atlanticum, Subboreal,and Sub-atlanticum finds expression. In the transition-areas between Sphagnum and Carex peat, where Sphagnum peat is present on Carex peat, the Subboreal period is manifested, while in the Phragmites-Carex cover out of the
rivulets the Sub-atlantic period comes to the fore. The bulk of the peat formations
originated in the Atlanticum.
The transition between Carex and Sphagnum peat is characterised by a subsidence (Lagg), in which coarse rests of some monocotyledon occur in addition
to Phragmites rests.
Up to and during the sedimentation of the young sea-clay cover, these peat
soils have lain very high in the groundwater. The positive level-change necessitated to repeated lowering of the polder levels.Phenomena of desiccation did not
occur in consequence of this.
In the hinterland peat-digging took place on a large scale, which, when the
land stripped of its peat was partly brought under cultivation again after 1927,
resulted locally in a marked drop of the watertable. This caused phenomena of
desiccation of the still high peat areas in the immediate vicinity. Bythe reclamation
of the North-East Polder in 1941 however, the water pressure of the deep groundwater decreased in such a degree that the former upward groundwater movement
stopped. Very low watertables during summer and a much smaller water trouble in
winter, along with phenomena of desiccation of the greensward occured in consequence of this. Enclosure 8 indicates this fall of the groundwater in 1942.
The decrease of the pressure of the deep groundwater continued up to and
including 1945(see table 1),also the drop of the water level and this probably even
with some after-effect.
The border area of the North-East Polder is all but exclusively a grassland
area, situated at abt. 40—70 cm below New Amsterdam Watermark (mean sea
level). The higher foreland levees, too, mostly lie just below New Amsterdam
Watermark. It is a flat country in which the lotting appears to have been adapted to the presence, if any, of pleistocene elevations or differences in the composition of the peat.
Peat-digging only took place in the oligotrophic peat and then always at least
400 m out of the dikes. The plots from which peat had been dug and which later
on had again been transformed into land, lie about 1m lower than the high plots
or the so-called "trek" or "pet" holes, which have not yet been changed into land.
III. WORKING-METHOD AND LEGENDS OFTHEMAPS

In contrast with the mapping in soil types,three separate maps were compiled,
each having a separate legend. By means of soil types the more permanent properties of the soil, especially in connection with the water condition, are indicated.
In this peat area this is not yet possible because of the not yet stabilised character
of the watertable. The strongly analytical character of this mapping in connection with the study of the structure of the peat-formations, renders at the same
time a compilation into types impossible. Apart from that, the division of the
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legends is entirely focussed on the influence which the different soil-formations
exercise on the course of the desiccation. (Seechapter V.)
In connection with the influence which the total thickness of the mineral cover
on peat exercises on the course of the desiccation, this cover was distinguished
into several thicknesses (a, b, c and d). In accordance with its sensitiveness for
dryness, the mineral cover was at the same time classified in accordance with its
heaviness, stratification, and humus-content and its being covered by younger
layers of a deviating character in different thicknesses, such as the flood deposit
soils.
In the sandy levee formations (1) a subdivision was made in so far they were
characterised by the occurrence of a distinct stratification with sandy or heavy,
stiff layers of clay (2). In both types, but mainly in type 2, layers of pure sand
may occur. Behind these formations stretches the large coverclay area, which in
the first place consists of grey clay, poor in humus, (5—15 % of organic matter,
"knip") and further inland of greyish-brown to brown, humus clay (20—30%
of organic matter, "rodoorn"). The lighter of the two species to the south of
Blankenham have been indicated respectively as 3 and 5, the heavy, stiff claycovers as sticky "knip" clay (4) and "rodoorn" clay (6). Mosaic-like transition areas between "knip" clay and "rodoorn" clay were marked separately (7).The cover marked 3may also occur asa transition area between foreland
and bank levee formations on the one hand and the "knip"clay on the other hand.
Gullies in the mineral cover, filled up with mixed soil, were distinguished as
creek bed-soil (6 h).
Dike-breach (deposit) soils are found on older mineral covers. If they are
thicker than 40 cm the character of the underlying old clay cover has no longer
been distinguished. In contrast with the coarse-sandy dike-breach (deposit) soils
(01), there is a special indication for the fine-sandy, stratified sea-flood deposit
soils of a thicknes of 40—100 cm (06) when they were thicker than 100 cm
(06 a); this in connection with their great suitability for agriculture. When dike
breach deposit soils occurred thinner than 40 cm the character of the underlying
older cover was indicated, for dike-breach deposit soils of 40—25 cm and
25—3 cm respectively by 02—Xx and 03—Xx, and for sea flood-deposit soils
of 40—25 cm by 07—Xx. Sea flood deposit soil thinner than 25 cm is met with
along the whole surface of the "buitenpolders", in which case the marked clayey
stratification does not render a separate distinction necessary any longer. More
recent covering in the "buitenpolders" of bank levee formations and dike-breach
deposit soils with a layer of "knip" clay of abt 20—30 cm was marked thus:
Xx—K.
In the buitenpolder the Lemsterhop the original clay cover is absent and a
layer of coarse sand (05a and 05b) covered by sea flood deposit sand, dwindling-land-inwards, rests on a Sphagnum peat subsoil that has been transformed by
the sea. Where the sea-flood deposit cover is 40—25 cm thick, the mineral cover
on peat isthicker than 60cm; this wasindicated by 07—05.
Special mention should be made of the occurrence of a black layer of "knip"
clay below the grey "knip" clay cover, having a thickness of 10—15 cm (4ch).
Thislayer does not correspond with the thinner, black humus layer of peaty clay
as regards properties of structure and percentage of organic matter.
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Locally the mineral cover rests on pleistocene outcrops (Xx—p) or even such
outcrops reach the surface (P).
In accordance with the chief ingredient of the uppermost 1 | m of the peat
profile, peat-formations are distinguished into Phragmites-Carex peat (R), Carex
peat (Z), Sphagnum peat (M), and gyttja-like peaty mud or washed off (detritus)
peat (B).
In these series, stratigraphy finds expression by the division into types:
1 profile uniform of composition;
2 profile covered by a layer or peaty mud thicker than 30cm;
3 profile covered by a layer of peaty mud thinner than 30cm;
4 profile covered by a layer of Carex peat thicker than 30cm;
5 profile covered by a layer of Carex peat thinner than 30cm;
6 profile covered by a layer of Sphagnum peat thicker than 30cm;
7 profile covered by a layer of Sphagnum peat thinner than 30cm;
8 profile covered by a layer of Carex peat rich inCalluna rests;
9 type 7covered by a layer of Carex peat thinner than 30cm;
11 type 1covered by a layer of Phragmites-Carex peat thicker than 30cm. Only
in the case of type Ml this cover may be equal to or thinner than 30 cm;
12 type 2covered by a layer of Phragmites-Carex peat thinner than 30cm;
14 type 4covered by a layer of Phragmites-Carex peat about 30cm thick;
17 type 7covered by a layer of Phragmites-Carex peat thinner than 30cm;
18 type 8covered by a layer of Phragmites-Carex peat thinner than 30cm.
The presence of layers of Cuspidatum peat in or on the Sphagnum peat profile
or the presence of Siderite in the Carex peat was indicated respectively by Mx
(ST), Mx (S) or Zx (R), while an excessive richness of clay in the upper peat
layers was indicated by Xx (b).
In connection with the marked influence of a situation of the pleistocene subsoil fewer than 2 — 1 | rn below the surface on the water condition of the soils, the
pleistocene subsoil was mapped out very accurately here. Where the latter lay
deeper below the surface the mapping was carried out roughly. This led to
a legend to which may be referred, without any further explanation, on the maps.
IV. DESCRIPTION OFTHESOILMAPS

When studying the B and C maps the connection between the topography of
the pleistocene surface and the structure of the peat formations strikes us at once.
Along the rivulets eutrophic Phragmites or Phragmites-Carex peat and mesotrophic Carex peat is met with in more or less broad strips, which, in nearly all
cases changes, behind pleistocene ridges,into oligotrophic Sphagnum peat. Siderite
deposits are found along the rivulets in the Carex peat above flat, basin-like
depressions in the pleistocene subsoil.
A few strips entirely filled with washed off peat or gyttja-like mud point to
fossile peat-streamlets.
The mineral cover has been deposited more or less independently of the peat
subsoil. Only on a few spots the nature or the differences in height-lie with respect
to the groundwater of the various kinds of peat, appears to have influenced the
mineral cover formation. The low-lying Phragmites or Phragmites-Carex areas
along the streamlets rendered, in some cases, a larger expansion of the grey "knip"
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clay covers possible, while elsewhere the original, distinctly higher situation of the
oligotrophic Sphagnum peat sometimes suddenly caused the transition between grey
"knip" clay, and brown "rodoorn" clay. On other spots again the presence of
siderite in the Carex peat caused locally a great richness of iron in the "rodoorn"
clay cover.
A typical connection between mineral cover and peat-formation is the presence
of coarse-sandy dike-breach deposit soil, where a fossile peat-stream crosses the
sea-dikes. The looser allochthone filling offered less resistance to the pressure of
the high outer-water than the autochthone peat. In this case the pool behind the
breach iswanting or is very indistinct.
For the rest, the composition of the mineral cover is wholly determined by the
sedimention from the sea, in which case its influence decreases land-inwards.
For the Buitenpolder achter Kuinre and the Fries Buitendijks Veld it should be
observed that formerly these polders were "binnenpolders". Before 1700 the seadikes broke down more than once, in consequence of which parts of the old clay
cover washed away especially in the first-named polder. Afterwards a "knip" clay
cover was again deposited, which was only distinguished when it rested on other
than "knip" clay formations.
The maps need no further elucidation.
V. CONNECTION BETWEEN DESICCATION AND SOILCONDITION

The connection between desiccation and soil condition is dependent upon the
fall of the watertable, the moment upon which this fall has been resisted by
infiltration, and the succes of it.
I n f l u e n c e of t h e m i n e r a l c o v e r o n t h e c o u r s e of t h e
desiccation
a. On mineral covers thicker than 60 cm on peat the influence of the fall of the
"roundwater level is regarded as negligeable. Under normal circumstances very
stiff, heavy clay covers of this thickness are always sensitive to drought. The
coarse-sandy dike breach deposit soils too,havealwaysbeen sensitivetodrought. At
the present low summer groundwater levels the sensitiveness to drought increases
when the clay covers become thinner.
b. Brown "rodoorn" clay
These humus clays dry up to a hailstone-structure with a great irreversibility
as to re-moistening. The grains are sharp and angular to the touch and are difficult to pulverize. The irreversibility increases at higher percentages of iron, at
which this clay desiccates to a dusty, red-powdery soil. This is met with where the
Carex peat subsoil contains siderite (see fig. 13).
c. Grey "knip" claysoilsthinner than 60 cm
"Knip" clay desiccates to pillar and prism structure (see fig. 16).In the Buitenpolders it desiccates to large, more or less hexagonal blocks having a diameter of
about 2dm (seefig. 15).This slighter desintegration isthe result of a larger sodium
content of the complex (see table 7).
These grey clays possess a less irreversibility as regards re-moistening on
account of a smaller percentage of organic matter. The granular composition is
all but equal to that of the "rodoorn" clay soils (seefig. 12).
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d. Grit layerof peaty clay
The black peaty clay, which is very rich in humus also shows a hailstone
structure when desiccating (grit) (see fig. 16).The irreversibility of the "knip" clay
layer increasing towards the "rodoorn" clays when the- percentage of organic
matter becomes greater, the layer of peaty clay shows a maximum at a percentage of organic matter of from 30tot 50 %.Here it concernsthe layer of peatyclay
below the grey "knip" clay. Underneath the "rodoorn" clay, the layer of peaty
clay contains a percentage of organic matter of from 50 to 70 %, in which case
the irreversibility has again decreased considerably. The forming of a grit layer
underneath "knip" clay signifies a permanent severance of the capillary contact
between clay and peat. Underneath "rodoorn" clay this contact is again restored
after remoistening during periods of high watertables.
I n f l u e n c e of t h e p e a t f o r m a t i o n s o n t h e c o u r s e of t h e
d r y i n g up
Differences in the colloid-chemical and physical properties of the peat cause
different reactions in the process of desiccating.
Carexpeat versusSphagnum peat
Phragmites peat and Phragmites-Carex peat, but especially Carex peat appears
to take up very little moisture after drainage, respectively re-moistening. Repeated
drainages cause the maximum moist capacity to decrease still further, showing a
strong tendency to the formation of shrinkage-fissures. Sphagnum peat, on the
other hand, takes up during the higher winter groundwater level a considerably
higher percentage of the moisture withdrawn in summer, while moisture is withdrawn less easily. This is the reason why during summer capillary moistening of
the clay cover manifests itself for a long time, whereas on Carex peat the moisture
supply decreases quickly every year (see fig. 22). At the same time this gives rise
to a speedy formation of a grit layer. The drainage of the peat formations causes
shrinkage fissures, while these fissures increase drainage again (seefig. 18).
In the surface primary and secondary fissures are distinguished. The former
originate, developing haphazard in every direction in the peat formation. It is only
during the last stage of the desiccation that they become apparent as comparatively
small and short cracks. The so-called secondary fissures reveal themselves quickly
in the landscape, because on certain spots, such as furrows, dry ditches and along
sliding planes of the shrinking peat-formation of varying thickness, the primary
disruption has disturbed the coherence of the peat-mass along larger surfaces.
Here the action of shrinkage of large complexes of the peat-mass runs riot in the
very first place, in consequence of which very soon large fissures make themselves
visible in the landscape (seefig. 20).
The better water condition of Sphagnum peat is reflected in a better biological
composition of the grassland (see table 8 and 9) and also by the fact that the
furrow-edges are less trodden down and show better vegetation (see fig. 21).
Phragmites-or Phragmites-Carexpeat
On the whole the desiccation on the Phragmites and Phragmites-Carex peat
profiles is less serious. This finds its cause in the better permeability of this kind
of peat, in consequence of which good infiltration ispossible.
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Permeability of peat
Determinations of the permeability in various kinds of peat were carried out
(see table 10). Sphagnum is least permeable, Phragmites peat best. It has
turned out that the permeability of Sphagnum peat and Carex peat decreased
as the peat had been subjected to stronger drainage. Compare the Sphagnum
peat series Aa, Ba, Ca, and Ac, Be, Cc, and the Carex peat series Aa, Ba, Ca, and
Ab, Bb, Cb.
The coarse monocotyledon peat, too, possesses good permeability.
I n f l u e n c e of a h i g h s i t u a t i o n of t h e s a n d y p l e i s t o c e n e
s u b s o i l o n t h e c o u r s e of t h e d e s i c c a t i o n
A more serious withering of the greensward on the spot of elevations of the
pleistocene subsoil underneath the peat, is attributed to the intensive fissure-formation (secondary fissures) above their steep slopes, in consequence of which
drainage and evaporation of groundwater increase strongly. The proof of this may
be found in the less desiccating over broad plateau-shaped elevations, where a
stronger desiccation only takes place along the borders. The desiccation process
follows a circular course here, because the formation of the secondary fissures
causes an anew stronger lowering of the groundwater level. The influence of the
desiccation in the case of the thicker clay-covers on peat may be looked upon as
negligeable, but it becomes perceptible when covers to the thickness of 1 m
rest directly on the pleistocene subsoil and infiltration falls short.
On the places where thin clay-covers rest directly on such high outcrops, in
spite of a good system of infiltration, these outcrops always extend to above the
watertable kept up by this infiltration. When such an outcrop bears a podsol
profile, the B-horizon, rich in iron colloid, renders possible a capillary rise of the
groundwater. In consequence of this a green ring appears in the sod, flanked at the
outside by a very dry zone, where the clay-cover rests on the bleached sand (Ahorizon) which does not contain any water at all, nor causes any rising of it (see
fig. 24 and 25).
VI. THE WATERCONDITION

The maximum height of rising of the deep groundwater having decreased
considerably, attempts were made, especially in summer, to raise the fallen watertable by infiltration, at which in the first place care was taken that the ditches
maintained a sufficiently high water level. Constantly loss of water takes place to
the subsoil. The result of such a wide infiltration highly depends on the permeability of the profile. In well permeable Phragmites or Phragmites-Carex peat or
on the spot of a high pleistocene elevation, a quick discharge takes place to the
deeper layers, but the ample supply causes after all higher watertables. In consequence of this the latter can follow more or less the undulations of the pleistocene subsoil. The permeability of Sphagnum and Carex peat is so bad that here
infiltration can in no way counterbalance the loss to the subsoil. Only on
certain spots higher groundwater levels occur, owing to the fact that peat fissures,
having contact with the ditches, can get filled. Fissures that have no such contact,
only get filled by heavy showers of rain. The rainwater flows through the clay
covers that are not easily wetted, without moistening them to any extent worth
mentioning and flows away quickly to these fissures via the grit-like, dried up
peaty clay layer. The slight moisture-retention of peat causes the land to become
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very soon swampy. In such a case it concerns a false waiertable. In autumn and
winter however, the true watertable rises gradually in the non fissured floes of
peat to a great height in the profile and the country gets swamped, often even at
a very slight rainfall (see fig. 29). The formation of such high watertables in not
too intensively cracked peat and the after-effect of autumnal rains on the high
sandy soils in the east on the pressure of the deeper groundwater, are probably the
cause of the occurrence of oozings in January 1948(see fig. 30).A local lowering
of the pressure by stopping the water-admission in the Groote Veenpolder van
Weststellingwerf and the Binnenpolder het Bedijkte Rondebroek made the oozings
disappear suddenly.
Pedological Observationsasto mole-infiltration
By making mole-channels at a slight depth in the peat, it was tried to increase
infiltration in the peat and to make this infiltration more regular. It turned out
that the slight permeability of the topmost layers of Carex peat that weredried up
strongest, exercised an adverse influence in this process. In less strongly dried up
peat, results were visible to a distance of 1 m on either side of the mole-tracks.
In strongly dried up peat,even a layer of 1 cm thickness prevented the water under
pressure to rise (see fig. 33,34and 35).
A very patchy moistening of the clay cover appeared on the experiment fields,
when the clay cover, sunk into the fissures, came into contact with the water in
them (see fig. 32) or when the super-pressure of the ditch-water level was sufficient to raise the water in the fissures, which had been bored into by the moletracks, well above the surface of the peat. Then the water spreads through the
grit-like layer of peaty clay across the non-fissured peat-floes. Frequently the moletracks become clogged, especially in thelessdried up Carex-peat.
Mole-infiltration in the less irreversible Sphagnum peat led to immediate
results, but presented difficulties, as the tracks got chocked up by peat-silt.
On the whole the results were better, when the mole-tracks had been drawn as
high as possible in the peat, and even very good, when they had been drawn in the
gritty layer.
PedologicalObservations asto draintube-infiltration
In contradistinction to mole-infiltration, draintube-infiltration furnished very
favourable results in the strongly desiccated Carex peat profiles underneath "knip"
clay, but very low, on the other hand, in the less desiccated Carex peat profiles
underneath "rodoorn" clay. The strongly desiccated, dug out lumps of Carexpeat, with which, after the laying of the draintubes the infiltration-grooves had
been filled, admit, at any time, an unimpeded rise of the infiltrationwater as
far as the gritty layer (see fig. 36). Less desiccated Carex peat silts up after the
filling up of the grooves and impedes a sufficiently quick rise. During the first
few months such a system works alright. Besides it is quite possible in this case
that the closing again of the gritty layer that is rich in organic matter (50—70%)
underneath "rodoorn" clay,prevents a long-lasting action.
Observationsasregardsthe action of the gritty layer
Some observations were made as regards the action of the gritty layer. Tubes
perforated at the bottom were driven into the gritty layer (series I) and 25 and
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50 cm below it, respectively series II and III. In the I-series, the water on the
tube-infiltration experiment fields always appears to be less deep below the level
of the surrounding country. This points to supply of the groundwater through this
layer. When a profile-hole is dug, the water-supply via the gritty layer may be ascertained at once (see fig. 39 and 40). A similar method of infiltration is possible
with furrows that have been dug right down to the gritty layer or via the peat
fissures, provided the ditch-water can be raised sufficiently high (see table 15). On
the mole infiltration experiment fields this could not be ascertained (see table 16).
On the fields concerned, the tubes 1and 5 had been poked right above the molechannels.
A combination of mole channels, drawn as high up as possible and having
some draintubes at certain distances crosswise on them, appears to have given
satisfactory results during the wet summer of 1948.
VII. THEORETICALTREATISEONTHE ORIGIN OFTHEAREA

I. T h e p l e i s t o c e n e s u b s o i l
The topmost layers of the pleistocene subsoil consist of (wind-blown) coversand. The gently undulating character of the cover sand landscape is disturbed by
pre-boreal sand-drifts with dune-formation, the lie of which points to northwesterly directions of the wind. At shorter or longer distances from the rivervalleys dune-formation also made its appearance. The coversand material is of
northern origin (A-province) (see table 18). In the neighbourhood of Kuinre,
coarse, fluviatile sand of southern origin was met with, brought up as a result of
dike-breaches, from a depth of 18i—19} m. The origin of this sand points to a
relation with Rhine-sand (Saussuriet-Lobith-province) (see table 19).
II. T h e P e a t - f o r m a t i o n
History of development
On some points peat-growth started already in the Boreal. The great mass of
the peat was formed during the gradual rise of the groundwater during the Atlanticum, keeping pace with it. Peat-growth took place, both in the case of eutrophic,
mesotrophic and oligotrophic peat, at or near the groundwater level. Eutrophic
peat developed slightly below it, oligotrophic peat slightly above it. This is the
reason why practically all Sphagnum peat in this area has more the character of
Heather-Sphagnum peat than of thereal,slight-brown Sphagnumpeat,whichdeveloped far above the watertable. It contains fewer recognizable plant-elements, has a
dark, red-brown colour and possesses a high degree of weathering. The Sphagnum
peat-cover of the Carex peat too, which in accordance with pollen analysis, proved
to be a sub-boreal formation, has the same appearance. The transition of this peat
into Carex peat, rich in Calluna, which never stretches as far as the rivulets, points
already to a comparatively slight fall of the groundwater during the Subboreal.
The Phragmites-Carex peat-cover,stretching from the rivulets in dwindling fashion,
across the more oligotrophic topmost layers of the Carex-peat most times
exactly as far as the Sphagnum peat border, can hardly be looked upon otherwise
than as a sub-atlantic deposit, though pollen-analysis could not quite confirm
this. Especially in the last stages of formation of this eutrophic peat that contains
clay at the top, a salt influence finds expression by the presence of yellow stains
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of Fe(0H)(S0J on the Phragmites rests. This points to a beginning of the formation of the present Zuider Zee as a salt-water inland sea.
Layers of laminar Cuspidatum peat in the Sphagnum-peat profile cannot be
used as date criteria. We come across them at different heights, also at the top of
the profile. Weber's "grenz"-horizon, as well as Sphagnum Imbricatum are
wanting.
Peat streamlets
Peat streamlets that exercised their influence on the growth of the peat landscape, are indicated as primary. Secondary are those peat streamlets that came
into being by erosion. The great depth to which gyttja-like or washed off peat
material is met with in silted up, secondary peat streamlets, is no proof of an
erosion to that depth. The bottom may have become deeper by biological activity.
This is proved in a "Lagg" streamlet flowing exactly over a very shallow pleistocene outcrop,where the peat liesvery deepon eitherside.
There is some doubt as to the character of the fossile peat stream right across
the Veenpolder van Echten. It is supposed that we have to do here with an oldatlantic erosion gully right across the Sphagnum peat area entirely overgrown
with eutrophic peat afterwards.
The "schalter" phenomen
Layers of Sphagnum Cuspidatum on top of Sphagnum peat profiles give rise,
when drained, toa very uneven situation of thegreensward with humps and depressions (see fig. 46 and 47). On the humps the grass withers very quickly owing to
the impermeability of the horizontal, laminar structure of this Cuspidatum peat.
The formation of these humps and troughs may be accounted for by a greater
horizontal shrinkage-coefficient of the layer of Cuspidatum peat as compared with
that of the underlying Sphagnum peat. When drained the Cuspidatum peat shrinks
strongly and cracks. When the layer is cracked entirely, a fissure which is less
wide, is also formed in the Sphagnum peat. When the layer of Cuspidatum peat is
only cracked in part, no fissure is formed in the Sphagnum peat subsoil. The
depression between the humps then is less marked. In the first case the clay cover
sinks away into the deep peat-fissure. It seems as if the strongly dried up layers
of Cuspidatum peat warpin the shape of dishes turned upside down.
III. T h e m i n e r a l c o v e r
Gradually the peat landscape has become covered with pure clay by inundations that have grown richer in silt The inundation has been quiet without any
formation of flood-creeks. The fact that the inundation gains in strength gradually,
finds expression in the always finer granular composition of the lowermost layers
of the clay cover.
For the determination of the date of this clay cover, a parallel was drawn with
mineral covers dated elsewhere in the littoral of the North Sea.Of these thedeposit
was dated between 300—700after Chr. Deposit round about the North-East Polder
after 1300,a date mentioned as the initial stage of the Zuider Zee as a salt-water
basin, is improbable, because a clay cover formation was found in the neighbourhood of Kuinre in the North-East Polder underneath the ruins of a castle, built in
1165. It is a well-known fact that large areas of the present Zuider Zee were
inhabitable about 1000—1200. The dikes were not constructed before abt. 1400.
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GLOSSARY
Aangemaakt land

See ondergrond.

Binnendijk

Spare-dike behind the sea-dikes, or dike along
open rivers in which the sea can flow unhindered.

Binnenpolder

Polder behind the sea-dikes.

Boezem

System of waterways in one catchment board
acting as a reservoir in which the superfluous
water of the different polders is pumped to be
transported to the sea.

Boezemland (broekland)

Area acting as a waterreservoir in which every
waterway and ditch has an often strongly fluctuating level, dependent on the amount of water
pumped out of the polders on one side and on the
other side drained into the sea. During winter this
land becomes often inundated.

Broekland

See boezemland.

Buitendijk

Heavy dikes along the shores, defending the country against the sea.

Buitenpolder

Polder under the sea-dikes, in which the sea-water
sometimes penetrates over little, low dikes along
the shores.

Dijkdoorbraakoverslaggrond
Dike-breach deposit soil

Medium coarse grained sand, whirled up out of
the pleistocene subsoil by the water streaming in
through a breach in the dike, and deposited over
the land.

Irreversibiliteit bij kleien
Irreversibility with clays

The phenomenon, that remoistening after drying
up, is more or less difficult.

Irreversibiliteit bij veen
Irreversibility with peat

The phenomenon, that after drainage the peat
remoistens only to a certain extent of the withdrawn quantity of water. Periodical drainage
causes an ever decreasing moist-retaining capacity.

Knip clay

Grey strong sea-clay giving when dried up, pilarand prismstructure. This clay is rather irreversible
as to remoistening. Humus-content 5—15%.

Kolk

Whirlpool formed behind breaches in the dikes.

Kwelderwal
Foreland levee

Thick deposits of light silt deposited as a ridge just
alongside the sea, when the natural foreland is
inundated with every tidal-movement
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Lok

Rests of the leaf-sheaths of Eriophorum vaginatum
in Sphagnum peat.

Ondergrond or aangemaakt
land

Drained "trek-" or "petgat". After shrinkage the
swampy soil is covered with a mineral cover and
brought into cultivation. The waterlevel in these
areas is kept lower then in the not yet cultivated
swamps.

Ondergronds kanaal

Drain into which the level is kept + 5 feet below
the polderlevel in order to drain the "onder
gronden".

Oeverwal
Bank levee

Thick deposits of light silt deposited as a ridge just
alongside the rivers, when they flood the surrounding areas.

Petgat

See trekgat.

Polder

Piece of land surrounded by dikes, in which the
waterlevel can be controled on every level desired.

Rodoorn clay

Brownish-grey to brown heavy clay with a high
humuscontent (20—30 %), giving when dried up,
a hailstone structure. This clay possesses a great
irreversibility as to remoistening. It is often rich
in iron. With the increasing on it, the irreversibility
increases too.

Sideriet
Siderite

Light coloured anorganic matter in Carex peat
consisting of ferrocarbonate (FeC03).

Trek- or petgat

Watersheds or swamps, grown over with Phragmites, originated by the digging of peat.

Veenklei
Peaty clay

Black natural mixture of peat and clay, drying up
to hailstone structures. When the humuspercentage
is 30—50% this peaty clay possesses a rather total
irreversibility. Above 50 % the irreversibility decreases again.

Veenpolder

Binnenpolder in which peat is, or has been, dug
on a large scale.

Zeeoverslaggrond
Sea-flood deposit soil

Fine grained sea-sand, stratified with thin layers
of clay and washed-off peat deposited on the land
when the sea washesover little dikes.

Zware klei

Heavy clay, with a content of soil particals < 2
mu higher than 40 %.
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STELLINGEN
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFTVAN IR J.S.VEENENBOS:
DE BODEMGESTELDHEID VAN HETGEBIED TUSSEN LEMMER EN BLOKZIJL
IN HET RANDGEBIED VAN DE NOORDOOST POlDER
I
De bereiding en het gebruik van stalmest geven in het bijzonder ten aanzien
van de biologische activering van de bodem nog een grote verspilling te zien. Een
krachtiger voorlichting op dit gebied is noodzakelijk.
II
De uitvoering van de Beschikking Toeslag Lichte Gronden 1947 laat, speciaal
ten aanzien van de Compensatie-regeling billijkheidshalve veel te wensen over. Zo
lang de rentabiliteit van landbouwbedrijven niet precies te berekenen is, moet de
toepassing van dergelijke regelingen steunen op bodemkundige gegevens.
Ill
Op de uitgesproken „hoge heide-ontginnings zandgronden" is de voor de
plantengroei beschikbare hoeveelheid water zo gering, dat op deze gronden geen
rendabel landbouwbedrijf uitgeoefend kan worden.
IV
' De uitbreiding der terpen is niet alleen het gevolg geweest van een noodzakelijke ophoging of vergroting ter verkrijging van groter bouwland-oppervlak,
maar heeft tevens gediend ter bescherming tegen de eroderende kracht van het
omspoelende water.
V
In vele gevallen hebben de terpen in Friesland aangrenzende gedeelten van het
knipklei-dek tegen erosie beschermd.
VI
De knippigheid (knikkigheid) van de zware kleigronden van het jonge zeekleilandschap hangt samen met te hoge percentages geadsorbeerd Na", speciaal in de
diepere lagen van het profiel. Als zodanig kan knippigheid beschouwd worden als
een vorm van zoutschade.
VII
Bij een bodemkundige studie dient het onderzoek op het laboratorium gebaseerd te zijn op waarnemingen in het veld en aan het profiel. De resultaten van
het chemisch en physisch onderzoek aan monsters, genomen zonder inzicht in de
ontstaanswijze en de geschiedenis van de bodem, zijn vrijwel steeds waardeloos.

VIII
De vochtvoorziening van hellende zand-graslanden met weinig doorlatende
ondergronden kan worden verbeterd met behulp van ondergrondse waterkeringen
langs dehoogtelijnen en stuwtjes in de afwateringssloten.
IX
De grote spreiding in de opvattingen omtrent de datering der eerste subatlantische verschijnselen vindt zijn oorzaak in het feit, dat regressie en transgressie, in afhankelijkheid van de hydrologische gesteldheid, zich in verschillende
gebieden in verschillende perioden en in verschillende mate doen gevoelen.

