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HOOFDSTUK I

INLEIDING

Nog betrekkelijk kort geleden werd het ontstaan van podzolprofielen in zandige
bodems in Nederland steeds aan een heidebegroeiing toegeschreven. Deze opvatting
scheen bevestigd door palynologisch onderzoek van het "heidepodzolprofiel" door
BEYERINCK (1931, 1933a en b) en FLORSCHUTZ (1941). Voorts zijn er incidentele gegevens waaruit zou blijken dat boven podzolprofielen (SCHRODER 1934, VERMEERLOUMAN 1934, FLORSCHUTZ 1941)enhumeuzezandlagen (POLAK 1936),die onder veen
van tenminste atlantische ouderdom werden aangetroffen, oorspronkelijk een heidebegroeiing voorkwam.
In de laatste vijftien jaar won in bodemkundige kring hoe langer hoe meer het inzicht veld, dat eengroot deelvan degepodzoleerde bodems, in het bijzonder de vochtige, oorspronkelijk bos zou hebben gedragen. Daarbij werd in het begin vooral
aan eikenbos gedacht. Een exact bewijs voor dejuistheid van deze theorie kon door
bestudering van de samenhang tussen bodemgesteldheid en vegetatie echter niet geleverd worden, wegens het zo goed alsgeheel ontbreken van oorspronkelijke begroeiingen op onze zandgronden.
Een goede mogelijkheid een beter gefundeerd inzichttekrijgen,Weekdedoor BEYERINCK ingevoerdemethodevanpalynologisch zandonderzoek toe tepassen op bodemprofielen dieonder stuifzand- enveenlagen vanverschillende ouderdom aanwezig zijn.
In enkele gevallen konden ook vegetatieve overblijfselen van de voormalige plantengroei in het onderzoek worden betrokken. 1 Deze komen echter bij zandige bodems
slechts af en toe in goed gekonserveerde toestand voor en dan nog alleen voorzover
die bodems onder veen aanwezig zijn. Getracht is de profielontwikkeling in samenhang met de vegetatieontwikkeling,vanaf het begin van het Holoceen, na te gaan.
De analyse van bedolven profielen biedt nog het grote voordeel, dat men zeker weet
dat zeniet door grondbewerking zijn verstoord en dat de vegetaties waarvan het pollen afkomstig is niet door de mens zijn beiinvloed, tenminste als de bedekkende lagen
oud genoeg zijn.
Het onderzoek heeft alleen betrekking op in dekzand ontwikkelde profielen. Er zijn
overwegend podzolprofielen geanalyseerd, maar daarnaast ook enkele andere bodemvormingen, onder andere gleyprofielen, waarbij een inspoelingshorizont ontbreekt.
Bij het literatuuronderzoek bleekhet niet mogelijk voldoende gegevens te verzamelen voor een juiste interpretatie van de pollendiagrammen van de zandige bodems.
Daarom is het onderzoek uitgebreid met een bestudering van de betekenis van zanddiagrammen in het algemeen. Daarbij werd vooral veel aandacht besteed aan de ontstaanswijze van het pollenprofiel2 in zand.
1
De determinatie geschiedde door de heer H. JAPING, Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek
teWageningen.
a
Onderpollenprofiel wordtverstaandevertikaleverdelingvanhetpollenindebodem,welkeweergegeven wordt door het pollendiagram.

1

De zonering van de veen- en zandgedeelten van de diagrammen vond plaats door
correlatie met verschillende perioden uit de vegetatiegeschiedenis, die als volgt zijn
onderscheiden (VAN DER HAMMEN 1953, VAN ZEIST 1955,ZAGWIJN 1956,POLAK 1959),
zie tabel 1.
TABELI. Indeling en vegetatiegeschiedenis van het Laatglaciaal en het Holoceen
TABLEI. Division andvegetationalhistoryof theLate-glacialandHolocene
Periode
Period
HOLOCEEN
HOLOCENE
± Fagus-Carpinus
periodeinde
zanddiagrammen1

± Fagus-Carpinus
periodinthesand
diagrams*

Vegetatie
Vegetation

Subatlanticum
Subatlantic
Fagusenlaterook Carpinus
belangrijk, steeds voortgaande ontbossing
Fagus importantandafterwards Carpinus also, continualdisafforestation
SubboTsaal/Subboreal
Fagusbreidtzichuit,toenemendeinvloed van demens
Fagus spreads,increasing
influenceofman

HOLOCEEN
HOLOCENE

Atlanticum
Atlantic
Elzenbosengemengdeikenbos, ophet eind immigreert
Fagusen begint de menselijkeinvloed (landbouw)
Alderforest andmixedoak
forest, finally Fagus immigrates and the influence of
man begins (agriculture)

Pollenspektra in veendiagrammen
Pollenspectrainpeatdiagrams

Sterke Fagus-toename,Carpinusbereikt
vrij hoge waarden, sterke toename van
niet-boompollen (NAP), vooral van Cerealia
Marked increase in Fagus, Carpinus
reachesfairly highvalues,markedincrease
in non-arborealpollen (NAP), especially
Cerealia
Fagus-toename, Carpinus met geringe
percentagesaanwezig,toenamevanNAP,
landbouwonkruiden en Cerealia vertegenwoordigd
Increase in Fagus, smallpercentagesof
Carpinus, increasein NAP,agricultural
weedsand Cerealiarepresented
Alnusenhet Quercetum mixtum bereiken
hoge waarden, in het bovenste deel van
dezoneverschijnen Fagusensoms Cerealia,Pinus weinigaanwezig, grensmet het
Subboreaalvormtde Ulmusafname; met
hetBoreaaldeP//His-/4//Uis-kruising
Alnus andthe Quercetum mixtumreach
highvalues, Fagus appears inthetoppart
of the zone and occasionally Cerealia,
hardly anyPinus,boundary withtheSubborealisformedbythedecreaseinUlmus,
and the boundary withthe Borealby the
Pinus-Alnuscrossing

1
De grens tussenAtlanticumenFagus-Carpinus-periode is in de zanddiagrammen gelegd bij het
eerste optreden van Fagus of eventueel Carpinus (zie biz.27).
Theboundary between theAtlantic andFagus-Carpinus periodislocatedinthesanddiagramsatthe
first appearanceo/Fagusor,whereapplicableCarpinus.

Periode
Period
HOLOCEEN
HOLOCENE

Vegetatie
Vegetation
Boreaal/Boreal
Dennen- en berkenbossen,
Corylus zeer belangrijk,
warmteminnende bomen
nemeninbelangrijkheid toe
Firandbirchforests, Corylus veryimportant, warmthlovingtreesbecomemoreimportant
Praeboreaal/iV eboreal
Gesloten berken- en dennenbossen, warmteminnende bomen immigreren
Dense closed fir andbirch
forests, warmth-loving trees
immigrate

LAATGLACIAAL
LATE-GLACIAL

Jonge Dryastijd
Late Dryas-time
Parklandschap met Betula
enPinus
Park landscape with Betula
andPinus
Allerod-tijd
Allerod oscillation
Tamelijk dichtebossen,eerst
van Betula, later vanPinus
enBetula
Fairlydenseforests, first
Betula,afterwardsPinusand
Betula
OudeDryas-tijd
Earlier Dryas-time
Aanvankelijk toendra, daarnaparklandschapmetBetula
Firsttundra,afterwardspark
landscapewithBetula

Pollenspektra in veendiagrammen
Pollenspectrainpeatdiagrams

Pinus gewoonlijk dominant, Corylusen
soms ook Betulakomen met hoge waaidenvoor,hetQuercetummixtumenAlnus
nemenwat toe
Pinus usuallydominant, Corylus andoccasionally also Betula occur with high
values, theQuercetum mixtumandAlnus
showaslightincrease
NAP neemt snel af, eerst vooral Betula
sterk vertegenwoordigd, daarna ook Pinus; Corylusverschijnt en dikwijls ook
Ulmus
NAP decreasesrapidly,atfirstBetulavery
wellrepresented,afterwardsPinusaswell;
Corylus appears andoften Ulmusas well

SnelletoenamevanNAP,Pinusneemtaf
RapidincreaseinNAP, Pinusdecreases

. SnelleafhamevanNAP,eerstvoornamelijk Betula, daarna ook Pinus veel aanwezig
Rapid decreasein NAP, Betula chieflly
presentatfirst,afterwardsahighpercentageo/Pinus
,
Hoge NAP-waarden, Betula aanwezig
HighNAP values,Betulapresent

HOOFDSTUK II

BESCHRIJVING VAN DE BODEMPROFIELEN EN DE
MOGELIJKHEDEN DIE ZIJ VOOR HET ONDERZOEK BIEDEN
In totaal zijn 29profielen onderzocht, diegroepsgewijs, in verschillende delenvan
Nederland zijn aangetroffen (ziefig.1).Deverschillendeprofielreeksen zijn benoemd
naar de vindplaats en in het navolgende gerangschikt in volgorde van toenemende
ouderdom.
Binnenelkereekszijn deprofielen inhetalgemeen ongeveer evenoud.Wat betreft
demorfologische kenmerken kunnenzenietteminsomssterk uiteenlopen.Anderzijds
kanmentussenbodemvormingenwelkevanvarierendeouderdomzijn, somsjuisteen
grote overeenkomst konstateren.
Li.n,ra.n?,Y

PEEL i.n.m.nr (H)
PEELY.YI.YJI (L)

FIG. 1. De plaatsen waar de onderzochte profielen zijn aangetroffen
Locations at which theprofiles investigated werefound

De mogelijkheden die de profielen voor het onderzoek boden of schenen te bieden,
zijn bij elke reeks vermeld. Daar de mogelijkheid tot onderzoek naar de aard van de
vroegere vegetatie natuurlijk steeds aanwezig was,isdieniet apart genoemd.Weiis op
daarvoor bijzonder gunstige omstandigheden de aandacht gevestigd.
Voor de beschrijving van de verschillende bodemhorizonten zijn de in tabel II
aangegeven symbolen gebruikt(SoilSurveyManual 1951,Schemavoor Profielbeschrijving van de Stichting voor Bodemkartering). De kleurbepalingen vonden plaats aan
de hand van de "Munsell soil color charts". 1 In de diagrammen zijn de originele
symbolen en afkortingen van de vertaalde omschrijvingen vermeld. De kleuren zijn
dievan grond onder droge omstandigheden. In de tekst zijn om praktische redenen
eigen omschrijvingen gebruikt.
Dekleurenvandeinspoelingshorizonten zijnnaar dematevanroodkleuringindriegroepen onderscheiden. Deze vallen achtereenvolgens onder "hue" 10YR, 7,5YR en 5YR en zijn omschreven als
iets, vrij sterk en sterk roodbruin. De donkerte van de B-horizont kan in horizontale richting soms
sterk varieren, maar de "hue" ismeestal konstant. De sterk roodbruine kleuren zijn tot de drogere
profielen beperkt.
Dekleurenvande A2-horizonten vallen steeds onder 10YR. Er zijn een grijze en een witte groep
onderscheiden, die gekenmerkt zijn door een verschillende "value". Deze is voor de eerstgenoemde
groep 5,5 of 5,voor deanderemeer dan 5,5;meestal 6,5.Van beidegroepen iseen ondergroep afgesplitstmeteenietssterkereroodkleuring,waarbij de"hue"ietsnaar 7,5YRverschovenis.Bijdekleurbepalingkon deroderetint alleenminofmeertot zijnrechtkomendooreengrotere "chroma" toete
kennen, namelijk 1,5 inplaatsvan 1.Derodere tint gaat bij degrijze groepmeestalook meteengroterehelderheid gepaard ("value" 5,5).Dekleurisin detekst omschreven alsvioletgrijs, diezonder de
rodere tint als grijs. De rodere tint veroorzaakt in de witte groepeen roseachtig witte kleur. Bij ontbreken daarvanisdekleurwitgenoemd.Deroseachtigwittekleurkomtalgemeenvoor,dewittemaar
zelden.
De grijze en violetgrijze A2-horizonten worden bij de hoger gelegen, droger ontwikkelde podzolprofielen aangetroffen. Menneemtwelaandat degrijze kleur opheideinvloedendevioletgrijze kleur
op bosinvloed wijst. Dewitteen roseachtig witteA2-horizonten worden algemeen bij lagenatte podzolprofielen aangetroffen.
UDDELERMEER I, II EN III

Door POLAK (1959) is een palynologische studie gewijd aan de organische onderwaterafzetting (dy en gyttja), welke in een vele meters dikke laag de zandige bodem
vanhetUddelermeerbedekt.Hiernawordt ditsediment aangeduid alsdy-profiel Uddelermeer I. Het meer is gelegen in het noordelijke deel van de Veluwe, waar over een
grote oppervlakte fluvioglaciale zanden voorkomen. Plaatselijk, ook nabij het meer,
zijn deze met een weinig dekzand bedekt. Tot betrekkelijk kort geleden kwam in de
omgeving een uitgestrekt heideveld voor, maar dit isin recente tijd ontgonnen.
Vanaf de laatglaciale periode van de Wurmijstijd heeft in het meer een ononderbroken sedimentatie plaatsgevonden van organische stof, een weinig verstoven zand
en ook van pollen. Daar de pollenregen op een open wateroppervlak neerdaalde, kan
1
Eenkleurwordt daarin bepaald door zijn "hue" of uitgangskleur, waarin zijn betrekking tot de
primaire kleuren rood (R),geel(Y), groen (G),enz.tot uitdrukking komt, door zijn "value"of helderheid en door zijn "chroma" of kleurverzadiging.Een kleur met een "hue" 10YR, een "value"5
en een "chroma" 2 wordt omschreven als 10YR 5/2.

TABELII. Verklaring der symbolen voor de profielhorizonten
TABLEII. Explanationofthesymbolsfor theprofilehorizons
Symbool
Symbol

Omschrijving
Description

A

uitspoelingshorizont/e/«v;a//on horizon

(A)

zwak ontwikkelde A/weakly developedA
Aj

het donker gekleurde bovenste deel met een hoog organische-stofgehalte//Ae dark
colouredtoppart withahighcontentof organic matter

A2

hetlichtgrijsofwitgekleurdeonderstedeelmetmaximaleuitspoeling//Aelightgreyor
white-colouredbottompart withmaximumeluviation

A3

overgang naar B,maar de grootste overeenkomst met A/transition to B, butmore
closelyresemblingA thanB

AB overgang naar B,evenveel overeenkomst met A als met B/transition toB, equalresemblance toA and B
AC overgangnaar C,evenveel overeenkomst metAalsmet C,Bontbreekt/transitionto
C,equalresemblance toA andC,Babsent
B

inspoelingshorizont/zV/uv/aft'onhorizon

(B)

zwak ontwikkelde HIweaklydevelopedB
B!

overgangvanAnaarB,maardegrootsteovereenkomstmetBy'transitionfrom Ato B,
but moreclosely resembling B than A

Ba

hetmiddelstedeelmetmaximaleinspoeling//Aecentralpartwith maximumilluviation

BaA B2met bijzonder sterke accumulate van organische stof/52 withverygreataccumulationof organic matter
B,

overgang naar C, maar de grootste overeenkomst met ^transition to C, butmore
closelyresemblingB thanC

BC overgang naar C, evenveel overeenkomst met Bals met C/transition to C,equalresemblance toB andC
C

weinig of niet veranderd moedermateriaal/to/fe orno change intheparentmaterial

G

onder grondwaterinvloed sterk gereduceerde, grijze gleyhorizont met tweewaardige
ijzerverbindingen/^re)' gley horizon highly reduced by ground water, containing
bivalentiron compounds
GC C-horizontmetmatigsterkegley-invloed/C-Aorironwithfairly markedgleyeffect
g

I

bovenste deel van een dubbel podzolprofiel//op of adoublepodsolprofile

II
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hetpollendiagramvandeorganischeafzettingnietsterkvertekendzijndoordeinvloed
vaneenlokalevegetatie,behalvemisschienvan sommigewaterplanten. Hetgeeft dus
eengoedbeeldvandeontwikkelingsgangvanderegionalevegetatie.
Een pollendiagram zoals door POLAK verkregen, is ideaal als toets voor pollendiagrammenvansedimentenmetmindergunstigevoorwaardenvoorhetopvangenen
konserveren van het pollen van de regionale flora. Nabij het Uddelermeer is in de
dekzandbodem een humus-podzolprofiel ontwikkeld. Nu is een dergelijke bodemvormingreedsherhaaldelijk eenstudieobject voorpalynologengeweest,echterzonder
dat zij tevens over een diagram van een onderwaterafzetting als vergelijkingsobjekt
beschikten. Dit is de reden, waarom in de nabije omgeving van het meer twee profielen, UddelermeerIIenIII,zijnonderzocht. Doordediagrammendaarvantevergelijken metdat door POLAKverkregen,zouhetmogelijk zijn, nategaan ofin dezanddiagrammen dezelfde fasen van de bosgeschiedenis terug te vinden zijn als door het
dy-diagram worden weergegeven. Indien dit het geval zou blijken te zijn, dan zou
tevensaanhetlichtkunnen komenofdezandspektra, vergeleken met dedy-spektra,
eventueel een bepaalde vertekening laten zien. Dezezou een gevolg kunnen zijn van
een sterke invloed op de pollenregen van een plaatselijke begroeiing onmiddellijk
nabij de onderzochte profielen, maar ook van andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld
eenverschillendsterkeweerstandvandeonderscheidenepollensoortentegenkorrosie.
Profiel Uddelermeer II is 40 m ten oosten van het meer aangetroffen onder een
aarden wal, welkealsverdedigingswerk in de 7ea lOeeeuwna Chr. is opgeworpen.
Terplaatsebedraagt dediktevandewal 115 cm.Deonderste50cmbestaan uitlichtgeel,zuiver zand, van dezelfde aard als het zand van de C-horizont van hetpodzolprofiel. Er Weekzeerweinigpollen inaanwezigtezijn, zodat vast staat, datervanuit
debedekkende zandlaag zogoed alsgeenpollen in de onderzochte bodemisgeinfiltreerd.
Het podzolprofiel vertoont eengrijze A2-,waaronder een B-horizont van een donkere, vrij sterk roodbruine kleur (7,5YR). In de laatstgenoemde horizont komen
hoofdzakelijk ingespoeldehumusstoffen, maar daarnaast ookijzerverbindingen voor,
zoals bleek uit de rode kleur van het zand nadat het was gegloeid. Voor een nauwkeurigeomschrijvingvandediktenendekleurenderopeenvolgendehorizontenwordt
verwezen naar het diagram.
Hetprofielisnietgeheelintakt.Uithetontbrekenvaneenstrooisellaagen degeringe
diktevan deArhorizont blijkt, dat een waarschijnlijk enkeleem's dikke laagvan de
oorspronkelijke bovengrond ontbreekt.
Onder een restant van de vroegere heide, enige tientallen meters van het vorige
profiel verwijderd, is het profiel Uddelermeer III aangetroffen. Het reikt veel dieper
dan het vorige. Degrote diktevan deA2-horizontisten deleeengevolgvaneen vrij
recente overstuiving. De dikke inspoelingslaag is sterk verkit en op bepaalde diepte
watrijker aanijzer dandeovereenkomstigelaagvanprofiel UddelermeerII. Dekleur
van de B-horizont valt echter in dezelfde "hue" (7,5YR).
Deresultatenvandepollenanalysevanprofiel Uddelermeer III zijnwelbeschreven,
maargeziendegroteovereenkomstmetdievanUddelermeerII,isdeweergaveervan
ineengrafiek achterwegegebleven.

Ongeveer 45cmonder het oorspronkelijke bodemoppervlak isbijprofiel UddelermeerII, in deBC-horizont,eenenkelecmdikkelaagvankeitjesmeteendoorsneevan
± 2cmaanwezig.Destenenvormeneenvrijkompaktelaag,maarhebbenvermoedelijk toch voldoende ruimtegelaten voor detot groterediepte doordringende plantenwortelsenbodemdieren,diemogelijkbijdebodemvorming eenzekererolhebbengespeeld. Delaagkan in horizontale richting vervolgd worden tot profiel Uddelermeer
III, waar zij op ± 60cm diepte, eveneens in de BC-horizont voorkomt. Nogverder
in dezelfde richting daalt het bodemoppervlak geleidelijk tot slechts enkele em's er
boven,zodat de stenen achtereenvolgens in de B2-,deA2-en deAj-horizont worden
aangetroffen.
STAPHORST I EN II

Oorspronkelijk kwamin deomgeving van Staphorst op dezwak golvendebodem
vanpleistoceendekzandeenuitgestrekthoogveenvoor.Ditisindelatemiddeleeuwen
voordeturfbereiding afgegraven. Slechtseenvan 1tot 15cmindiktevarierendlaagje,
datdirektophetzandrust,isopdemeesteplaatsennietmeeverveend.Menheeft het
laterweerbedektmeteen25a40cmdikkelaaghumeuzeteelaarde,omdebodemvoor
landbouw geschikt temaken.
Inhetpleistocenedekzandkomeninhetalgemeengoedontwikkelde,drogepodzolprofielen voor. Deuitspoelingslaagbezit onderin eennaar het violet neigende grijze,
en bovenin een zuiver grijze kleur. Met dezelaag vormt dedonkere,vrij sterk roodbruine(7,5YR)B-horizonteensterkkontrast.Inhetbovenstedeelvandeinspoelingshorizontiseenbuitengewoon sterke accumulatievanhumusstoffen opgetreden,zodat
een min of meer venige laag is ontstaan(B2fc-horizont). Er valt duidehjk horizontale
splijting inwaartenemen.Waarschijnlijk isdezelaagniet alleendoorinspoelingvan
humusstoffen ontstaan, maar ten dele ook door humificatie van organische stof, afkomstigvaneenvroegerebeworteling, dieopditniveaueendichtviltvormde.Onder
deB-horizont komendonkerbruinefibersvoor.
In de laagzelf kon door gloeien geen ijzer aangetoond worden, daar benedenwel
eenweinig.
Overhetalgemeenbezittendebodemprofielen indeomgevingdebovenomschreven
kenmerken. Een goede vertegenwoordiger is het onderzochte profiel Staphorst I.
Daarnaast komen min of meer regelmatig over het gebied verspreid ook profielen
voor,diezijngevormdzoalsprofiel StaphorstII.Hetlaatstgenoemdeprofiel, dat20m
vanhetandereverwijderd ligt,iseendubbelpodzolprofiel eniszeerdiep ontwikkeld.
Deonderstevandetweeloodzandlagenisbijzonder dikenheefteenietsviolette,nogal
bruinachtige tint. DebovensteA2-horizontonderscheidt zichniet noemenswaardvan
die van het enkelvoudige podzolprofiel. DeAB-horizont, diede beide lagenscheidt,
valtweinigop,watzoweleengevolgisvanzijnfletsekleur alsvan zijn geringedikte.
De onderste inspoelingslaag is daarentegen nogal donker envrij dik.
De oppervlakten waarover de dubbele podzolprofielen worden aangetroffen zijn
zeer klein, ongeveer 2a 3min doorsnee. Zijdelings gaan zein het normale podzolprofiel over, doordat debeideinspoelingslagen zich samenvoegen (ziefig.2).
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FIG. 2. Schematischevoorstellingvanprofiel Staphorst II
Diagram ofprofileStaphorstII

Boven beide onderzochte profielen is, onder de teelaardelaag, een veenlaagje aanwezig. Bij Staphorst I bedraagt dedikte ervan 12cm, bij Staphorst II slechts 1,5 cm en
is het in vertikale richting gescheurd. De veengroei begon bij deze profielen in het
Subboreaal, nog voor het optreden van Carpinus. Vanaf die tijd heeft dus geen
bodemvorming onder invloed van de vegetatie meer plaatsgevonden.
Door TAMM (1950) is een dubbel podzolprofiel in Noord-Zweden beschreven. Het
wordt daar algemeen onder een natuurlijke bosvegetatie aangetroffen. Volgens deze
auteur ontstaat het door het omwaaien van bomen. Men treft deze bodemvorming in
het bijzonder aan waar de bodem los is, ter plaatse van bijna niet waarneembare
terreinsverhogingen van slechts 2 a 3m2 oppervlakte.
RAMANN (1886) geeft een afbeelding van een sterke, komvormige verlaging van de
B-horizont van een gepodzoleerde bodem. Boven de verlaging is de bodem sterk gestoord, behalve langs de rand, waar een dikke loodzandlaag aanwezig is. Volgens
RAMANN is deze bodemvorming ontstaan ter plaatse van een oude boomstronk. In
overeenstemming hiermee zou de grote diepte waarop de onderste uitspoelingslaag
bij profiel Staphorst II voorkomt, goed opvroegere boomgroei kunnen wijzen.
Een andere aanwijzing dat de profielen van Staphorst onder bos zijn ontstaan, is
misschien de betrekkelijk violette tint van het loodzand. Uit een beschrijving van
podzolprofielen onder eenPiceabos door TRAUTMANN (1952) en uit een palynologisch
onderzoek van een fossiel podzolprofiel door SCHEYS, DUDAL en BAYENS(1954) ZOU
blijken, dat een dergelijke tint somsaan de invloed van eenbosvegetatiemoet worden
toegeschreven.
Het leek interessant te onderzoeken of de polleninhoud van het zand, in overeenstemmingmet de beschreven bodemvorming, de aanwezigheid van een vroegere begroeiingmet bosduidelijk zou demonstreren.
Voorts leent het materiaal zich voor een geheel ander onderzoek, namelijk of er
eventueel polleninspoeling in het zand heeft plaatsgevonden. Hiervoor is beschreven
dat boven degepodzoleerdebodem een teelaardelaag aanwezig iswelkedaarvan door
een veenlaag is gescheiden. Het spreekt welhaast vanzelf dat de polleninhoud van de
teelaardelaag karakteristieke verschillen met die van het onderliggende podzolprofiel
moet vertonen, waar een ongestoorde, betrekkelijk dikke veenlaag de beide zandige
lagen scheidt. Waar echter eengescheurd en dun veenlaagje voorkomt, zoals bij Staphorst II, kan mogehjk door uitspoeling pollenvanuit de kultuurlaag ook in het onderliggende zand zijn terechtgekomen.

Bijzondere vermeldingverdient nogdat de ondersteloodzandlaag vanhet dubbele
podzolprofiel, van ± 20-± 45cmdieptedoorzeefd wasmetnauweenwijderegangen
(ziefig.5,foto's achterdeliteratuurlijst).Ineenvandewijderegangenwerdeendode
graafbij van het geslacht Halictus1aangetroffen. De talrijke nauwe gangen moeten
door delarvenvandezebijzijngemaakt. Daar delarvenvanHalictusdoorde wijfjes
van stuifmeel alsvoedselwordenvoorzien,ishetduidelijk daterookrecentpollenin
het zand kan zijn geraakt. Het pollen behoeft dus geen juiste aanwijzing te geven
omtrentdevegetatiewaaronder het podzolprofiel is ontstaan.Ditzal blijken uiteen
vergelijking metdepolleninhoud van het profiel Staphorst I, waarbij een dergelijk
gangenstelsel nietis waargenomen.
EPE I, II EN III
De podzolprofielen van Epe zijn in het stuwwallenlandschapvan het noordoostelijkedeelvandeVeluweaangetroffen, waareenlokaleverbreidingvandekzandvoorkomt. Het zandoppervlak bezit een onrustige topografie, als gevolg van een zandverstuiving die er in een betrekkelijk late periode van het Holoceen is opgetreden.
In sommigelagere delenvan het terrein, dievoor deverstuiving reeds lager ten opzichtevandeomgevinglagen,komenvennetjes voor,welketendelemetveenzijnopgevuld. De vegetatie bestond in de wijde omtrek tot voor kort uit heide. Pas in de
laatste25jaarismentot aanplantvandennenbos overgegaan.
Hiervolgteerstdebesprekingvandeprofielen EpeII enIII, endaarnavan profiel
EpeI.
Profiel Epe II, dat de morfologische kenmerken van een vrij droog podzolprofiel
bezit, is aangetroffen onder het veen van een vennetje. Voor en tijdens het ontstaan
van het podzolprofiel heeft het zand aan de oppervlakte gelegen, en kon het regenwatergemakkelijk inhetzandinfiltreren enzichbijhetdiepegrondwatervoegen.Op
den duur is dezandige bodem echter ondoorlatend geworden,geraakte de depressie
met water gevuld en werd het profiel fossiel.
Zeven meter van de rand van het vennetje verwijderd is het droge podzolprofiel
EpeIIIaangetroffen. Hetzandoppervlak ligtdaar ± 125 cmhogerdandebodemvan
het vennetje en helt vrij sterk. Nog enkeletientallen meters verder wordt het terrein
plaatselijk nog belangrijk hoger en kan men tweepodzolprofielen boven elkaar aantreffen, gescheiden door eenlaaggeelwit stuifzand.
De beide profielen gelijken op het enkelvoudige profiel Staphorst I wat betreft de
kleur van de uitspoelingshorizont. De inspoelingshorizont is echter sterker rood gekleurd (5YR), enlangniet zo sterk humeus als bij Staphorst I. Er komen bij profiel II twee, en bij profiel III een zeer dunne, sterk verkitte bandjes in voor. Onder
enbovendezebandjes isdeB2-horizontookwelverkit,echterinveelgeringeremate.
In deC-horizont zijn vrijveeldonkerbruinefibersaanwezig.Onderlingverschillende
twee profielen vooral doordat bij profiel Epe II bovenin de inspoehngshorizont een
1
Dedeterminatieisuitgevoerd door Dr.J.B. M.vanDinther,LaboratoriumvoorEntomologiete
Wageningen.
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vettigaanvoelendeorganischestofvoorkomt,diehetzandeen"kazig"*karakter geeft.
Hetverschilintopografischesituatietussendeprofielen, heeft totgevolggehaddat
profielIIondieperontwikkeldisdanprofiel III.DeonderkantvandeA2-horizontligt
oprespektievelijk 12 en20cmdiepteonderhetoorspronkelijke bodemoppervlak; die
van deB2-horizontop 26en 37cmdiepte.
Boven het oorspronkelijke oppervlak van de gepodzoleerde bodem komt een 6a
7 cm dikke zandlaag voor met ongeveer dezelfde kleur als de uitspoelingshorizont.
Schijnbaar vormt die daarmee dan ook een geheel. Door mikroskopisch onderzoek
kon echter worden aangetoond, dat zij ervan gescheiden is door een dun laagje met
zeerveelhoutskool.Hoogstwaarschijnlijk heeft eroverstuivingplaatsgevonden, nadat
devegetatiedoor brandwasvernietigd.
Het houtskoolrijke oorspronkelijke bodemoppervlak is onder het stuifzand vervolgdovereenafstand vanenkelehonderden meters,tot waar profiel EpeI isaangetroffen. Vanafeenbepaaldpuntvoegdezichtussenditoppervlakenhetstuifzand een
dunne veenlaag in. Uit de beschreven situatie volgt, dat de dunne veenlaag bij dit
profiel EpeI ouderisdan de6a7cmdikke stuifzandlaag bij deandere profielen.
Het podzolprofiel Epe I, waarvan alleen het bovenste deelin het betreffende diagramisweergegeven,gelijktvrijveelopprofielEpeIII.Een sterk verkit bandje komt
daarbij in de B2-horizontechter niet voor.
Uit gloeiproeven is gebleken dat het dunne verkitte laagje (bij 27 cm) in de B2horizont van profiel Epe III, zeer ijzerrijk is. Alle daar beneden aanwezige lagen,
inklusief de C-horizont, bevatten ook zeer veel, hoewel toch iets minder ijzer. De
lagen boven het verkitte laagje zijn ijzerloos. Bij het onder het vennetje aanwezige
profiel EpeIIzijnmerkwaardiggenoegallelagenboven23 cmvrijwelijzerloos,inklusief de sterk verkitte bandjes in de B2-horizont. Pas beneden 23cm, in het onderste
deelvan deB2-horizont, begint het zand ijzerrijk teworden. Profiel EpeI is over de
gehele diepte vrijwel ijzerloos. Hierbij kon alleen in de C-horizont een weinig ijzer
worden aangetoond. Wat de ijzerhoudendheid van de diverse lagen betreft kan men
echter bezwaarlijk vergelijkingen maken tussen deverschillende profielen. Zij liggen
namelijk in het bereik van hetgrondwater, zodat dezeeigenschap een secundair verschijnsel kan zijn.
Dereeksvandrieprofielen staat,evenalsdereeksStaphorst,waarnemingentoemet
betrekking tot het probleem van deinfiltratie van pollen in het zand. Immers, in de
volgordeEpeI,IIenIIIheeft hetoorspronkelijke bodemoppervlak steedslangduriger
in desituatie verkeerd dat erpollen uit de atmosfeer in terecht kon komen.Toen de
podzolprofielen EpeIenIIreedsdoorveenbedektwaren,kontochbijprofiel EpeIII
hetpollen,viadedunnestuifzandlaag, mogelijk noginhetonderliggendezand doordringen.Een eventuele infiltratie kan gemakkelijk aangetoond worden, daar er sinds
heteindevan deveenvormingveranderingen indeflora endusookindepollenregen
zijn opgetreden.
1
"Kazigheid"wordtaangetroffen bijlagerepodzolprofielen, inonontgonnen gebied begroeid met
Ericatetralixen Moliniacoerulea. Met de term wordt uitsluitend een veldbodemkundig kenmerk
aangegeven,waarbijbuitenbeschouwingwordtgelaten,hoede samenstelling van de organische stof
isenook, of die bij deverschillende profielen kan varieren.
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PEEL I, II, III EN IV (REEKS H)

Er zijn in de Peel, niet ver van Griendtsveen, twee reeksen profielen onderzocht en
wel een reeks (H) van relatief hooggelegen podzolprofielen eneen reeks (L) van relatief laag gelegen, natte profielen van varierend karakter. Waar de monsters van de
beide reeksen zijn verzameld, was het veen, zoals op de meeste plaatsen, reeds afgegraven. De bodem was er echter nog niet in kultuur gebracht, zodat de in de zandige
ondergrond aanwezige bodemprofielen meestal gaaf, onder een dunne restveenlaag,
werden aangetroffen. In dit gebied is nogal wat variatie in de samenstelling van het
zand. Op vele plaatsen bezit dit een zuiver dekzand- elders een vrij sterk lemig
karakter. Vooral in de ondergrond komt veel lemig materiaal voor. Waarscbijnlijk is
er dikwijls een bijmenging met loss aanwezig.
De beschrijving van de profielen van de reeks L, welke uit een zeer vlak en laag,
betrekkelijk centraalgelegengedeeltevandePeelafkomstig zijn,zallater plaatsvinden.
Hier volgt alleen de beschrijving van deprofielen van reeks H.
De profielen Peel I, II, III en IV liggen langs de westelijke rand van het gebied,
waar de bodem eenvrij sterke opwelvingbezit.Waarschijnlijk isderug ontstaan door
een zandverstuiving onder invloed van het periglaciale klimaat in de Wurmijstijd.
Het zand bezit tot tenminste 1,30 m diepte de samenstelling van dekzand. De profielen Peel I, II en III liggen boven op de rug, profiel Peel IV op de helling naar het
vlakke terrein. De afstanden tussen de profielen bedragen telkens ± 25 m.
Bij de profielen I, II en III was in het veen, 7 a 10cm boven het zandoppervlak, de
zogenaamde grenshorizont te zien, die hetjongevan het oude mosveen scheidt. Hieruit volgt, dat deze profielen ongeveer tegelijkertijd, en wel in het laatst van het Subboreaal, door het veen zijn bedekt. Bij profiel Peel IV was het veen tot beneden het
niveauvandezehorizontweggegraven.Uithetpalynologisch onderzoekisechter gebleken,datookdaarbijdeveengroeipasinhetjongeredeelvanhetSubboreaalisbegonnen.
De drie profielen behoren alle tot het droge type, maar vormen in de genoemde
volgorde toch een geleidelijk vochtiger wordende reeks. Niet alleen de hoogteligging
ten opzichtevan degrondwaterspiegel, maar ook detopografische hoogteligging daalt
in deze volgorde. Naar schatting bedraagt het hoogteverschil zowel tussen de profielenI en II als tussen II en III ongeveer 30cm.
De uitspoelingslaag bezit bij deze profielen een lichtgrijze kleur, welke naar het
violet neigt en ongeveer identiek is met die van het onderste deel van de A2-horizont
van de profielen van Staphorst en Epe. Een duidelijk verschil is echter, dat bij de profielenvan de Peel dezekleur direkt onder deAj-horizont begint. De inspoelingslaag is
telkens sterk roodachtig donkerbruin van kleur (5YR) en sterk verkit. Hij lijkt het
meest op de B-horizont van profiel Epe HI. Bij geen der profielen komt "kazigheid"
in het bovenste deel van de inspoelingslaag voor. Onder de B-horizont zijn donkerbruine fibers aanwezig.
Het in devolgorde PeelI, II en III geleidelijk vochtiger wordende karakter uit zich
in hoofdzaak in de toenemende diepte tot waar podzolering heeft plaatsgevonden.
De onderzijde van de A2-horizont bevindt zich op respektievelijk 14, 13 en 27 cm
onder het zandoppervlak en dievan de B 2op 30,35en 44cm diepte.
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Bij profiel PeelIV, aan deflank van dezandrug, is het zandoppervlak nog 75cm
lager dan bij profiel PeelIII. Debodemvormingmoet daarbij onder veelnattereomstandigheden hebben plaatsgevonden dan bij de andere profielen. De B-horizont is
niet verkit, minder roodachtig vantint (7,5YR)enbovendien sterkgevlamd. Delaag
isbovenin niet "kazig".
DeA2-horizontonderscheidt zichdooreenroseachtigwittekleureneenuitzonderlijke dikte.Deonderzijde ligtbij 39cmonderhetzandoppervlak. Dediepeontwikkeling van de uitspoelingslaag moet met de sterke helling van het bodemoppervlak
samenhangen. In een dergelijke situatie kunnen enorme grondwaterstandschommelingenoptreden,welketotgevolghebbendatperiodiek totgrotediepteeenzeerintensieveuitlogingvanhetzand plaatsvindt.
Profiel PeelIV vormt in morfologisch opzicht een overgangvan de drogere Peelprofielen naar delage,natteprofielen van deNoordoostpolder, diehiernawordenbesproken. Het staat echterreedsbetrekkelijk dichtbijdelaatste.
Er vielin het terrein een merkwaardig scherpe overgang te konstateren van het bodemprofiel van
het typePeelIII naar dat van hettype PeelIV.Dezevoltrok zich overeenafstand van slechts 40cm.

Debetrekkelijk geringeafstanden tussen devierverschillendeprofielen garanderen
dat zij een samenhangende reeks voor het onderzoek vormen. Eventuele verschillen
instandplaatsvandevroegerevegetatieszijnterugtevoerenopverschilleninbodemkundige hoogteligging.Bovendien zijn de profielen alle ongeveer terzelfder tijd door
het veen overgroeid. Het is dan ook uitgesloten dat bepaalde morfologische verschillen zouden kunnen zijn ontstaan, bijvoorbeeld alsgevolg van klimaatswisseling
eneen daarmee samenhangende wijziging in devegetatie.
Andere redenen voor onderzoek van debeschreven profielen zijn devolgende. De
verschillende diepten tot welke de vier profielen zijn ontwikkeld, bieden gunstige
voorwaarden voor het opsporen van een eventuele samenhang tussen de diepte van
profielontwikkelingendelengtevan het pollenprofiel. Daar de onderscheidene horizonten bij de diverse profielen verschillend dik zijn, zou misschien kunnen blijken
dateenbepaaldepollensamenstelling aaneenbepaaldehorizont isgebonden.Zoudit
waar zijn, dan moet de opeenvolging van de horizonten ook aan de hand van het
verloop van depollenkurvensteedszijn terugtevinden.Voorts kan onderzocht worden of hetvrij natte profiel PeelIVeenanderepolleninhoud bezit dan dedrogeprofielen. De verwachtingwas, dat in delaatstgenoemde veel Ca//tt«apollenzouworden
aangetroffen, maar dat ditpolleninprofiel PeelIVzou ontbreken.
NOORDOOSTPOLDERI, II EN III

DebodemvandeNoordoostpolder bestaatoverwegenduiteenkleipakket, datrust
op pleistoceen dekzand. Tussen deze twee afzettingen ligt op veleplaatsen nog een
veenlaag.Dezevormthetrestantvaneeneertijdsvelemetersdikpakketveen,datdoor
abrasie grotendeels isverdwenen. Waar het nog aanwezige veen in zijn oorspronkelijke, ongestoordefiggingwordtaangetroffen, zijninhetzanddaarondergavepodzolenandere bodemprofielen aanwezig.
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Terplaatsevandeonderzochteprofielen, inhetnoordoostelijke deelvan depolder,
waar het zand zich ± 2,5m beneden de zeespiegel bevindt, ishet veen (Carexween)
zijn groei begonnen in het begin van het Subboreaal. De bodemvormingis hier dus
ongeveer terzelfder tijd afgesloten alsbij de Staphorster profielen.
Aanvankelijk zijn twee podzolprofielen gekozen (Noordoostpolder I en II), die
slechts 1,50mvanelkaarverwijderd liggen.Tengevolgevandehogegrondwaterstand
konden toen echtergeenmonstersvandegeheleB-horizont wordenverkregen. Later
zijn de ontbrekende monsters alsnoggenomen,onmiddellijk naast profiel II. De analyseresultaten daarvan zijn weergegeven in diagram Noordoostpolder III.
Debodemvorming reikt bij dezeprofielen zeer diep.Bijprofiel Noordoostpolder I
is de onderzijde van de uitspoelingshorizont bij 56cm aanwezig, bij profiel Noordoostpolder II (en III) zelfs pas bij 66cm. De onderzijde van de inspoelingshorizont
ligtbij ongeveer 100cm.Evenalsbijhet profiel PeelIVhangt debuitengewoongrote
dikte van deuitspoelingshorizont waarschijnlijk samen met de sterke helling van de
zandige bodem.Over een afstand van 10mgerekend daalt het zandoppervlak ongeveer 2,50m.
De beide profielen Noordoostpolder I en II verschillen echter buitengewoon van
elkaar, wat betreft de dikte van deAx-horizont. Bij profiel I reikt de laag tot 38cm
onder het zandoppervlak meteenonderbreking op 17-20cm, waar eenlaagvanwit,
gebleektzand aanwezigis. Bijprofiel IIgaat deAx-reedsbij 12 cmindeA2-horizont
over.
Een dergelijkezeeronregelmatige ontwikkeling van de A^horizont wordt bij laag
gelegen, natte podzolprofielen wel meer aangetroffen. Het is evenwel de vraag of
meninzo'ngevalsteedsvan eeneigenlijkeAx-horizontmagspreken. Het is namelijk
niet uitgesloten, dat dezwartehumeuze laag in feite niet bij het podzolprofiel hoort.
Dehumuskan ooknaderhand inhetgebleekte zandvanhetreedsgevormde podzolprofiel ge'infiltreerd zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen hebben plaatsgevonden toen
de oorspronkelijke vegetatie, waaronder het podzolprofiel reeds was ontstaan, tengevolgevaneenvoortdurend stijgende grondwaterstand reedswasafgestorven enopgevolgd door een broekbos.
DeA2-horizontvan deNoordoostpolder-profielen iszeerlichtvan kleur,zelfsnog
iets witter dan dievan het vrij lagepodzolprofiel PeelIV. Zij hebben echter deroseachtigetintgemeen.Deinspoelingslaagkomtmetdievanprofiel PeelIVovereen,wat
betreft zijn gevlamde uiterlijk en zijn vrij sterk roodachtig bruine kleur (7,5YR). De
laagheeft bijdeprofielen indeNoordoostpolder echtereen"kazig"karakter.
Deprofielen zijn onder meergeanalyseerd omte onderzoeken, ofdepolleninhoud
eenzekereovereenkomstbezitmetdievanProfiel PeelIV,zoalsmenopgrondvande
overeenkomstige morfologische kenmerken zou kunnen verwachten. Heeft Calluna
hier bij depodzolering eventueeleenrolgespeeld?Voortszouhetmogelijk zijn nate
gaan of de zwarte humus van de Ax-horizont inderdaad van een broekvegetatie afkomstigis.Dat kon bijvoorbeeld blijken uit extra hogeAlnus- ofiterw/a-percentages
in dedesbetreffende pollenspektra.
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DELFZIJL I, II, III, IV EN V

In de omgeving van Delfzijl was het mogelijk een studie van de diepere ondergrond
te maken, dank zij twee diepe uitgravingen, die daar op een onderlinge afstand van
verscheidene honderden meters voor waterstaatkundige doeleinden waren gemaakt.
De bodem bestaat uit een dikke zeekleilaag, dienaar beneden ineenveenpakket overgaat. Het veen, waarvan de onderste lagen in het Atlanticum zijn ontstaan, rust op
zijn beurt op pleistoceen dekzand. Plaatselijk is het zand zeer lemig. De bovenzijde
van dezandige bodem bevindt zich ± 7 m beneden dezeespiegel. Onmiddellijk onder
het veen werden in het zand vegetatieprofielen aangetroffen, die overwegend tot het
podzoltype behoren. Hier en daar is er echter ook gleyvorming opgetreden.
Hetveenbleekinhoofdzaak samengestelduitrestenvanriet,zeggenenook van elsen
berk.Direktbovenhetzandwaren echter ook houtresten en andere overblijfselen aanwezigdieeropwezen,datdezandige bodemmeteengeheelanderevegetatiebegroeid is
geweest, voordat het moerasbos zich begon te ontwikkelen. In de ene put (A) lagen
op de zandige bodem talrijke eikestammen. Blijkbaar is de bodem daar, voordat de
grondwaterstand tezeergestegenwas,begroeidgeweestmet eenloofbos.In de andere
put (B)kwamen geen eikestammen voor, maar talrijke grote dennestobben. Ook werden er grote hoeveelheden dennekegels op het zand gevonden. De wortels die uit de
stobben ontsproten, waren sterk in horizontale richting uitgespreid en drongen met
de uiteinden slechts ondiep in de zandige bodem door. De dennebomen hebben van
de stijgende grondwaterstand blijkbaar hinder ondervonden. Voorts groeiden er blijkens een houtvondst ook populieren.
In beide putten werden talrijke wortelresten in het zand aangetroffen. In put A
bleken dezevan eik en els afkomstig te zijn, in put Balleen van els.
Het zandoppervlak bezit in put A grote hoogteverschillen. Deze hebben tot gevolg
gehad,dathetzandopdeeneplaatsveellater doorhetveenisbedekt dan op de andere.
In deze put is een profiel (Delfzijl I) onderzocht. In put B waren de omstandigheden
voor het onderzoek gunstiger. Het zand heeft daarin een zeer vlakke ligging, zodat
met grote zekerheid aangenomen kan worden, dat de bodemvorming onder invloed
van de begroeiing overal ongeveer terzelfder tijd is geeindigd. Om deze reden zijn in
put Bop verschillende plaatsen profielen geanalyseerd (Delfzijl II, III, IV en V).
Profiel Delfzijl I is een vrij nat ontwikkeld podzolprofiel, dat slechts tot 25 cm
diepte reikt. De A2-horizont heeft een witte, iets roseachtige kleur, overeenkomende
met die van het gebleekte zand van de lage podzolprofielen Peel IV en Noordoostpolder I en II. De B-horizont van profiel Delfzijl I verschilt echter belangrijk van de
B der andere genoemde profielen, doordat hij niet gevlamd is en een donkerder en
tegelijk minder sterk roodachtig bruine kleur heeft (10YR in plaats van 7,5YR). De
horizont isnietverkit en bezit tot 9cmbeneden debovenzijde een"kazig" karakter.
Het profiel werd aangetroffen op 15cm afstand van een omgevallen eikestam, ongeveer halverwege de stronk en de kruin. Tot in de C-horizont werden wortelresten
van eik en els aangetroffen. Blijkbaar is het profiel vrij plotseling verdronken, daar
anders de eikewortels verteerd zouden zijn.
De profielen Delfzijl II, III, IV en V in put B liggen op onderlinge afstanden van
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40tot 125m.In degenoemde volgordevormenzeeenreekswaarbij debodemvorming
onder toenemend vochtige omstandigheden heeft plaatsgevonden. In dezelfde volgorde ligt echter de bovenzijde van de profielen op een diepte van achtereenvolgens
7,03; 6,85; 7,00 en 7,14 m beneden de zeespiegel. Daaruit blijkt bijvoorbeeld, dat het
in bodemkundig opzicht hogere (drogere) profiel Delfzijl II, 18cm lager ligt dan het
in bodemkundig opzicht lager gelegen (vochtiger) profiel Delfzijl III.
In de bodemkunde komt men een dergelijke schijnbare tegenstrijdigheid dikwijls
tegen. De oorzaak kan bijvoorbeeld zijn, dat de grondwaterspiegel de oppervlaktetopografie slechts in grove trekken volgt en onder een terreinsverhoging van slechts
beperkte omvang geen noemenswaardige verhoging bezit. Het was echter bij de vier
profielen door omstandigheden in de put niet mogelijk, een nader verband te ontdekken tussen de bodemkundige en de topografische situatie.
Het vrij droge podzolprofiel Delfzijl IIisweinigdiepontwikkeld enbeziteen duidelijke, vrij roodachtig donkerbruine inspoelingshorizont. De kleur valt in dezelfde
"hue" (7,5YR) als die van de B-horizont van de lage podzolprofielen Peel IV en
Noordoostpolder I en II. De laagisenigszinsverkit, niet gevlamd en niet "kazig". De
uitspoelingshorizont heeft een grijze kleur, die zich duidelijk van de veel wittere en
roseachtige kleur van deA2-horizont derjuistgenoemde profielen en van profiel Delfzijl I onderscheidt.
De resten van elzewortels, die tot in de C-horizont werden aangetroffen, waren
weinig talrijk. Bij de andereprofielen input Bwerden er meer aangetroffen enwel des
te meer, naarmate de bodemkundige situatie lager was.
Profiel Delfzijl III reikt wat dieper dan het vorige profiel, wat vooral berust op de
aanwezigheid van een betrekkelijk dikke AB-overgangshorizont. Het onderste trajekt
van dezehorizont is,evenals het boveneinde van de B2,enigszins "kazig". De B2-horizont is beneden het "kazige" trajekt niet verkit. Wat betreft de kleur stemt hij goed
overeen met de B2-horizontvan profiel Delfzijl II. Ook de kleur van de A2-horizont is
bij deze profielen ongeveer dezelfde. Wel is de A2-horizont bij Delfzijl III op een bepaalde diepte (bij ± 9cm) witter, maar hij is niet roseachtig zoals bij de nattere profielen Peel IV, Noordoostpolder I en II en Delfzijl I.
In deinspoelingslaagvielen enkelelichtgrijze, schuin omlaaggerichte strepen op die
een sterk kontrast vormden met dedonkerbruine kleur van het omringende zand. Het
zijn smalleuitstulpingen van de A2-dietot vrij diepin de B2-horizontdoordringen. Ze
zijn ontstaan doordat, na vertering van de afgestorven wortels, de wortelgangen van
bovenaf met het gebleekte zand van deuitspoelingslaag zijn opgevuld. Somswaren de
gangen nog met de cylindervormige wortelbast bekleed.
Op belangrijk vochtiger omstandigheden tijdens de bodemvorming wijzen de morfologische kenmerken van profiel Delfzijl IV. Dit profiel reikt zeer diep, namelijk tot
80 cm onder het zandoppervlak. In tegenstelling tot de eveneens diep ontwikkelde
profielen Peel IV en Noordoostpolder I en II bezit het geen dikke uitspoelings-, maar
een dikke inspoelingshorizont. Deze verschillende profielontwikkeling hangt waarschijnlijk samen met een verschil in topografische situatie. Bij profiel Delfzijl IV helt
het zandoppervlak namelijk niet, zoals bij die andere profielen.
DeA2-horizont bezit bij profiel Delfzijl IVdezelfde witte,ietsroseachtige tint als bij
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denatte podzolprofielen Peel IV,Noordoostpolder I en II en Delfzijl I. De B-horizont
isniet verkit. Hij heeft net gevlamde uiterlijk met de inspoelingslaag van de profielen
Peel IV en Noordoostpolder I en II gemeen, maar de weinig roodachtige kleur
(10YR)metdievanprofielDelfzijl I.DekleurisbijDelfzijl IVveel fletser dan bij de andere profielen. Evenals bij profiel Delfzijl III komen er met uit de A2-laag afkomstig
zand, opgevulde oude wortelgangen in voor. "Kazigheid" ontbreekt in de laag.
De dikte van de A2-horizont is in de direkte omgeving van profiel Delfzijl IV zeer
variabel. De diepte tot waar de horizont reikt, varieert ongeveer van 8tot 20 cm. De
B-horizont komt wel steeds tot ongeveer dezelfde diepte voor; een dunnere gebleekte
laag gaat dus gepaard met een dikkere inspoelingslaag. De dikte van de A2-horizont
bleek nauw samen te hangen met de korrelgrootteverdeling van het zand. Ter plaatse
van het onderzochte profiel, waar de onderzijde van de A2-horizont 16cm onder het
zandoppervlak ligt, was de fractieverdeling als volgt: 4,1% < 2 [ i ; 1,4% 2-16[i.; 3,8%
16-50[xen 91,7%>50[i.. Op 50 cm afstand van dit punt verwijderd, waar de A2-horizont 4cm dik was,kwam de volgende fractieverdeling voor: 6,6%<2\i; 5,6% 2-16[x;
12,4% 16-50jx en 7 5 , 4 % > 5 0 [ A . Een fijnere samenstelling van het zand veroorzaakt
dus een sterke afname van de diktevan de uitspoelingslaag. Uit de omstandigheid dat
de ondiepere uitspoelingslaag niet met een dunnere inspoelingslaag samen gaat, blijkt
dat delaatste onmogehjk alleen door uitspoeling van het erboven aanwezige zand kan
zijn ontstaan. Zijdelingse verplaatsing van humusstoffen en humificatie van wortelresten moeten daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.
Ongetwijfeld hangt het vochtige karakter van het profiel Delfzijl IV, behalvemet de
topografische situatie, ooksamenmethetpleksgewijzevoorkomenvanlemigmateriaal.
Profiel Delfzijl Vwijkt vandebeschreven profielen sterk af door het ontbreken van
een inspoelingshorizont. Onder een uitspoelingshorizont bevindt zich hier een gleyhorizont, die op uiterst natte omstandigheden tijdens de bodemvorming wijst. Uit het
ontbreken van een B- onder de A2-horizont kan men afleiden, dat de uitgeloogde
stoffen zijdelings zijn afgevoerd. In navolging van LAATSCH (1957, biz.248)is dit profieleen gley-podzolprofiel genoemd.
De tussen 25 cm en 47 cm diepte aanwezige G-horizont bezit een groenachtige
reduktiekleur (2,5 GY 7/2), tengevolge van het voorkomen van twee-waardige ijzerverbindingen. Nadat de laag gedurende langere tijd aan de lucht was blootgesteld,
ontstonden roestkleurige oxydatievlekken.
In deze horizont is de grondwaterbeweging waarschijnlijk van veel invloed geweest
op debodemstruktuur. Dezandkorrels komen hierinineenveeldichterepakking voor
dan in de andere lagen. Als gevolg van die dichte struktuur bezit het zand een schijnbaar lemig karakter. Schat men de zwaarte (fraktie-verdeling) volgens de gewone
veldmethode, waarbij het zand tussen duim en vinger wordt gewreven, dan kan men
geen verschil waarnemen met het lemige zand dat vlak naast het profiel Delfzijl IV is
aangetroffen. Uit de slibanalyse bleek evenwel, dat de gleylaag eenzelfde granulaire
samenstelling heeft als de erboven en de eronder aanwezige lagen en ook als het niet
lemige zand bij profiel Delfzijl IV. De analysegegevens van profiel Delfzijl V zijn als
volgt (zie tabel III).
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TABEL III. Korrelgrootteverdelingindeverschillende horizonten van het gley-podzolprofiel Delfzijl V
TABLE III. Grain-size distribution in the various horizons of the gley-podsol profile Delfzijl V
Horizont
Horizon

Diepte in cm
Depth in cm

Korrelgrootteverdeling
Grain-size distribution

A2

10-20

3 . 1 % < 2|*; 1,7%2-I6[i; 3,2% 16-50|i

92%

G

35-45

2,8% < 2 n ;

91,7%>50[t

GC

60-70

3 , 3 % < 2 ( i ; l,8%2-16 ( J i; 2,6% 16-50^

1,8%2-I6n; 3,7%16-50[x

> 50[*

92,3% > 50^

De A2-horizontiszeerlichtvan kleur,maar toch niet zowit alsde overeenkomstige
horizont van de lage, natte podzolprofielen Peel IV, Noordoostpolder II en III en
Delfzijl IV.Demeergeelachtige tint wijst waarschijnlijk opeenietsgeremde uitloging.
Behalve door podzolering heeft er wellicht ook bleking plaatsgevonden, doordat de
grondwaterspiegel periodiek tot hetzandoppervlak steeg.Tijdens dehoge grondwaterstanden kan er reduktie van drie-waardige en zijdelingse afvoer van twee-waardige
ijzerverbindingen opgetreden zijn. Op een overeenkomstige wijze wordt bijvoorbeeld
ook het ontstaan van een gebleekte horizont bij sommige pseudo-gleyprofielen verklaard (LAATSCH 1957, biz. 251).
De A^horizont komt bij het geanalyseerde profiel tot een diepte van 10 cm voor.
In de direkte omgeving werden echter zeer verschillende dikten van deze bodemlaag
waargenomen.
Bij de profielen Delfzijl II, III, IV en V waren de omstandigheden gunstig om een
morfologisch kenmerk waar te nemen, dat bij zandprofielen als deze meestal zeer
moeilijk aan de profielwand is te onderscheiden. Bedoeld wordt de verstoring van de
horizontale gelaagdheid, welke tijdens de sedimentatie van het zand is ontstaan en
in de diepere lagen nog in zijn oorspronkelijke vorm aanwezig is.De verstoring houdt
geen rechtstreeks verband met bodemvormende processen als podzolering en gleyvorming, maar komt in hoofdzaak tot stand door de aktiviteiten van de bodemfauna.
Daardoor wordt het bodemmateriaal van verschillende diepten door elkaar gemengd
(FRANZ 1952, HOEKSEMA 1953). Daarnaast treedt dan ook nog verplaatsing van
grond op, doordat de wortels deze opzij drukken en doordat oude wortelgangen instorten. Deze processen werden door HOEKSEMA (1953) samengevat onder de naam
biologische homogenisatie. Het instorten vindt ook in een gepodzoleerde bodem
plaats, maar tengevolge van de betrekkehjk geringe doorworteling meestal niet in
sterke mate.
Daar homogenisatie, in het bijzonder de menging door de dierlijke aktiviteit, en
podzolering elkaar tegenwerkende processen zijn, moetenzebij dehiervoor genoemde
profielen na elkaar zijn geschied. Blijkbaar vormde de zandige bodem oorspronkelijk
een voor de bodemfauna gunstig milieu, maar zijn later de levensvoorwaarden gewijzigd en steeds ongunstiger geworden. De struktuur van de gehomogeniseerde bodem
werd echter gefixeerd toen de biologische aktiviteit tenslotte verdween. Tijdens de
podzolering, die vanaf die tijd optrad, is deze goed intakt gebleven.
Dehoofdoorzaak vandegeleidelijke vernietigingvandebodemfauna is ongetwijfeld
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destijging van degrondwaterstand geweest.Daarnaast kunnen ook andere oorzaken
van invloed zijn geweest, zoals een geleidelijke ontkalking van het oorspronkelijk
kalkrijke dekzand of eengeleidelijke wijziging van devegetatie.
Bijdepodzolprofielen Delfzijl II,III enIVzijn van bovennaar onderen driezones
van verschillend sterke verstoring van de horizontale gelaagdheid te onderscheiden.
Indebovenste,zone 1,iselkspoorvandezegelaagdheid verdwenen.Indedaaronder
aanwezige,zone2,isdienogmeerofmindergoedherkenbaar.Indeonderste,zone3,
valtalleenindeonmiddellijke omgevingvandenietzeertalrijkewortelsporennogeen
geringeverstoringwaartenemen.Dedieptentotwelkedeopeenvolgendezonesreiken,
zijnzeerverschillend.Zijbedragenbijdetweerelatiefdrogepodzolprofielen Delfzijl II
enIII achtereenvolgens 40,55en90cm; bijhetnattepodzolprofiel Delfzijl IV20,35
en 65cm. Bij het natte gleyprofiel Delfzijl Vkomt boven deverdichtegley-horizont,
van 16-25cm,zone 2voor, enboven 16cmzone 1.In degley-horizont zelfwaseen
vrij onduidelijke, daar beneden een duidelijke gelaagdheid tezien.
Menzoukunnenveronderstellen, datdeverstoringvandegelaagdheidtendeleook
eengevolgisvanvorstwerking indeglacialeperiode.Hetverloopvandeovergangen
tussen dezone's deed echter niet aan kryoturbatie of solifluktie denken.
Dehomogenisatiegingblijkbaar bijdedrogereprofielen Delfzijl IIenIIItotbelangrijk grotere diepte, dan bij devochtiger profielen Delfzijl IVen V. Dit isjuist tegengesteld aan de podzolering; depodzolprofielen II en III zijn immers belangrijk ondieper danprofielIV.Alsgevolgdaarvanwordt deonderkant vanzone 1 bij deprofielen IIenIIIbeneden,respektievehjk indeBC-horizontaangetroffen enbijprofielIV
opdeovergangvandeA2-naar deB-horizont (ziefig.6en7).
De reeks Delfzijl van put B biedt, evenals de reeks PeelH,demogelijkheid nate
gaan, of er een verband bestaat tussen de diepte tot waar de bodemvorming heeft
plaatsgevonden en de lengte van het pollenprofiel. Behalve de podzoleringsdiepte
kan hierbij echter ook de diepte van dehomogenisatie in het onderzoek worden betrokken.Doorhetonderzoekvanhetgley-podzolprofielDelfzijlVkandepolleninhoud
van depodzolprofielen worden vergeleken met dievan een sterk afwijkende bodemvorming.
APPINGEDAM

Evenals bij Delfzijl ter plaatse van put B,ligt bij Appingedam op een diepte van
ongeveer7 mbeneden dezeespiegeleenpleistocenedekzandlaagmeteenvrijwelhorizontaal oppervlak onder veenvan atlantische ouderdom. Het veen bestaat bier uit
riet-enzeggeresten.
ProfielAppingedamisevenalsprofielDelfzijl Veengley-podzolprofiel, dochisdaarmedeniet volkomen vergelijkbaar. Beneden 35cmdieptekomtnamelijk een ondoorlatende keileemlaag voor, zodat er mogelijk geen direkt kontakt met het diepere
grondwater heeft bestaan.Eenechte G-horizont, waarin hetzand bovendien eenzeer
dichte pakking bezit,ontbreekt. Onder deietsgeelachtig gekleurde A2-begint direkt
de GC-horizont.
Een vergelijking van het pollendiagram van Appingedam met dat van Delfzijl V
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zou kunnen uitwijzen of bij gley-podzolprofielen ook pollenflora's van varierende
samenstelling kunnen voorkomen.
FLEVOLAND I, II EN III

Na de drooglegging van Oostelijk Flevoland kwamen in het oostelijke deel van de
polder, over een oppervlakte van ongeveer 25 ha, de resten bloot van een vroeger
dennenbos. De talrijke stobben, die betrekkelijk dicht naast elkaar aangetroffen
werden, hadden een grootste onderlinge afstand van 15m. Zij bezaten lange wortels,
die iets boven het bodemoppervlak uitstaken en daaraan evenwijdig liepen. Pas op
betrekkelijk grote afstand van de stam boorden zij zich in de grond.
De stobben rustten op een veenlaag van atlantische ouderdom. Het veen is oorspronkelijk in eenveeldikkere laagaanwezig geweest,zodat de stobben ergeheel door
waren ingesloten. Door mariene erosie ishet veenechter grotendeels weer verdwenen.
Waarschijnlijk hebben de talrijke boomwortels verhinderd, dat de abrasie verder ging
danhetniveauvan deoorspronkelijke bodemvanhetbos,ofeenweinigdaar beneden.
Het veen is voornamelijk door Carex gevormd. Plaatselijk is, voorafgaand aan de
dennegroei, Eriophorum voorgekomen en op de duur Empetrum en Pyrola. Van
Sphagnum zijn wel sporen, maar geen vegetatieve resten aangetroffen.
In het algemeen bedraagt de dikte van de veenlaagniet meer dan 50cm. Daaronder
bevindt zich op ongeveer 3m-N.A.P. hetpleistocene dekzand, met een zwak golvend
oppervlak. Plaatselijk steken kleinere of grotere plateauvormige zandkoppen nog
juist door het veen heen. Ook daarop waren de stobben aanwezig.
In het zand zijn podzolprofielen aanwezig die onder natte omstandigheden zijn
ontstaan. De inspoelingshorizont is iets roodachtig bruin (10YR) en bezit eenzelfde,
hoewel minder uitgesproken gevlamd uiterlijk als de inspoelingshorizont van de natte
podzolprofielen Peel IV, Noordoostpolder I en II en Delfzijl IV. De laag bezit geen
"kazig" karakter.
Er zijn in totaal drieprofielen onderzocht, die ongeveer op eenrechtelijn liggen, op
onderlinge afstand van telkens 30 m. Bij profiel Flevoland I ligt het zandoppervlak
ruim 46cm onder het veenoppervlak. In de richting vanprofiel Flevoland III loopt de
zandige ondergrond zeer geleidelijk eenweinigomhoog.Terplaatsevan profiel Flevoland II is de helling iets steiler. Juist boven het laatstgenoemde profiel is nog 10 cm
veen aanwezig. Nog verder in dezelfde richting gaat het zandoppervlak over in een
relatief hoog gelegen, groot "plateau" dat niet door veen is bedekt. Hierop ligt profiel
Flevoland III. Dit profiel werd aangetroffen juist onder een dennewortel. Onder deze
wortel was nog een 5mm dik ongestoord veenlaagje achtergebleven. In topografisch
opzicht neemt de hoogteligging in de richting van I naar III dus toe. Bodemkundig
gezien verkeren de profielen Flevoland I en III echter in een overeenkomstige, lage,
nattepositie.Zij bezittengeen witte A2-horizont;deAxrust direkt op devrij fletsbruin
gekleurde B,dietamelijk diepisontwikkeld. Profiel FlevolandIreiktdieper danuit het
diagram valt af te lezen. Bij dit laagst gelegen profiel was het ten gevolge van de hoge
grondwaterstand echter niet mogelijk betrouwbare monsters van de diepere ondergrond te verkrijgen.
20

De morfologische kenmerken van profiel Flevoland II wijzen op een bodemkundig
wat hogere ligging, in overeenstemming met zijn aanwezigheid op een kleine helling.
Het profiel bezit een diepe en sterk gebleekte uitspoelingshorizont, maar een zeer
zwak ontwikkelde, ondiepe inspoelingshorizont. De laatste is ontstaan onder invloed
van een sterk zijdelingse verplaatsing van de ingespoelde humusstoffen. In het bovenstedeelvan deA2-horizont, tot 4cm diepte, kan men 1-3 mm dikke, witte en donkergrijze laagjes onderscheiden, die door oppervlakkige verspoeling van het zand zijn
gevormd.
Bij de Flevolandreeks kon speciale aandacht worden geschonken aan de datering
van het beginvan deveengroei. Bijeendergelijke datering maakt men in het algemeen
gebruik van de ouderdom die aan de spektra van de bovenste zandlagen en de onderste veenlagen wordt toegekend. Zeer dikwijls komt men de kombinatie "boreale"
zandspektra onder atlantische veenspektra tegen. Daarbij wordt dan veelal aangenomen, dat de zeer humeuze totvenige overgangslaag in de boreaal-atlantische overgangsperiode is gesedimenteerd (zie bijvoorbeeld DOPPERT 1957, biz. 155). De veengroei zou dan bij de aanvang van het Atlanticum zijn begonnen. Het is echter zeer de
vraag of een zogenaamd boreaal-atlantischovergangsspektrum in de overgangslaag
debewusteperiodeinderdaad steedsvertegenwoordigt.Wanneer eenveenlaagpaslater
in het Atlanticum is ontstaan, op een zandpakket met tot bovenin "boreale" spektra,
zou men bij de analyse in de overgangszone ongetwijfeld ook "boreaal-atlantische"
overgangsspektra vinden. In feite is er dan echter een hiaat aanwezig. De reeks profielen van Flevoland nu biedt de mogelijkheid, een datering van de aanvang van de
veengroei, aan de hand van de opeenvolging van zand- en veenspektra, op betrouwbaarheid te toetsen. Daartoe bepaalt men met behulp van de veendiagrammen eerst
de ouderdom van hetveenlaagje, dat de bovenzijde vormtvanhet veenbij Flevoland I
of bij Flevoland II. Het veenoppervlak is,doordat het ongeveer met het niveau van de
oorspronkelijke bodemvan het dennenbos samenvalt, eengidsniveau, dat overal waar
de stobben voorkomen ongeveer eenzelfde ouderdom aangeeft. De bepaalde tijd is
derhalve dezelfde als die, waarin het zeer dunne veenlaagje onder de dennewortel bij
profiel Flevoland III ontstond of, wat hetzelfde is, de veengroei daar begon. Het zal
nu gemakkelijk kunnen blijken of de op deze, indirekte wijze bepaalde aanvangstijd
van de veengroei, eenzelfde resultaat geeft als degebruikelijke methode.
VELZEN I, H, HI EN IV 1

De profielen van deze reeks zijn in de bouwput aangetroffen, die bij Velzen voor de
tunnel onder het Noordzeekanaal wasgemaakt. Er komt inde omgevingeen ongeveer
16 m dik pakket holocene klei- en veenlagen voor, dat op pleistoceen dekzand ligt.
De onderste laag van het holocene pakket wordt gevormd door het zogenaamde
veen-op-grotere-diepte, waarvan de onderzijde bij de onderzochte profielen uit zeg1
Aan het onderzoek van de profielen Velzen I, II en III is reeds eerder een publikatie gewijd
(Havinga 1957). De profielen zijn daarin in dezelfde volgorde genummerd. Daar het inzicht in de
betekenis van de diagrammen sindsdien isverdiept en teneinde de resultaten van het onderzoek van
alle geanalyseerde profielen samen te vatten, worden de analyseresultaten in deze studie nogmaals
besproken.
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geveen bestaat. HetveenisinhetbeginvanhetAtlanticumof,plaatselijk,reedstijdens
deboreaal-atlantische-overgangsperiode ontstaan.
Direkt onder dit veen-op-grotere-diepte bevinden zich in het pleistocene zand de
onderzochteprofielen.1Hetdekzandheeft eenenigszinsgolvendoppervlak, waardoor
debodemkundige situatievanplaats totplaatszeerverschilt. Waar debodem tijdens
deprofielvorming onder betrekkelijk drogeomstandighedenheeft verkeerd,zijn podzolprofielen ontstaan. Deze zijn veelal zwak ontwikkeld, ondiep en met weinig kontrasterende kleuren. Waar vochtige omstandigheden geheerst hebben, zijn humeuze
gleyprofielen gevormd. In het algemeen komen deplaatsen waar gleyvorming isopgetreden,overeenmetdeintopografisch opzichtlaagstedelenvanhetzandoppervlak.
Onderzochtzijntweevrij drogepodzolprofielen,VelzenIIIenII,waarvanhetlaatstgenoemde nog onder de vochtigste omstandigheden isgevormd.Voortseen humeus
gleyprofiel,VelzenI,eneenprofieldateentussenvormisvaneenpodzol-eneenhumeus
gleyprofiel,Velzen IV. In de volgorde III, II, IV,I wordt de bodemkundige situatie
voortdurendlager(vochtiger)enneemt,totprofielVelzenIV,detopografischehoogteligging af. Het zandoppervlak komt achtereenvolgens 15,20m, 15,60m, 16,10men
16,10monder dezeespiegelvoor. Uit dezegetallen blijkt, dat bierbelangrijk grotere
hoogteverschillen voorkomen dan bijvoorbeeld bij de reeks Delfzijl. De onderlinge
afstanden tussen deprofielen bedragen meer dan 100m, behalve tussen de profielen
VelzenIIenIV,dieslechts30mvanelkaarverwijderdliggen.
De beide podzolprofielen verschillen onderling weinig. De inspoelingshorizont is
bijprofiel VelzenIIwatdonkerder danbijprofiel VelzenHI.Dekleurenvallenechter
inbeidegevallenindeietsroodbruinegroep(10YR).BijdeA2-horizontisgeenvariatie
in kleur tezien; dezeisin beidegevallen grijs. Deprofielen reikenmaar weinigdiep,
namelijk respektievelijk 23en25cmonderhetzandoppervlak. Zegelijkenveelophet
droogste profiel van de reeks Delfzijl, profiel Delfzijl II. Dit laatste bezit echter een
watdonkerder entegelijk meerroodbruine (7,5YR)B-horizont danprofiel VelzenII.
Op deplaats van eenvrij scherpe inzinking van het zandoppervlak, temidden van
eengebied metpodzolprofielen, werdprofiel VelzenIVaangetroffen, dat eentussenvormvan eenpodzol- en een humeusgleyprofiel voorstelt. Over een afstand van 6a
8 meter ter weerszijden ervan stijgt het zandoppervlak ongeveer 75cm. Waarschijnlijkligthetprofiel opdebodemvaneenkleinegeul.Op32cmdiepteonderhetzandoppervlak komt eendun lemiglaagje voor ennog eenpaar cmdieper een dunveenlaagje. Hieruit blijkt, datdebodemtijdens desedimentatievanhetmateriaalzeernat
isgeweestendaterweleenswatverspoelingisopgetreden.
Hetprofiel bezitgeengebleekteA2-horizontenookgeenduidelijke inspoelingslaag.
Inplaatsdaarvaniseenzeerzwak ontwikkelde B-horizont aanwezig,dietendelehet
karakter vaneenC-horizont bezit. Er komentalrijke stippen envertikale streepjesin
voor,zoalsmendievaak ineenprofiel onder eenlage-heidevegetatiekan waarnemen
("Molinia-streping"). Hetprofielvertoont eenvrijzwakkegley-invloed.
Helaas was het veen boven dit profiel door graafwerkzaamheden niet meer in een
ongestoorde ligging aanwezig. Het zelfde geldt voor de bovenste 2cmvan het zand.
1
De bodemvorming in het pleistocene zand in de tunnelput is uitvoerig beschreven door PONS
(1959).

22

Pas vanaf 3 cm onder het oorspronkelijke bodemoppervlak konden betrouwbare
analysesworden verkregen.
Hetinbodemkundigopzichtlaagstgelegenprofiel,hethumeuzegleyprofielVelzenI,
werd aangetroffen waar het zandoppervlak over een betrekkelijk grote afstand een
duidelijke depressie vertoonde. Men geeft een dergelijk profiel in de bodemkunde,
evenals degley-podzolprofielen Delfzijl IVen Appingedam, ook weldenaamelzenprofiel.Inhetzandwerdenrestenvanelzewortelsaangetroffen. Hetprofielbezitonder
eenA^horizont eennogal donkergrijze laag, dienaar beneden geleidelijk lichter van
kleurwordt entenslotte ongemerkt in deC-horizont overgaat. Tot in deAa-horizont
komtbij ditprofiel vrij veelijzer voor, voornamehjk in gereduceerdevorm.
EvenalsbijdereeksDelfzijl kondenbijdeVelzerprofielenwaarnemingenwordengedaan,metbetrekkingtotdeverstoringvandeoorspronkelijkegelaagdheidvanhetzand
door homogenisatie. Bijdebeidepodzolprofielen iseenvolledigeverstoringaanwezig
tot ± 40cmdiepte,dustotverbeneden deB-horizont, enbijhet humeuze gleyprofiel
tot 35cmdiepte. Bijprofiel VelzenIVwasbovenhet lemigelaagje bij ± 32cmgeen
gelaagdheid van het zand tezien.
DereeksVelzenbiedtdemogelijkheid,geziendeouderdomvanhetveen-op-groterediepte,iets gewaar te worden over devegetaties waaronder oudholocene bodemprofielen zijn ontstaan. Door dezeer uiteenlopende bodemvormingen zijn de voorwaarden gunstig voor het opsporen van een eventuele samenhang tussen de aard van het
bodemprofiel en de pollenflora in het zand. In dit opzicht sluiten de profielen van
Velzengoedaanbijdievan Delfzijl.
PEEL V, VI EN VII (REEKS L)

DereeksPeelLverschiltvan devorigereekseninzoverre,dat deprofielen veruiteen liggen en van onderling sterk verschillende ouderdom zijn. De profielen hebben
echtermetelkaar gemeen dat zeonder uiterst natte omstandigheden, ten deleonder
water zijn ontstaan. In de volgorde V, VI en VII wordt de bodemkundige hoogteligging nog voortdurend lager. Het ontstaan van de, het zand bedekkende, veenrespektievelijk gyttjalagen valt op een steedsvroeger tijdstip.
Deprofielen zijn inhetlage,vlakkedeelvandePeelaangetroffen, oostelijk vande
profielen van reeks H op dezandrug. Profiel Peel IV, dat het meest naar het oosten
gelegenprofiel vanreeksHisendeprofielen PeelVI,VIIenVliggenindezevolgorde
opeenrechtelijn. Deonderlingeafstanden bedragen indezelfde richtingsuksessievelijk 150m,150men 1000m.ProfielPeelVIligt± 3 menprofiel PeelVII± 4mlager
dan profiel Peel IV. De relatieve hoogteligging van het zand bij profiel Peel V, kon
door terreinomstandigheden niet goed worden geschat.
ProfielPeelV,datzoalsgezegdinbodemkundigopzichthethoogstligt,iseennatpodzolprofiel.Hetisongeveertentijdevande boreaal-atlantische overgangsperiode door
zeggeveenbedektensluitwatditbetreftgoed aanbijdeprofielen vandereeksVelzen.
Hetprofielisbetrekkelijk zwakontwikkeld.Deinspoelingshorizontheeft een fletse,
iets roodbruine kleur (10YR) enis enigszins gevlamd. De laag isniet "kazig" maar
welinzeergeringemate verkit.
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Boven deB-iseen vrij dunne, roseachtig grijze A2-horizont aanwezig. Dekleur is
langniet zolicht alsdewittekleur van deA2bij denatte podzolprofielen van deanderereeksen.Deuitlogingisblijkbaar betrekkelijk zwakgeweest.Behalvevandelage
liggingtenopzichtevanhetgrondwater, kanditookeengevolgzijnvandeaanwezigheidvanlemigmateriaal,datbeneden ± 33 cmonderhetzandoppervlak ineendikke
laagvoorkomt. Deprofielontwikkeling heeftjuist totdiediepteplaatsgevonden.
Van23tot 26cm,dit isopenigeafstand boven delemigeondergrond, wordtinde
B2-horizontnogeenlichterbruin gekleurdlaagje aangetroffen, met een overeenkomstigegranulaire samenstelling als de onderste lemige laag. Dit schijnt erop te wijzen
dat, ongeveer ten tijde van de sedimentatie van de verschillende lagen of iets later,
verspoelingvanbodemmateriaalisopgetreden.Ookdeaanwezigheidvankleinegrindsteentjes inhetzandkandaardoorwordenverklaard.Menzalerrekeningmeemoeten
houden dat met het zandige materiaal ook pollen isverspoeld en dat het pollendiagramdaardoor zekereafwijkingen kanvertonenvanhetnormalebeeld.
Profiel PeelVIisniet innormaal dekzand ontwikkeld, maar ineenzandigebodem
diezeer rijk isaan een gyttja-achtige organische stof.Tot ver beneden de onderzijde
vanhetvegetatieprofiel behoudt debodemhet sterk organische karakter. DientengevolgebezitdeC-horizont eenokergelekleur. Dekleurenvanheteigenlijke vegetatieprofiel staan dicht bij die van het moedermateriaal, maar wijken er toch voldoend
van af omvanbodemvormingtekunnenspreken.Eriseenzeerzwakkeuitspoelingshorizontboveneenweinigopvallendeinspoelingshorizont aanwezig.Delaatsteonderscheidt zichvan deandere horizonten vooral door eenmeerroodachtige tint ("hue"
7,5YRinplaatsvan 10YR).DeA-endeB-zijn beidedonkerdervankleur dandeChorizont. Zij bleken in geringe mate ontijzerd te zijn; de A- iets sterker dan de B.
Hoewel debodemvorming min ofmeer analoog aan podzoleringisverlopen, magin
dit gevalniet van eenpodzolprofiel gesproken worden. Het bodemprofiel bezitveel
overeenkomst metdat, hetwelk algemeen invochtigeterreindepressies vaneenheideveld in een dekzandgebied voorkomt, onder een vegetatie van voornamelijkErica
tetralixen Molinia coerulea. Ook de vertikale, donkerbruin gekleurde streepjes, die
men onder een begroeiing van Molinia zo algemeen in het bodemprofiel kan waarnemen,ontbreken niet.Misschienzijndestreepjesook ontstaan onderinvloedvande
huidige welige Mo/z'nz'ovegetatieop het afgeveende land.Bijeen bodemkarteringvan
eendeelvandePeelishetbodemtypeopgrondvandemorfologische kenmerkenomschrevenalseenoud-laag-heideprofiel (VANNISPENTOT PANNERDEN 1952).Het wordt
in dit veengebied overgrote oppervlakten in dezandigebodem aangetroffen.
Hetgeanalyseerdeprofiel komtnietdirekt onderveenvoor, maar ondergyttja van
praeboreale ouderdom. Voordat degroeivanhetdaarbovenaanwezige zeggeveenbegon,iser duseenplas geweest, op de bodem waarvan organischeresten bezonken.
Men spreekt in zo'n geval welvan een meerbodemgrond. Waarschijnlijk is ook het
zand van deondergrond,voorzoverhetmetorganische stof isvermengd, onder water
tot afzetting gekomen. De zwakke profielontwikkeling in het bovenste deel ervan,
wijst er evenwel op dat de zandige bodem gedurende een bepaalde tijd,inhetPraeboreaal, onder betrekkelijk droge omstandigheden aan de oppervlakte moet hebben
gelegen.
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Ookwaarhetlaagstgelegenprofiel,PeelVII,aangetroffen werd,iseenmeerbodem
aanwezig. Deze is in het Laatglaciaal ontstaan. De gyttja bedekt de zandige ondergrondhierzelfsmeteen32cmdikkelaag.Bovendezeafzetting komtweerCarexveen
voor.Inhetzandisgeenprofiel indebodemgenetischebetekenisvanhetwoord ontstaan.Bodemvormingonderinvloedvanplantengroeiheeft ernamelijk nietinplaatsgevonden. Tot 21 cm onder het zandoppervlak bezit de bodem een enigszins bont
uiterlijk. Ditwordtveroorzaakt doordattotdiediepteorganische,minofmeervenige
bestanddelen door het zand zijn gemengd. Hierdoor iseenonregelmatigpatroon van
streepjes envlekjes van donkerbruineenlichtgrijze kleuren ontstaan. Beneden21cm
komtgeenorganische stofinenigszinsbelangrijkehoeveelheidmeerinhetzand voor.
Hetisdaar egaal,lichtgrijs vankleur.
Demorfologische gesteldheidvan dezebodemwijst erop,dat hetorganischemateriaalenhetzand onder waterzijn bezonkenenmisschienverspoeld,endat debodem
nimmerdroog aan de oppervlakte heeft gelegen.
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HOOFDSTUK III

BESCHRIJVING VAN DE D I A G R A M M E N

De boomsoorten en de niet-boomsoorten die in de onmiddellijke omgevingvan de
onderzochte profielen kunnen hebben gegroeid, zijn niet, zoals in veendiagrammen
veelal gebruikelijk is, buiten de boompollensom (SAP = 100%), respektievelijk de
niet-boompollensom (SNAP) gehouden. De diagrammen moeten namelijk in de
eersteplaats een afspiegeling zijn van delokale vegetaties,waaronder deprofielen zijn
ontstaan. Bij veenonderzoek wil men echter in het algemeen de regionale vegetaties
leren kennen, die rondom de venen zijn voorgekomen.
Hoge waarden voor deEricaceaeworden steedsbijna geheeldoor Callunagevormd.
CaZ/t/na-percentages zijn daarom niet apart vermeld, tenzij er bij een bepaald profiel
slechts zeer weinig Ericaceae voorkwamen. Niet-boompollensoorten zijn in de diagrammen weergegeven alszemet tenminste 4%zijn vertegenwoordigd. Anders zijn ze
in de bijbehorende tabel XIV opgenomen. Bij de reeksen Noordoostpolder, Delfzijl,
Appingedam en Velzen zijn ze echter meestal niet apart onderscheiden.
De aanduidingen van de verschillende holocene perioden zijn bij de beschrijving
van de zanddiagrammen in het algemeen tussen aanhalingstekens geplaatst. Hiermee
wordt bedoeld, de betrekkelijke waarde van een zonering van de zanddiagrammen te
onderstrepen. In het navolgende zalnamelijk blijken, dat invelegevalleneen zonering
als bij organische afzettingen toegepast, niet toelaatbaar is, zonder dat dit evenwel
uit de samenstelling en de opeenvolging van de verschillende pollenspektra valt af te
leiden.
UDDELERMEER I

Het diagram Uddelermeer I is samengesteld uit een deelvan de door POLAK (1959)1
verkregen diagrammen I en VI,diewat betreft devegetatiegeschiedenis opelkaar aansluiten.
Van beneden naar boven zijn door deze onderzoekster de volgende zones onderscheiden. Bij 465 cm is een boreaal spektrum met overwegend Pinus en Corylus aanwezig,van445tot 415cmishet Atlanticum vertegenwoordigd, van 415cm tot 225cm
het Subboreaal en boven 225cm het Subatlanticum. Als criterium voor de atlantischsubboreale overgang geldt de daling van het [//mas-percentage, direkt boven het geringe maximum bij415cm. De subboreaal-subatlantische overgang bevindt zich daar,
waar Fagustoeneemt en Carpinuseen continue kurve begint te vormen.Voorts nemen
de kruiden en de Cerealia,welkelaatstevanaf 245cmaanwezig zijn, dan duidelijk toe.
De scheiding tussen de atlantische en de subboreale zone berust dus op slechts geringeverschillen inde CZ/wiMj-waarden.Een dergelijke subtiele onderscheiding isalleen
dan toelaatbaar indien men, zoals hier het geval is, over statistisch zeer betrouwbaar
1
Voor de vriendelijke toestemming de diagrammen hier te mogen reproduceren, wil de schrijver
op dezeplaatsDr. B.Polak gaarnehartelijk dankzeggen.

26

materiaal beschikt. Bij de zonering van zanddiagrammen moet men er echter rekening mee houden, dat het materiaal minder betrouwbaar is.Pollen in zandgrond kan
immers aan allerlei processen, zoals bijvoorbeeld selektieve korrosie, onderhevig zijn
geweest. De onderscheiding van bepaalde "perioden" zal in zanddiagrammen dan
ook steeds op duidelijke veranderingen in de pollensamenstelling moeten berusten.
Een dergelijke verandering is het eerste optreden van Fagus. In de oudere palynologische literatuur laat men het Subboreaal dikwijls met het verschijnen van Fagus beginnen inplaats van met de Ulmus-afname. Dit criterium isook bij dezonering van de
zanddiagrammen gebruikt, terwijl de periode na het eerste optreden van Fagus aangeduid wordt als de Fagus-Carpinus-periode (zie biz.31).Om de vergelijking van het
dy-diagram met de zanddiagrammen te vergemakkelijken, wordt door de schrijver
echter ook in het eerstgenoemde diagram de bovengrens van de "atlantische" zone
daar gelegd waar Fagusbegint op te treden, dit is bij 275 cm.
Met uitzondering van het boreale spektrum demonstreert het diagram een zeer gelijkmatige pollensamenstelling. Zowelin de atlantische als in de Fagus-Carpinus-zone
komt het Quercetum-mixtum voor in dominerende positie of, direkt na Alnus, op de
tweede plaats. De Quercetum m/x^m-percentages, die tussen ± 30% en ± 40%
schommelen,mogenvooreendiagram uiteengebiedvan deNederlandse zandgronden
uitzonderlijk hoog geacht worden. De waarden voor Quercus, de voornaamste component, varieren van ± 25%tot ± 35%.
UDDELERMEER II EN III

Bij Uddelermeer II werd tot 70 cm, dit is 13 cm dieper dan de onderzijde van de
inspoelingshorizont, voldoend pollen voor de analyse aangetroffen. De betrekkelijk
kompakte steenlaag bij ± 45cm heeft blijkbaar geen beletsel gevormd voor indringing van stuifmeel.
Het zanddiagram gelijkt veel op het dy-diagram; er kan een overeenkomstige zonering op worden toegepast. Bij 70cmkomt een "boreaal" spektrum voor, de spektra
tussen 63 en 39 cm vertegenwoordigen het "Atlanticum" en die boven 39 cm de
"Fagus-Carpinus-periode". Zelfs wordt in dit diagram, bij 56 cm, het geringe Ulmusmaximum teruggevonden dat in het dy-diagram bij 415 cm aanwezig is. De Cerealia
verschijnen bij 19 cm, tegelijk met Carpinus. Secale wordt in het bovenste spektrum
echter nog niet aangetroffen, in tegenstelling tot het bovenste spektrum van het dydiagram. Dejongste periode van de vegetatiegeschiedenis isin het zanddiagram blijkbaar niet vertegenwoordigd.
Diagram Uddelermeer II verschilt wat betreft het AP-gedeelte van het dy-diagram
doordat Alnus in de "post-boreale" spektra domineert, dz Quercetum mixtum-percentagesdaarin betrekkelijk geringzijn endoordat Quercusbinnen het Quercetum mixtum
niet sterk overheerst, maar door Tiliaterzijde of zelfs voorbij wordt gestreefd.
Vermeldingverdientnog,datvan 56tot 70cmeengesloten Picea-kurve aanwezigis.
Zeer grote verschillen kan men bij het NAP waarnemen. De Ericaceae zijn in het
zanddiagram met veel hogere percentages vertegenwoordigd dan in het dy-diagram.
In beidegevallenechternemendepercentagesnaarbovengeleidelijk toe.In het eerstge27

noemde diagram zijn in het onderste spektrum ± 50%Ericaceae aanwezig en in net
bovenste ± 500%.In de overeenkomstige spektra in het andere diagram bedragen de
waarden respektievelijk 2%en 25%.
Ook wat betreft het kruidenpollen bhjken bij Uddelermeer II veel grotere hoeveelhedenaanwezigtezijn, echteralleenindedieperelagen. Er is zeer overwegend LiguliyZoraepollen (Taraxacum-type) aangetroffen, dat dikwijls tot kleine klompjes samengebald werd waargenomen. Wei zijn van veel andere kruiden- en varensoorten nog
zeer geringe hoeveelheden pollen en sporen aangetroffen. Bijna al deze soorten zijn,
naast vele andere, waaronder van typische waterplanten, ook door POLAK bij haar
onderzoek gevonden.
De polleninhoud van het niet bedolven profiel Uddelermeer III isin principe gelijk
aan die van het door de aarden wal bedekte profiel Uddelermeer II. Er is derhalve
geen diagram van weergegeven. Een opvallend goede overeenkomst bestaat er wat
betreft de .EWcaceae-percentages, die ook bij de Uddelermeer III van boven naar beneden eengeleidelijke, sterke afname demonstreren (van 425%tot 80%). De kruidenpercentages berusten weer voornamelijk op de aanwezigheid van Ligulifloraepollen
(Taraxacum-type), maar ze bereiken niet diehoge waarden welke bij het andere zandprofiel zijn aangetroffen. Maximaal komt er 80%kruidenpollen voor. De Ranunculaceae, welke bij Uddelermeer II praktisch ontbreken, komen in de diepere spektra bij
Uddelermeer III met 20% voor. Andere belangrijke verschillen zijn nog, dat in de
allerbovenste zandlagen van het niet bedolven profiel Seca/epollen is aangetroffen en
voorts, dat hier bij een "boreaal" spektrum als oudste zone ontbreekt.
STAPHORST I EN II

Merkwaardigerwijs is bij het dubbele podzolprofiel Staphorst II het pollen tot ongeveer dezelfde diepte onder het oorspronkelijke zandoppervlak aangetroffen als bij
het enkelvoudige profiel Staphorst I. Beneden 40 cm komt in de onderste loodzandlaag van het eerstgenoemde profiel praktisch geen pollen meer voor. Het is een grote
zeldzaamheid dat deuitspoehngshorizontvan eenpodzolprofiel geenpollen bevat.
In het spektrum op de overgang van zand naar veen in diagram Staphorst I, komt
Fagusreedsvoor,maar Carpinusnogniet.Ditbetekentdathetprofiel inde subboreale
Fagus-periode door het veen is overdekt.
Het veenspektrum bij 0,5 cm boven het zandoppervlak in diagram Staphorst II,
vertoont eenzelfde boompollensamenstelling als het hiervoor genoemde spektrum.
Wat betreft het NAP verschilt het daarvan echter belangrijk, onder andere doordat de
Cerealia, Fagopyrum en Rumex erin zijn vertegenwoordigd. Blijkbaar is het geanalyseerde materiaal van het zeer dunne en gescheurde veenlaagje van profiel Staphorst II
wat "verontreinigd" geweest met het kultuur-pollenrijke zand van de bovenliggende
teelaardelaag. Op grond van de stratigrafische positie van het veenlaagje, dat zijdelings met de dikkere veenlaag bij Staphorst I is verbonden, mag men evenwel aannemen, dat ook dit in het Subboreaal is ontstaan.
De zandgedeelten van de beide diagrammen bezitten betrekkelijk veel overeenkomst. Alnus domineert bij Staphorst I tot 25 cm onder het zandoppervlak, bij Stap28

horst II in alle spektra. Pinus is in het eerstgenoemde diagram beneden 25 cm wat
sterker vertegenwoordigd dan Alnus. De Ericaceae bezitten aan de bovenzijde van
beidediagrammen vrij geringe waarden, maar nemen naar beneden enorm toe.
Er zijn echter ook duidelijke verschillen. Evenals in het veen komt in de bovenste
zandlagen bij Staphorst II, pollen van Cerealia, Fagopyrum en Rumex voor en wel
tot respektievelijk 10 cm, 7,5 cm en 5 cm onder het zandoppervlak. De maximumwaarden bedragen 9%, 7% en 5%. In het zand bij het andere profiel ontbreekt dit
pollen.
Ongetwijfeld zijn deverschillen ontstaan doordat er bij Staphorst II via de scheuren
in het dunne veenlaagje ook een kontakt bestaat tussen de teelaardelaag en het oorspronkelijke zandoppervlak, terwijl dit bij het andere profiel met de dikke veenlaag
ontbreekt. De teelaardelaag bevat behalve het genoemde, ook veel Gramineae- en
ander dan van Rumex afkomstig kruidenpollen en voorts veel Sphagnumsporen. Bij
Staphorst II worden hiervoor in de bovenste zandspektra onder het veen ook betrekkelijk hoge waarden aangetroffen. In het andere diagram zijn de percentages veel geringer.
Zou men een zonering zoals die bij veendiagrammen gebruikelijk is, hier willen
toepassen, dan zoumen bij Staphorst I kunnen onderscheiden:een"atlantische" zone
tot 25 cm en daar beneden een "boreaal-atlantische"-overgangszone. Bij Staphorst II
zou men op grond van de aanwezigheid van Fagopyrum, de bovenste drie spektra
onder het veen in het "Subatlanticum" moeten plaatsen; het trajekt beneden 7,5 cm
zou het "Atlanticum" weergeven.
In de onderste spektra zijn nog een paar opmerkelijke verschillen waarneembaar.
Bij Staphorst II is op 30 en 40 cm diepte veel Valerianapollen aanwezig (tot 30%).
De typische moerasplant heeft de droge podzolbodem natuurlijk niet als standplaats
gehad. De diepten waarop het pollen aangetroffen is, vallen binnen het vertikale
trajekt van de talrijke nauwe gangen van de larven van de graafbij. Bij Staphorst I
werd beneden 20cmbetrekkelijk veel(tot 15%) Cruciferaepollengevonden, dat in het
zand bij Staphorst II vrijwel afwezig is.
EPE I, II EN III

Evenalsinhoofdstuk II worden eerstEpeII enIII en daarna EpeI besproken.
Het onderste spektrum van diagram Epe II treft men reeds bij 34 cm aan, dat van
diagram Epe III pas bij 72 cm. Blijkbaar zijn de omstandigheden bij profiel Epe II,
ter plaatse van de terreindepressie, veel minder gunstig geweest voor een diepe indringing van het pollen dan bij het op de helling gelegen profiel Epe III. Er blijkt
geen direkt verband te bestaan tussen de lengten van de beide pollenprofielen en de
diepten tot welke de beide bodemprofielen reiken. Bij profiel Epe II werd tot in de
BC-horizont pollengevonden, bijprofiel EpeIIItot ruim20cmbeneden de bovenzijde
van de C-horizont.
Het bovenste (humus)spektrum in diagram Epe III en het bovenste veenspektrum
in diagram Epe II, geven duidelijk de recente dennenbegroeiing weer. Secale is in
beide spektra onder de Cerealia goed vertegenwoordigd. Naar beneden nemen de
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percentages voor Secale geleidelijk af tot de waarde 0; bij Epe III over net stuifzand
trajekt, bij Epe II in het veengedeelte van het diagram. De stuifzandlaag van 6 cm
dikte boven het oorspronkelijke zandoppervlak bij Epe II, is dus reeds voor het optreden van Secale door het veen bedekt. Zij zalvanaf die tijd geenpollen uit de atmosfeer meer opgevangen kunnen hebben. In de laag werd wel Cerealiapolten van een
ander type dan Secale aangetroffen. Ook Carpinusen Fagus, welke bomen pas in het
jongere Holoceen verschijnen, zijn reeds met het pollen er in vertegenwoordigd.
Beneden het oorspronkelijke bodemoppervlak ontbreken bij dit profiel het Cerealiaen het CarpinuspoUen geheel. Fagus komt nog slechts eenmaal, met een zeer gering
percentagevoor, 0,5cmonder het oorspronkelijke bodemoppervlak. Bijprofiel EpeIII
is de situatie geheel anders. Men treft daarbij in het gedeelte van het diagram dat het
oorspronkelijke podzolprofiel vertegenwoordigt, Secale, andere Cerealia, Carpinusen
Fagusnog wel aan, namelijk tot respektievelijk 2, 11, 11en 9cm diepte.
Naast de genoemde verschillen bezitten de diagrammen van de beide podzolprofielen II en III over de trajekten van 0tot 34cm, respektievelijk van 0 tot 40 cm ook
een grote overeenkomst. Over deze trajekten lopen, van boven naar beneden, de
Alnus-kmwzn geleidelijk terug, terwijl de Corylus- en i>mw.s-waarden toenemen.
Vanaf 40 cm en tot 59cm komen bij Epe III betrekkelijk hoge 77/z'a-waarden voor.
Betula neemt beneden 40cm zeer toe en domineert vanaf 49 cm sterk over de andere
boomsoorten. Beneden 49cmgaan de P/nws'-waarden,welkebij 40en49cm nog even
groot waren als dievan Alnus, de laatstgenoemde belangrijk overtrerTen.
Volgens de gebruikelijke zonering zou in het diagram tussen 11en 21 cm onder de
bovenzijde van het vroegere bodemoppervlak, de grens tussen de "Fagus-Carpinusperiode" en het "Atlanticum" liggen. De "atlantische" zone zou zijn onderste begrenzing vinden ongeveer bij 40cm, waar de Alnus- enPinus-kmwen elkaar zijn genaderd. Dezonetussen ± 40en 59cmzou deovergangvormennaar de"boreale"zone,
waarin Alnus geheelteruggelopen is. Misschien kan het spektrum bij 72cmook "praeboreaal" zijn. Het Laatglaciaal kan hierbij buiten beschouwing blijven, omdat de
kruiden-percentages en vooral het aantal kruidensoorten maar gering zijn. Vermeld
zij nog, dat Artemisia, een veelvuldig in het Laatglaciaal maar ook in het Praeboreaal
wel optredende soort, beneden 49cmvrij hoge waarden vertoont.
De zonering van diagram EpeII iseenvoudiger. Bij0,5 cmonder het zandoppervlak
treft men een "subboreaal" spektrum aan; bij 34 cm een, waarvan de pollensamenstelling met de "boreaal-atlantische-overgangsperiode" in verband gebracht zou kunnen worden. Tussen beide spektra in bevindt zich de "atlantische" zone.
Van profiel Epe I, dat enkele honderden meters van de beide andere profielen verwijderd ligt, is alleen de polleninhoud van het bovenste deel van de uitspoelingslaag
en van het bedekkende veenlaagje weergegeven. In het veenspektrum komen Fagus,
CarpinusenCerealiavoor,maarisSecalenognietonder de Cerealiavertegenwoordigd.
Het is dus van een ongeveer overeenkomstige ouderdom als de spektra in de dunne
stuifzandlaag, die bij profiel Epe II tussen het veen en het onderliggende podzolprofiel
aanwezig is. Opgrond van de stratigrafische positie isechter aangenomen (zie biz. 11)
dat het veenlaagje bij profiel Epe I nog iets ouder is dan de stuifzandlaag bij profiel
Epe II.
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In de zandspektra bij 5en 8,5 cm komen Carpinus,Fagus en de Cerealianiet meer
voor. In dit opzicht stemmen ze overeen met het zandspektrum bij 3 cm onder het
oorspronkelijke bodemoppervlak in diagram Epe II. Het zand is blijkbaar kort voor
of in het begin van het Subboreaal door het veen bedekt.
Vermelding verdient dat het kruidenpollen bij de profielen Epe II en III en in de
diepere, niet in het diagram vertegenwoordigde lagen van profiel Epe I voornamelijk
van Liguliflorae (Taraxacum-type) afkomstig is.
Bij profiel Epe I is in de brandlaag, die daar direkt onder het veen voorkomt, de
pollendichtheid bijzonder klein (200 korrels per gram grond). Dientengevolge werd
de pollensamenstelling er in niet bepaald. De laag is zeer rijk aan houtskooldeeltjes.
Blijkbaar iskortvoordat deveengroeihierbegon, de vegetatie door brand vernietigd.
Bijprofiel EpeII, dat eersteen weinigwerd overstoven en pasveellater, toen Secale
in de pollenflora begon op te treden, door veen bedekt, is in de brandlaag de pollendichtheid beduidend groter ( ± 6600korrels per gram grond). De houtskoolkoncentratie is hier, volgens visuele waarneming aan de gewone pollenpreparaten, veel geringer dan bij het vorigeprofiel. Profiel Epe III, waarbij hetna degeringe overstuiving
niet meer tot veengroei isgekomen, bezit in dezelfde laagverreweg degrootste pollendichtheid ( ± 37000 korrels per gram grond) en de kleinste koncentratie aan houtskooldeeltjes.
PEEL I, II, III EN IV (REEKS H)

In de spektra die op de overgang van het zand- naar het veengedeelte of onmiddellijk boven deze overgang in het veengedeelte voorkomen, zijn bij alle vier diagrammen Fagus, Carpinusen de Cerealia reeds vertegenwoordigd. Hieruit blijkt dat
de profielen, ook het laagst gelegen profiel, Peel IV, in hetjongere deel van het Subboreaal door het veenzijn overgroeid. Dit kwam bij deprofielen Peel I, II en III reeds
tot uiting in de stratigrafische positie van degrenshorizont inhet veen (ziebiz. 12).
In de zandgedeelten van de diagrammen kunnen van boven naar beneden een
"Fagus-Carpinus-periode" en een "Quercetum mixtum- of atlantische periode" worden onderscheiden. De diagrammen van de beide uitersten van de reeks: de profielen
Peel I en IV, respektievelijk het droogste en het natste profiel, reiken echter nog
verder terug in de vegetatiegeschiedenis. Daarbij komen namelijk ook "boreale" en
(bij PeelIV)"praeboreale" spektra voor.
Het onderste spektrum van de "Fagus-Carpinus-periode" treft men bij Peel I, II,
III en IV aan op respektievelijk 5, 10, 25 en 4 cm diepte onder het zandoppervlak.
Het is merkwaardig, dat de periode steeds met het optreden van Carpinus begint,
behalve bij Peel IV, waarbij Carpinustegelijk met Fagus verschijnt. In veendiagrammen komt Carpinusnamelijk meestal na Fagus. Hetzelfde geldt trouwens voor bijna
alle zanddiagrammen van de andere reeksen, voorzover hetjongere Holoceen daarin
isvertegenwoordigd. Alleenin diagram Epe III treedt Carpinusook het eerst op. Daar
de zanddiagrammen wat betreft het eerste optreden van de beide boomsoorten blijkbaar onregelmatigheden demonstreren, scheen een onderverdeling in een "subboreale" en een "subatlantische" zone weinig zin te hebben. Daarom is in het voor31

gaandeenwordtinhet vervolg in het algemeen van de "Fagus-Carpinus"-zone gesproken, zodra eenvandezebeideboomsoorten begint te verschijnen.
De Cerealia, welke dejongste periode vertegenwoordigen, zijn alleen bij de diagrammen Peel II en III tot beneden het zandoppervlak, in beide gevallen tot 5cm
diepte, aangetroffen.
De "atlantische" zone treft men in deverschillende diagrammen aan over achtereenvolgens de trajekten 10-25, 15-45, 30-58 en 9-33 cm. Bij Peel I is bij 42cmeen
"boreaal" spektrum aanwezig en tussen 25 en 42 een "boreaal-atlantische"- overgangszone.BijPeelIVkomtvan43tot 63 cmeen"boreale"zonevoor;het spektrum
bij 38cmgeeft deovergangsfase naar het"Atlanticum"ofhetvroegste stadium daarvan weer. Het spektrum bij 71cm, waarin Corylus met een gering percentage voorkomt en Botrychium goed vertegenwoordigd is, is waarschijnlijk van "praeboreale"
ouderdom.
Uitbovenstaandegegevensvolgt,datdediagrammenvandebeideuiterstenvande
reeks, Peel I en IV, een grote overeenkomst bezitten wat betreft de diepten, waartussende"Fagus-Carpinus"-ende"atlantische"zoneaanwezigzijn. Debeideandere
diagrammen geven als het ware de diagrammen I en IV, over het trajekt vanaf het
zandoppervlak tot aan de"boreaal-atlantische"-overgangszone, in sterk uitgerekte
vorm weer. De uitrekking is het sterkst in diagram Peel III.
Het onderste spektrum van de onderscheidene diagrammen treft men achtereenvolgens aan op 42,45,58en71cmdiepte, respektievelijk inhet trajekt waarover de
BC-,deB3-,deBC-ennogmaalsdeBC-horizont aanwezigis.Schijnbaar iserduseen
verband aanwezig tussen de lengte van het pollenprofiel en de diepte tot welke het
podzolprofiel reikt. Er kan echtergeen samenhang waargenomen wordenwat betreft
dedieptentussenwelkedeopeenvolgendediagramzonesvoorkomenendiewaartussen
deverschillendehorizontenaanwezigzijn. De"Fagus-Carpinus"-zone reiktweliswaar
bij allevier profielen tot in de Ag-horizont, maar de "atlantische" zone komt bij de
respektievelijke profielen voor tot in de B2-, de B3-, de BC- en de A2-horizont. De
"boreale"spektrazijn bij PeelIindeBC-,bijPeelIVindeA3-,deB2-endeB3-horizont aanwezig.
Allevierdiagrammen vertonen eeng:>ede overeenkomst, wat betreft desamenstellingvan despektra van de"Fagus-Carpinus"- en de"atlantische" zone.In deeerstgenoemde zone domineren Alnus en Corylus over deandere boomsoorten. In deandere treedt het Quercetum mixtumsterk naar voren, vooral bij Peel I, II en III. Dit
berust op het zeer sterk op devoorgrond treden van Tilia. In diagram Peel II is bij
45cm de 77//a-dominantie zelfs zo sterk,datdeonderlinge verhoudingen der andere
boomsoorten in het normale spektrum niet tot uiting komen. Er is daarom nogeen
tweede spektrum getekend, waarin Tiliabuitengesloten is. In overeenstemming met
het "atlantische" karakter blijkt Alnusdaarin over Pinus te domineren. De andere
komponenten van het Quercetum mixtumkomen in de "atlantische" zone ongeveer
evenveel ofin noggeringere matevoor, dan erboven of -beneden.
Salixlaatindiagram Peel IIIbij30cmeen incidentele, zeer sterke toename zien.
In het betreffende spektrum zijn de percentages berekend, door Salix buiten de
boompollensom tehouden. Ookinsommige andere zanddiagrammen, bijvoorbeeld
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Velzen I en II, kan men een dergelijk gedrag van Salix waamemen (zie biz. 40).
De Ericaceae-kurven vertonen in de verschillende diagrammen een min of meer
overeenkomstig beeld. Zij geven vanaf het zandoppervlak tot waar de trajekten met
de zeer hoge Ti'/i'a-waarden beginnen, betrekkelijk hoge percentages weer. Waar de
zeer hoge 77//a-waarden aanwezig zijn, bedragen zeechtermeestalnietmeerdan ± 50,
bij Peel II dalen ze zelfs tot 2. Bij Peel I nemen de.Encaceae-percentages daarbeneden
eerst weer toe, om daarna opnieuw sterk te dalen. Een dergelijk verloop is bij de
Ericaceae-km\e van Peel IV niet aanwezig. De kurve wijkt, min of meer geleidelijk,
steeds verder terug, totdat het percentage tenslotte, in de "boreale"zone, minder dan
20 bedraagt.
Ook de kruidenkurven lijken veel op elkaar. Zij demonstreren een bij Peel I, II en
III zeer sterke en bij Peel IV minder opvallende toename van de percentages. Men
treftdezebij Peel I in de"boreaal-atlantische"-overgangszone aan over het trajekt van
de Bg-horizont en bij Peel II, III en IV in de "atlantische" zone over de trajekten
van respektievelijk de AB-en B2-, de B2-, B3- en BC-,en deA2-horizont.Blijkbaar is
de toename niet aan een bepaalde zone van het diagram of horizont van het profiel
gebonden. In allegevallen komt zij voornamelijk op rekening van Succisa en Liguliflorae (Taraxacum-type). Succisa domineert sterk bij Peel I; de Ligulifloraekomen
overwegend voor bij Peel III en IV. Beide soorten zijn ongeveer even sterk vertegenwoordigd bij Peel II.
De Filicinae-kuTvenlaten eveneens een toename zien in de verschillende diagrammen. Ook daarbij blijkt er geen afhankelijkheid van een bepaalde profielhorizont te
bestaan. Er schijnt echter weleen verband aanwezig te zijn tussen het verloop van de
Filicinae-kuT\e en de zonering van de diagrammen. Het begin van de toename in
benedenwaartse richting,vindt men in allegevallen namelijk in de "atlantische" zone.
In de "boreaal-atlantische"-overgangszone en de "boreale" zone zijn bij Peel I en IV
betrekkelijk hoge percentages aanwezig; bij Peel II en III, waarbij de laatstgenoemde
zones ontbreken, bhjven ze gering.
Evenals bij de profielen van Epe werd ook bij deprofielen van de Peel-reeks, direkt
onder het veen een dunne brandlaag met vrij veel houtskool aangetroffen. De pollenkoncentratie bleekin delaagweer duidelijk geringer te zijn, dan in deer beneden aanwezige zandlagen. Er zijn echter geen exacte bepalingen van gedaan.
NOORDOOSTPOLDER I, II EN III

Uit de aanwezigheid van Fagus,met zeer geringe percentages,inhet bovenste zandspektrum van diagram Noordoostpolder I en inhet spektrum op de overgangvan het
veen naar het zand in diagram Noordoostpolder II, blijkt, dat het Subboreaal reeds
aangebroken was toen de beide profielen door het veen werden overgroeid. Ondanks
de omstandigheid dat de bodemvorming tot grote diepte heeft plaatsgevonden, werd
zelfs tot in de C-horizont voldoende pollen aangetroffen om een betrouwbare analyse toe te laten. De polleninhoud van het zand blijkt zeer te verschillen van die
der tot nu toe besproken profielen. In alle zandspektra komen zeer hoge waarden
voor het Quercetum mixtum voor. In diagram I varieren die tussen 47%en 67%; in
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diagram II tussen 51% en 74%. De spektra zijn ook wat betreft het aandeel van de
andere boomsoorten zeer gelijkmatig samengesteld. Hierdoor bezitten de verschillendekurven over langetrajekten dikwijls eenvrijwel loodrecht verloop. Men kan van
boven naar beneden een "Fagus"- en een "atlantische" zone onderscheiden. In diagram Noordoostpolder I is de overgang tussen 46 en 54 cm aanwezig, in het andere
diagram tussen 30 en 40 cm. Bij 115 cm is in diagram Noordoostpolder III, dat op
Noordoostpolder IIaansluit,het Quercetummz'xtam-percentagevrijsterk teruggegaan.
Het onderste spektrum bezit reeds een meer "boreaal" karakter.
De boompollengedeeltenvan de diagrammen bezitten nog demeeste overeenkomst
met die van de Peel-reeks. Ook daarbij werden immers zeer hoge Quercetum mixtumwaarden aangetroffen. Bij de Peel-diagrammen kwamen de betreffende spektra echter
alleen in het diepere deelvan de "atlantische" zonevoor. Voorts isbij de Noordoostpolder-profielen het Quercetum mixtumpollen niet, zoals bij de Peel-reeks, voornamelijk van Tilia,maar zeer overwegend van Quercusafkomstig.
De totale NAP-percentages zijn gering. Een belangrijk verschil met de reeds besproken diagrammen is, dat de Ericaceae zo goed als geheel ontbreken. De struik- en
kruidenflora moet zich bij de Noordoostpolder-profielen in het post-Boreaal ongetwijfeld van die bij de andere profielen hebben onderscheiden. Merkwaardig is
vooral dat de pollenflora van profiel Peel IV zo weinig overeenkomst met die van de
Noordoostpolder-profielen bezit, ondanks het feit dat deze profielen sterk op elkaar
gelijken. Dit geeft een belangrijke aanwijzing, dat aan de invloed van de vegetatie op
depodzolering geen altegrote betekenis mag worden toegekend. De Alnus- en Betulakurven laten in diagram Noordoostpolder II over het trajekt van de A^horizont een
duidelijke toename zien, welke ten koste van het Quercetum mixtum gaat. Maar ook
daar beneden nemen Alnus en/of Betula weleens toe,zo bijvoorbeeld Alnus bij 60cm.
Bij het andere profiel, met dezeer diepehumusinfiltratie, valteenbepaalde samenhang
tussen deaanwezigheidvan deA^horizont endesamenstelling van despektra moeilijk
te ontdekken. Men treft daarbij bijvoorbeeld in het humeuze deel, op 26 en 36 cm
diepte, geringere waarden voor Alnus en Betula aan dan in het gebleekte zand bij
19cm.Overhetgeheelgenomen geldtechter wel,datde beideboomsoorten bij Noordoostpolder I tot grotere diepte met hogere percentages vertegenwoordigd zijn dan bij
Noordoostpolder II. Het schijnt derhalve dat de pollendiagrammen een zwakke aanwijzing geven, dat de humus van een vegetatie met een meer broekbosachtig karakter
afkomstig is(zie biz. 14).
DELFZIJL I, II, III, IV EN V

Het diagram van profiel Delfzijl I in put A, wordt gescheiden van de diagrammen
van de profielen in put Bbesproken. De afstand tussen de beide putten is zeer groot
en bovendien is de hoogteligging van het zandoppervlak bij profiel Delfzijl I niet
nauwkeurig bekend. Het is dus goed mogelijk, dat dit profiel op een ander tijdstip
door het veenisbedekt dan deprofielen input B,alvalt de ouderdom van de onderste
veenlagen wel overal in dezelfde holocene periode, namelijk het Atlanticum.
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Bijprofiel Delfzijl IistotindeC-horizontvoldoendepollenvoordeanalyseaangetroffen.
Daar de onderste veenspektra van atlantische ouderdom zijn, moet het profiel belangrijk ouder zijn dan de hiervoor beschreven profielen Noordoostpolder I en II,
diein het Subboreaal nog aan deoppervlakte hebben gelegen.
In het zandgedeelte van het diagram domineren Betula en het Quercetum mixtum
beurtelingstot24cmonderhetzandoppervlak; het Quercetummixtumoverhetlangstetrajekt, namelijkvan6tot21 cm.Totdelaatstgenoemdedieptebezittendespektra
een"atlantisch" karakter. Hetonderstespektrum, bij29cm,waarinPinusen Corylus
opdevoorgrondtreden,is"boreaal".Ongeveerbij24cmvaltde"boreaal-atlantische"
overgang.
IntegenstellingmetdeprofielenvandereeksenPeelHenNoordoostpolder berusten
bijprofiel Delfzijl IdehogeQuercetumm/jcfwm-waarden nietopdeaanwezigheid van
voornamelijk eenkomponent,maar worden zedoor tweekomponenten veroorzaakt:
Tilia en Quercus, waarvan Tilia meestal domineert. In het "boreale" spektrum iseen
vrij hoog {//mitf-percentage aanwezig.
DeNAP-percentageszijngering.Inditopzichtbestaatereengoedeovereenkomstmet
deNoordoostpolder-diagrammen. DeEricaceae-kurvebezittussen 10en14cmechter
eenscherpepiekvanmeerdan150%.Het£Wcaceaepollenwerdopdiedieptetotklompjesaaneengekitaangetroffen. Ditwijsterop,dathetalseenmassaindegrondisgeraakt.
Het pollen komt bij dedriepodzolprofielen Delfzijl II, III enIVinput B,evenals
bij de podzolprofielen van reeks Peel H, tot verschillende diepten onder het zandoppervlak voor. Tot de geringste diepte, 18 cm, is het aanwezig bij het zeer natte
profiel Delfzijl IV.Terplaatse van het vrij drogeprofiel Delfzijl II werden tot 27cm
diepte voldoende boompollen voor de analyse aangetroffen en tot 36cm diepte nog
vrij veel varensporen. Bij profiel Delfzijl III, dat in bodemkundig opzicht tussen de
beideandereprofielen instaat,ishetpollentotdegrootstediepte,38cm,aanwezig.
Erkanbijdezereeksdusschijnbaar eenandere samenhangtussendelengtevanhet
pollenprofiel en de bodemkundige hoogteligging gekonstateerd worden dan bij de
reeksPeelH. In dePeelwerdimmersbij hetnatste profiel, PeelIV,hetpollen tot de
grootste diepteaangetroffen. Men bedenke evenwel dat debodemkundige situatie bij
hetineenvlakkeomgevinggelegen,natsteprofiel vandereeksDelfzijl welbelangrijk
verschiltvandiebijhetopeenhellingaanwezigeprofiel PeelIV.
In tegenstelling tot de reeks Peel H laat de reeks Delfzijl, put Bgeen samenhang
zientussen delengtevanhetpollenprofiel endepodzoleringsdiepte. Hetpollen ende
sporen komen bij profiel Delfzijl IV, in geringe hoeveelheid, tot slechts een weinig
beneden de bovenzijde van deinspoelingshorizont voor, maar bij deprofielen Delfzijl IIenIII tot indeC-,respektievelijk deBC-horizont.
Erblijkt bijdezeprofielen echterweleensamenhangtebestaantussendedieptetot
waar het pollen en desporen inhet zand voorkomen en dehomogenisatiediepte. De
volkomenverstoringvandeoorspronkelijke gelaagdheidvanhetdekzand(zone 1, zie
biz. 19)komtnamelijk bijprofiel Delfzijl IVooktotietsbenedendebovenzijdevande
inspoelingshorizont enbij debeideandereprofielen tot enigedieptein deC-,respektievelijk deBC-horizont voor(ziefig.6en7).
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Bijhetgley-podzolprofiel Delfzijl Vwerd indeA2-horizonttot 23cm, ditistot 2cm
boven delemigaanvoelende verdichte G-horizont en7cmbeneden zone 1,nog pollen
aangetroffen (zie ook biz. 64). Jammer genoeg was het bij de andere profielreeksen,
met uitzondering van de reeks Velzen, niet mogelijk betrouwbare waarnemingen met
betrekking tot de homogenisatiediepte te doen.
De drie podzolprofielen bezitten een polleninhoud welke zeer verschilt van die der
tot nu toe beschrevenprofielen. In dediagrammen Delfzijl II en IVtreedt direkt onder
het zandoppervlak een sterke Piwus-dominantie op, in diagram Delfzijl III pas beneden 9 cm. In het laatste diagram overheerst boven 9 cm Betula sterk. Volgens de
gebruikelijke zonering treft men de onderzijde van de "atlantische" zone in de drie
diagrammen bij respektievelijk ± 1, ± 7(?) en ± 1cm onder hetzandoppervlak aan,
waar beneden dus de "boreale" zone aanwezig is. De diagrammen bezitten in de
"boreale"zonenaast veelovereenkomst ook zekereverschillen. In devolgordeIII,II,
IV neemt de P/nws-dominantie toe en neemt globaal de betekenis van Betula en
Corylus af.
De diagrammen Delfzijl III en IV bezitten enkele opvallende onregelmatigheden.
In beide wordt, respektievelijk bij 38 en 15,5 cm, een spektrum aangetroffen waarin
plotseling het Quercetum mixtum domineert. Vooral Tilia komt daarin tot hoge
waarden. In het eerste geval gaat de Quercetum mixtum-tosaaxas gepaard met een
achteruitgang van Betula en Pinus, bij Delfzijl IV loopt alleen Pinus tijdelijk terug.
In het spektrum bij 18 cm in diagram Delfzijl III, treedt een plotselinge verwisseling
van de Pinus- en i?eta/a-percentages op. Op deze verschijnselen zal nader worden ingegaan in hoofdstuk VI, biz.83.
De samenstelling van het NAP is zeer eenzijdig. In alle drie podzoldiagrammen
treden de Filicinaezeer sterk op de voorgrond. Buitengewoon hoge percentages worden bij het droogste profiel van de reeks, Delfzijl II, aangetroffen. Het spektrum bij
15 cm laat zelfs meer dan 4000% Filicinaezien. In de diagrammen van de beide andere profielen overschrijden de waarden in het algemeen de 500% niet. De varensporen zijn alle van Polypodiaceae afkomstig, maar werden zoals gewoonlijk zonder
perisporium aangetroffen. Dit is voor de identifikatie van de meeste Polypodiaceaesporen echter onmisbaar. Alleen Polypodium vulgare en tot op zekere hoogte ook
Dryopteris linneana zijn na verlies ervan nog herkenbaar. Een deel van de naakte
varensporen geleek wel veel op die van de laatstgenoemde soort, maar volledige
zekerheid gaf de identifikatie niet. De soort bleek, zowel absoluut gezien als in verhouding tot de andere varens, het sterkst vertegenwoordigd te zijn bij Delfzijl III.
De overigePolypodiaceaesiporen waren niet nader te determineren.
In diagram Delfzijl III treft men in het onderste spektrum, bij 38cm, en in diagram
Delfzijl IVinhet onderste-en het op eenna onderste spektrum, bij 18en 15,5cm, plotselinggeringewaardenvoor deFilicinaeaan. In het spektrumbij 38cmvanDelfzijl III
en dat bij 15,5 cm van Delfzijl IV treedt tevens de plotselinge Quercetum mixtumtoename op waarvan hiervoor sprake was. Het boompollenspektrum bij 18 cm van
Delfzijl IV demonstreert echter een hogePznw^-waarde,zoals voor een boreaal spektrum kenmerkend is. Het schijnt derhalve dat het samenvallen in twee spektra van
geringe Filicinae-en hoge Quercetum wj'xtam-waarden, slechts aan toevallige omstan36

digheden moet worden toegeschreven. De achteruitgang van de Filicinae in het onderste deel van de beide diagrammen vindt kennelijk onafhankelijk van het verloop
van de Quercetum mixtum-kmve plaats.
DeEricaceae,de Cyperaceae en Gramineaeen de kruiden komen allein de verschillendediagrammen met weinig karakteristieke kurven voor, die slechts geringe percentages vertegenwoordigen. Een bepaalde samenhang valt er tussen de samenstelling
van dit niet-boompollen en de bodemkundige hoogteligging der verschillende profielen dan ook niet te konstateren. Het verdient nog wel vermelding, dat deze kurven
ook bij de spektra met de hoge Quercetum m/xtam-waardengeen bijzondere afwijking
vertonen.
Het gley-podzolprofiel Delfzijl V moet ongeveer terzelfder tijd in het Atlanticum
door hetveenzijn bedektalsdepodzolprofielen, daar hetzandoppervlak inputB bijna
geen hoogteverschillen bezit. Desondanks schijnen de zandspektra in diagram
Delfzijl V een jongere periode weer te geven dan die in de andere diagrammen. Op
grond van de zeer sterke ^/wttf-dominantie ismen namelijk geneigd te veronderstellen
dat zeeenvegetatie uit het Atlanticum weerspiegelen, inplaats van uit het Boreaal.
De Alnus-vi]kespektra vanDelfzijl Vkunnennietzondermeer uit deP/mw-rijke van
de andere diagrammen afgeleid worden, door in de laatste het aandeel van Alnus te
vergroten en dewaarden voor deandere bomen evenredig teverminderen. Hun struktuur is ook wat betreft die andere soorten verschillend. Komt in de laatstgenoemde
spektra Betula en soms ook Corylus op de tweede plaats, in de Alnus-njke wordt de
tweede plaats door het Quercetum mixtum ingenomen.
Het Quercetum mixtum wordt voornamelijk door Quercusen Tiliagevormd, welke
afwisselend een dominerende plaats innemen.
Niet alleen deAP-,maar ook deNAP-samenstellingisbij Delfzijl Vgeheelverschillend van die welke bij de podzolprofielen aangetroffen is. Er is hier geen sprake van
een overheersende positievan deFilicinae.Dewaarden daarvoor zijn, evenalsdie voor
deandere NAP-soorten, gering.Vermeld zijnog dat deEricaceae,welke bij depodzoldiagrammen in de meeste spektra nog wel voorkwamen, hier zo goed als geheel ontbreken.
APPINGEDAM

Het pollen komt bij het gley-podzolprofiel Appingedam tot slechts 15cm onder het
zandoppervlak in vrij grote hoeveelheid voor, dit is tot 7 cm boven de GC-, in de
A2-horizont.
De veenspektra wijzen alle op atlantische ouderdom. In het zandgedeelte van het
diagram overweegt Alnus zeer sterk over de andere soorten, waarom ook die zone
schijnbaar een deel van de atlantische periode vertegenwoordigt. Er is dus een goede
overeenkomst met het zandgedeelte van het diagram Delfzijl Vaanwezig. Een verschil
is evenwel, dat bij Appingedam niet het Quercetum mixtum maar Pinus op de tweede
plaats komt. Bij het NAP zijn slechts de Filicinae een weinig vertegenwoordigd, de
andere soorten ontbreken praktisch geheel.
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FLEVOLAND I, II EN III

Evenals bij dereeksen Epe en Peel H is ook bij dereeks Flevoland het pollen tot de
grootste diepte aangetroffen bij het profiel dat op een helling aanwezig is,namelijk bij
profiel Flevoland II. Diagram Flevoland Ireikt tot slechts 18cmonder het zandoppervlak. Dit is evenwel een gevolg van de omstandigheid, dat de hoge grondwaterstand
voor het nemen van zandmonsters van grotere diepte een beletsel vormde. De pollendichtheid is bij 18 cm echter reeds zo gering - er zijn daarbij slechts 41 boompollenkorrels geteld -, dat het pollen er toch niet veeldieper kan zijn voorgekomen.
Een bepaalde samenhang tussen de diepte tot welke het bodemprofiel reikt en de
lengte van het zandgedeelte van het diagram kan hier, evenals bij de reeksen Epe en
Delfzijl, niet worden gekonstateerd. Het onderste spektrum in diagram Flevoland II,
bij 45 cm, bevindt zich ter hoogte van de BC-, het overeenkomstige spektrum in
diagram Flevoland III, bij 30 cm, in de B2-horizont.
Het veen is van atlantische ouderdom. De zandgedeelten van de drie diagrammen
gelijken met hun over het algemeen sterkePz'nHs-dominantieveel op de zandgedeelten
van de podzoldiagrammen van reeks Delfzijl, put B. Ook treedt er bij het NAP een
overeenkomstige dominantie op van de Filicinae.De percentages daarvoor zijn bij de
reeks Flevoland echter wel veel geringer.
Bij deprofielen Ien III komt Lycopodium clavatummet voor dezesoort betrekkelijk
hoge waarden voor. Zij is niet bij het andere profiel vertegenwoordigd.
De overgang van de "boreale" naar de "atlantische" zone wordt bij de drie profielenbij respektievelijk ongeveer 1,7en 1cm onder het zandoppervlak aangetroffen.
Alleen bij hetmiddelsteprofiel komt eenvrijlange"atlantische"zoneinhetzand voor.
Hier doet zich dus het merkwaardige verschijnsel voor, dat de veengroei het laatst
schijnt te zijn begonnen op een plaats, waar het zandoppervlak niet het hoogst isgelegen. In hoofdstuk V, biz.80wordt dezekwestienader besproken.
VELZENI, II, III ENIV
Bij de beide podzolprofielen Velzen III en II werd het pollen tot 41 cm respektievelijk 35 cm onder het zandoppervlak aangetroffen. Hieruit blijkt, dat de pollenindringing ongeveer 15 cm dieper plaatsgevonden heeft dan de podzolering, en ongeveer
even diep of iets ondieper dan het niveau, waarboven de oorspronkelijke gelaagdheid
van het dekzand door de homogenisatie geheel isverstoord. De laatste waarneming is
in goede overeenstemming met hetgeen bij de reeks Delfzijl is gevonden.
Bij het humeuze gleyprofiel Velzen I, waarbij tot 35 cm onder het zandoppervlak
geen spoor van gelaagdheid te bekennen viel, hoort een slechts 14,5 cm diep zanddiagram. Het verschil tussen beide diepten bedraagt ± 20cm, dit is belangrijk meer
dan bij de voorgaande profielen. De oorzaak daarvan isechter waarschijnlijk terug te
voeren op onvolkomenheden in de techniek van het prepareren van het materiaal.
Profiel Velzen I is het eerste profiel geweest waarvan het zand pollenanalytisch is onderzocht.
Tot 37,5cmwerd bijprofiel VelzenIV,dat eenovergangsvorm tusseneenpodzol-en
een humeus gleyprofiel voorstelt, nog betrekkelijk veel pollen aangetroffen. Ook dit
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profiel is echter niet geschikt om de samenhang na te gaan tussen de lengte van het
pollenprofiel en de diepte van de bodemvorming. Een deel van de onderste pollenvoerendelagenbestaatimmersuitveenenlemigzand(tussendediepten34-35cm,respektievelijk 31-32cm),waarinhetpollenreedstijdensdesedimentatieterechtgekomen
moetzijn, dusvoor het begin van debodemvorming onder invloed van devegetatie.
Deveenspektra bij0,8cmindiagramVelzenIIIenbij2en3 cmindiagramVelzen
II, bezitten een overeenkomstige samenstelling: de Pmm-percentages zijn daarin
praktisch even hoog alsdievan Alnus. De waarden voor het Quercetum mixtumzijn
gering. Op grond hiervan kan men de spektra in de boreaal-atlantische-overgangsperiode plaatsen. In het veengedeelte van diagram Velzen I komen drie Alnus-rijke
spektravoor.Menkanzealledriealsatlantischbeschouwen,inwelkgevalmenmoet
aannemendathetveenbijditprofiellaterisontstaandanbijdeprofielenVelzenIIIen
II. Het is evenwel waarschijnlijker, dat de overgangsperiode van het Boreaal naar
hetAtlanticum inhetveengedeeltevanditdiagramisverdoezelddooreensterkeoverrepresentatievanAlnus. In hetveeniselzehoutaangetroffen, zodatdeboominderdaad
lokaal isvoorgekomen.
DeAlnus- en dePinus-kurven wijken in diagramIIIinbenedenwaartserichting tot
5 cm onder het zandoppervlak uiteen, in diagram II tot de overgang van het veennaarhetzandgedeelte.DiepernemendePinus-w&ardenweertoetenkostevandievan
Alnus.Bij 18,5,respektievehjk 8,5 cm snijden de beide kurven elkaar opnieuw. Pas
beneden 26,5cmgaatin diagramVelzenIIIPinus over Alnus domineren;in diagram
Velzen II treedt onmiddellijk onder het snijpunt eenPmwj-dominantie op.Het beeld
dat de Pinus- en Alnus-kurwen te ziengeven, tot het punt waar beneden Pinus over
Alnus gaat domineren, bezitinbeide diagrammen duseengrote overeenkomst, maar
isindiagramVelzenIIIveellanggerekter daninhetanderediagram.1Dekurvenvoor
de andere boomsoorten vertonen een regelmatig verloop. Beneden de zeerAlnusrijke spektra komtindediagrammen VelzenIII enII Corylusmetzeerhogewaarden
voor.DepercentagesvoorhetQuercetummixtum,BetulaenSalixzijninhetalgemeen
gering.Het spektrumbij 16cmindiagramIImet 77%Salix isberekend, door Salix
buiten deboompollensom te laten (zie ook biz.40).
Eenzoneringvandebeidepodzoldiagrammenismoeilijkuitvoerbaar. Direktonder
de boreaal-atlantische veenspektra bezit de pollensamenstelling een "atlantisch"
karakter. Beneden 26,5,respektievehjk 8,5cmkomenindediagrammenVelzenIIIen
Velzen II "boreale" spektra voor. De schijnbaar atlantische spektra vertegenwoordigen in feite natuurlijk ook een deel van de boreaal-atlantische overgangsperiode
of/en een deel van het Boreaal. Het grillige kurvenverloop is echter stellig niet van
toevallige faktoren afhankehjk geweest. In dat geval zou het niet op twee verschillendeplaatsen zijn aangetroffen.
1
Het veen-op-grotere-diepte bij Velzen isdoor DOPPERT(1957)onderzocht. Sommigevanzijn diagrammen vertonen in het onderste deel tot op zekere hoogte een overeenkomstig beeld als de diagrammen Velzen III en II. Waar het bovenste snijpunt van dePinus- en Alnus-kurvenverwacht kon
worden,direktbovenhetzandoppervlak, buigendekurvenwelnaarelkaartoe,evenwelzonderelkaar
te raken. Vermoedelijk zou het snijpunt wel gevonden zijn, indien de vertikale afstanden tussen de
monsters minder groot waren genomen.
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De "zones" waarin men de beide diagrammen kan verdelen, blijken niet aan bepaaldehorizontengebondentezijn. Ditisduseenovereenkomstigresultaatalsbijhet
onderzoek van deprofielen van reeks Peel H werd gevonden.
In beide diagrammen worden de kruiden, de Filicinae en vooral deEricaceae met
hoge waarden aangetroffen. Verreweg het grootste dee!van het kruidenpollen is afkomstig van Liguliflorae (Taraxacum-type). Daarnaast komt veel Chenopodiaceae-,
Caryophyllaceae- en Succisapolhnvoor. Er bestaat een opvallend verschil in vorm
tussendebeideIsn'caceae-kurven.IndiagramVelzenIIIgeeft de kurve boven 31,5cm
hoge, daar beneden betrekkelijk geringe percentages weer. Bij Velzen II zijnjuist in
het onderste deel van het diagram, beneden 16 cm, de hoogste waarden aanwezig.
Blijkbaar bestaathiergeennauwesamenhangtussenhetverloopvandeAP-kurvenen
de kurve voor de Ericaceae.
Het zandgedeelte van diagram VelzenI, vanhet elzenprofiel, vertoont wat hetverloopvan deAlnus- enPinus-kurven betreft, eengrote overeenkomst met het diagram
vanhetpodzolprofiel VelzenII.Dekruisingvandebeidekurven treft menindetwee
diagrammen zelfs op dezelfde hoogte aan. Een opvallend verschil isechter aanwezig
wat betreft de Cory/us-percentages, diein diagram Velzen I zeer veel geringer zijn.
De maximum-waarde ervoor, bij 4,5 cm, bedraagt slechts 24%. Op 9,5 cm diepte
onder het zandoppervlak werdzeerveelSafepollen aangetroffen (140%).Ookbijde
profielen Velzen II enPeelIII werdvoor dezesoort zo'n incidentele toenamegevonden.Teneinde na tegaan of dit hoge percentage inderdaad representatief isvoor het
aandeel dat Salixop diediepteinhetpollen toekomt, isnog eentweede analyseverricht. Het materiaaldaarvoor werd ook op9,5cm diepte,in deonmiddellijke omgevingvan hetreeds onderzochte monster, genomen. In hetnieuwezandmonster bleek
inhet geheelgeen Salixpollenvoor te komen, hoewel de onderlinge verhoudingen
wat betreft de hoeveelheden der andere pollensoorten niet gewijzigd waren. Hieruit
volgt, dat deplotselinge toenamevanSalixindiagramVelzenI - en dit geldtongetwijfeld ookvoordeanderegevallenwaarinvaneendergehjkgedragvanSalixsprake
is - een toevallig karakter draagt. Daarom is bij de berekening van de percentages
van debetreffende spektra Salixsteedsbuiten depollensom gehouden.
Zoumenhetdiagram opdetraditionele manierinzoneswillen onderverdelen, dan
zou het trajekt boven ± 9cm het "Atlanticum" en dat daar beneden het "Boreaal"
moeten voorstellen.
Er ismaar weinig niet-boompollen aangetroffen. De Gramineae+ Cyperaceae zijn
noghet sterkstvertegenwoordigd.Eenbelangrijk verschilmet depollensamenstelling
bijdepodzolprofielen isdat erzogoedalsgeenEricaceaepoQen. voorkomt.
HetdiagramVelzenIViswatbetreft het AP-gedeeltezeerverschillendvandereeds
besprokendiagrammen vandezereeks.InallespektraverkeertPinusineenoverheersende positie. Alnusis overal, zelfs in de bovenste spektra, of geheel afwezig of met
zeergeringepercentagesaanwezig.Tochvaltervanonderennaarboveninhetdiagram
een duidelijke ontwikkelingsgang van depollenflora waar tenemen. Beneden 23cm
komt, na Pinus, Betulaop de tweede plaats en is Corylus bijna afwezig; daarboven
wordt detweedeplaatsdoor Corylusingenomen. Dezesoortneemttenslottezelfsbelangrijk toe, ten koste van Pinus. De spektra beneden ± 23cm bezitten een "prae40

boreaal", de overige een "boreaal" karakter. De laatglaciale periode komt voor geen
der spektra, ook niet de alleronderste in aanmerking, omdat de NAP-percentages
daarvoor te gering zijn. Deze bereiken nergens meer dan 45.
Het NAP-gedeelte gelijkt veel op dat van diagram Velzen I. De Ericaceae zijn hier
echter wel vertegenwoordigd, zij het met geringe percentages.
In een opzicht onderscheidt het diagram zichvooral zeer sterk van allehiervoor beschreven diagrammen, namelijk door de aanwezigheid van kurven voor de Algae:
Botryococcus en Pediastrum. De algen komen in hoofdzaak voor in het lemige zandlaagje en in een, ongeveer 15cm dikke zandlaag direkt daar boven. In de spektra bij
28 en 23 cm, respektievelijk 4 en 9 cm boven het lemige laagje, is Botryococcus met
hoge percentages aanwezig. Pediastrum speelt maar een bescheiden rol. Blijkbaar is
het materiaal over het trajekt met de algen onder water gesedimenteerd. De desbetreffende pollenspektra moeten blijkbaar als spektra van een onderwaterafzetting geinterpreteerd worden. De horizontale uitbreiding van de algenrijke lagen is ongetwijfeld
tot het geultje beperkt waarin het profiel is aangetroffen.
PEEL V, VI EN VII (REEKS L)

Diagram Peel V reikt tot 42 cm onder het zandoppervlak, dit is tot in de Cd-horizont. Het pollen komt waarschijnlijk ook nog weldieper voor, maar dat isniet onderzocht. Uit de aanwezigheid van grote massa's algen beneden 15 cm volgt, dat het
bodemmateriaal beneden die diepte onder water is gesedimenteerd, tegelijk met het
aangetroffen pollen. Voor de beantwoording van de vraag welke samenhang er kan
bestaan tussen de bodemvorming en de polleninhoud van het zand, heeft het onderzoek van de diepere lagen dan ook geen waarde. Het zou alleen voor de stratigrafische kennis van belang kunnen zijn.
De bovenste veenspektra, bij 5en 3cm, zijn van atlantische ouderdom. In het veenspektrum 1cm boven het zandoppervlak en de zandspektra 1en 6cm daar beneden,
komen Alnus, het Quercetum mixtum en Corylus met nog betrekkehjk hoge waarden
voor. Hoewel Betula sterk domineert, zijn deze spektra van "boreaal-atlantische" of
"boreale" ouderdom. De hoge Betula-waarden moeten eengevolgzijn van een lokale
aanwezigheid van de berk.
Pinus neemt naar beneden sterk toe en domineert vanaf 15 cm zeer sterk. Betula
komt dan op detweedeplaats.Dethermofiele bcmengaanverder achteruit en worden
bij21 cmzeeronbelangrijk. Despektrabij9en15cmvertegenwoordigen waarschijnlijk
het "Praeboreaal". Dit is stellig hetgevalmethet spektrum bij21cm,dat inhet onder
water gesedimenteerde zand voorkomt enwaarin ongetwijfeld uitsluitend de regionale
boomgroei tot uiting komt, zoals ook in de dieper aanwezige, eveneens algenrijke
spektra. Bij 25, 35 en 42 cm komen weer hogere waarden voor Alnus en Corylus
voor. Bovendien treden bij die diepten twee nieuwe soorten op, namelijk Carpinus,
welke boom alleen in holocene spektra vertegenwoordigd is voorzover die het jongere deel van het Holoceen vertegenwoordigen en Picea, die in holocene spektra
slechts bij uitzondering, ten gevolge van verre-afstandtransport, aanwezig is. Het
spektrum bij 31 cm vomit nog een onderbreking, aangezien de samenstelling daar41

van praktisch weer overeenkomt met die van het "praeboreale" spektrum bij 21 cm.
Het is natuurlijk uitgesloten de spektra met Carpinusen Picea in een bepaalde periode van het Holoceen te plaatsen. In overeenstemming met de resultaten van het
palynologisch onderzoek van het Jong-Kwartair in het Peelgebied door FLORSCHUTZ
en ANKER-VAN SOMEREN (1956) en door MENTE (1961), moet men aannemen dat het
pollen van eenvegetatieuithet Riss-Wiirm-Interglaciaal (Eemien) afkomstig is. Aangezien daarover geen verwarring kan bestaan, worden de aanhalingstekens bij de
Eemien-zandspektra achterwege gelaten.
Het blijkt dat de onregelmatige opeenvolging van de spektra beneden 21 cm nauw
samenhangt met de opeenvolging van lemiger en zandiger bodemlagen. Alleen in de
eerste worden de Eemien-spektra aangetroffen; in de zandige laag van 26 tot 33 cm
komt het spektrum van "praeboreale" samenstelling voor, dat de onderbreking van
het Eemien-trajekt vormt. Door deze samenhangwordt deveronderstelling dat er verspoeling opgetreden is, bevestigd (zie biz. 24).
In geen der spektra wijst de samenstelling van het pollen op de vroegere aanwezigheid van een (laat)glaciale flora. Blijkbaar is er in het diagram een hiaat aanwezig
tussen het Eemien en het Holoceen.
De NAP-kurven vertegenwoordigen in het algemeen zeer geringe waarden. Alleen
bij 35 cm is een vrij hoog percentage voor Cyperaceae aanwezig. Bij 21 cm, in het
spektrum dat nog het meest het karakter van een laatglaciaal spektrum nadert, treft
men 5% Artemisia aan.
De kurve voor de algensoort Pediastrum laat enorme schommelingen zien, die
echter waarschijnlijk betrekkelijk willekeurig zijn en niet te korreleren met afwisselendzeernatte en betrekkelijk drogefasen tijdens desedimentatie van het materiaal.
Het podzolprofiel reikt nog 12cm dieper (tot 33cm)dan hetniveauwaar benedende
algeninhet zandvoorkomen (21cm),ditistevens 8cm dieper dan het niveau van het
hoogst aanwezige Eemien-spektrum. Hieruit blijkt duidelijk, dat demikro-botanische
inhoud van de onderste lagen geen aanwijzing kan geven over de aard van de flora
waaronder het podzolprofiel tot ontwikkeling is gekomen.
Het zandgedeelte van diagram Peel VI kan blijkens de kurven voor de algen, in
ieder geval tot 22 cm diepte, geinterpreteerd worden als een diagram van een onderwaterafzetting. Hieruit en uit de hoge waarden voor het NAP volgt, dat in de zandspektra de regionale boomgroei tot uitdrukking komt. De aanhalingstekens kunnen
hier bij de omschrijving van de desbetreffende perioden dus ook vervallen.
De organische lagen die het zand bedekken zijn, zoals op grond van de lagere ligging van het zandoppervlak verwacht kon worden, ouder dan die welke boven het
voorgaande profiel aanwezig zijn. De boreaal-atlantische overgangsperiode is in het
diagramnietmeervertegenwoordigd. DePwzw.y-rijkespektra diebij 11 en 7cm, respektievelijk in het Carexveen en in de venige gyttja, voorkomen, zijn van boreale ouderdom. De gyttjaspektra bij 5 en 1 cm, met de zeer hoge Pinus-, de geringe Corylusen de uiterst geringe Alnus- en Quercetum w/xtaw-waarden, geven het Praeboreaal
weer. In die tijd maakte Pinus blijkbaar reeds het overwegende deel van de regionale
bosvegetatie uit. Ook VAN DER HAMMEN (1953) vond dat depraeboreale bossen in het
zuiden van het land voornamelijk uitPinus bestonden. Dit in tegenstelling tot de bos42

sen in Noord-Nederland, waarvan in dezelfde periode Betula het overgrote deel uit
maakte. Het spektrum dat 1cm onder het zandoppervlak aanwezig is, bezit een duidelijk oudere struktuur. Pinus is daarin vergeleken met de juist besproken spektra
sterk teruggegaan, tenvoordele van Betula, dienu domineert. De waarde voor Corylus
is echter nog niet verder teruggelopen. Het spektrum vormt een duidelijke overgang
naar de laatglaciale spektra, die van 2 tot 12 cm onder het zandoppervlak aanwezig
zijn, waarin zowel Pinus als Corylus met zeer geringe waarden voorkomen en Betula
zeer sterk overheerst. Het overgangsspektrum bij 1cm zal nog tot het Praeboreaal
gerekend moeten worden, maar dan tot de aanvangsfase ervan. In het hierna te beschrijven diagram Peel VII komt in het trajekt van de gyttjalaag ook een praeboreaal
spektrum voor waarin Betula domineert. Het vormt eveneens de overgang tussen een
holocene zone met /7«H.s-dominantie en een glaciale met 5eta/a-dominantie. Hieruit
blijkt, dat de praeboreale periode in het gebied van de Peel waar de profielen aangetroffen zijn, met een Betula-ti]d begonnen is en dat pas enige tijd later Pinus ging
overheersen. De bewering van VAN DER HAMMEN (1953, biz. 113) dat het Praeboreaal
in Zuid-Nederland met een Pinus-tijd begon, gaat dan ook in zijn algemeenheid
niet op.
De zandspektra van 2 tot 12 cm zijn typisch laatglaciale spektra met hun zeer
sterke fie/«/a-dominantie, de betrekkelijk hoge gesommeerde niet-boompollenwaarden en de rijke verscheidenheid van kruidensoorten. Ook in de praeboreale
gyttjaspektra bij 1 en 5cm zijn hogekruiden-percentagesaanwezig,maar die berustenop een lokale overrepresentatie van een bepaalde waterplant, die tot de Typhaceae
behoort.
Beneden 12 cm onder het zandoppervlak komen spektra voor waarin Corylus,
Alnus en het Quercetum mixtum weer belangrijker worden en waarin Carpinus en
Picea aanwezig zijn.Ze bezitten een grote overeenkomst met de onderste zandspektra
in het voorgaande diagram en stammen blijkbaar ook uit het Eemien. De overgang
van de laatglaciale naar de Eemien-zone valt in de(B)-horizont vanhet bodemprofiel.
In diagram Peel VI is dus ook een hiaat aanwezig, maar dit is blijkbaar kleiner dan
in diagram Peel V, waarin zelfs het Laatglaciaal niet vertegenwoordigd was.1
Het zandgedeelte van diagram Peel VII geeft, gezien het verloop van de algenkurven, over de gehele diepte een onderwaterafzetting weer. Ook hier blijkt het regionale karakter van het boompollengedeelte van de spektra weer duidelijk uit de hoge
NAP-percentages.
De grens tussen het Holoceen en het Pleistoceen valt bij dit laagst gelegen profiel
van de reeks reeds tussen 26 en 22 cm boven het zandoppervlak, in de gyttjalaag. De
beide veenspektra, bij 36 en 33 cm, met respektievelijk Quercetum mixtum- en Pinusdominantiezijn achtereenvolgens van atlantische en boreale ouderdom; de daarcnder
volgende twee gyttjaspektra, bij 29 en 26 cm, geven de vroeg-boreale tot praeboreale
periode weer. In het bovenste van deze beide laatste spektra is Pinus reeds met een
zeer hoge waarde aanwezig, maar in het onderste treedt nog een sterke dominantie
van Betula op, in aansluiting aan de glaciale zone. lets dergelijks zagen we ook in
1
Ook ESHUIS(1946)trof bij zijn onderzoek van de Peelvenen enkelemaleneen stratigrafisch hiaat
tussen het Eemien en het Holoceen, respektievelijk het Laatglaciaal aan.
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diagramPeelVI. Beneden26cmisindiagramPeelVIIeennogveelgroterdeelvande
glacialeperiode aanwezig danin hetlaatstgenoemde diagram.
Het gyttjagedeelte van het diagram gelijkt zeer veel op een bepaald deel van het
diagram Helenaveen (XII)van VAN DER HAMMEN(1953).Dit diagramgeeft deresultaten van het pollen-analytisch onderzoek van een gyttjaprofiel weer, dat 6,5 km in
z.z.o.-richting van profiel Peel VII verwijderd ligt. In overeenstemming met de door
die onderzoeker toegepaste zonering worden in diagram Peel VII de spektra tussen
22 en 10cm in de Jonge Dryastijd geplaatst, die bij 6en 2cm in de Allerod en het
spektrum opdeovergangvandegyttja naarhetzandindeOude Dryastijd.
Hetaantalaangetroffen NAP-soortenisgroterdanbijhetvoorgaandeprofiel,maar
dit is hiervan een gevolg, dat bij het onderhavige profiel meer preparaten doorzocht
zijn. IndeAllerod-periode blijken detotaleNAP-waarden belangrijk teruggelopen te
zijn, evenals het aantal aangetroffen soorten. Vooral Artemisia en de Equisetae vertonen over dit trajekt een duidelijke teruggang. Op de overgang van de laatglaciale
naardeholocenezonekanmengeenduidelijke afnamevan detotaleNAP-percentages
waarnemen.Dehogewaardenberustenindeholocenezoneechteropeenlokaleoverrepresentatie; in degyttjaspektra van eenpaar kruidensoorten, namelijk Myriophyllum en Typha, enin deveenspektra van Cyperaceae en Gramineae.
In het zandgedeelte van het diagram treft men bij 5 en 15cm nog twee glaciale
spektra aan. Bij21cmvalt deovergangnaar de Eemien-zone, diedoor debeide onderste zandspektra wordtgevormd.
In welkdeelvanhetWiirm debeideglacialezandspektra thuishoren valtmoeilijk
te zeggen, te meer daar devertikale afstand er tussen nogal groot is. Indien tussenliggende zandlagen ook onderzocht waren, zou misschien een meer gedifferentieerd
verloop van de kurven te zien zijn geweest. Voor het Pleniglaciaal komen ze echter
nietin aanmerking, want daarvoor zijn detotale waardenvoor het NAP,diebij 5en
15cmrespektievelijk 165%en 140%bedragen, nog tegering. Detotale hoeveelheid
NAP loopt in de Eemien-spektra weer duidelijk terug, het aantal verschillendekruidensoorten zelfs zeer sterk. De Filicinae laten evenweleen toename zien.
Het alleronderste spektrum laat een sterke teruggang van Pinus zien vergeleken
methetdaarboven aanwezigeEemien-spektrum, enookmet deEemien-spektra inde
beide andere diagrammen van de reeks. Alnusneemt sterk toe. Diagram Peel VII
reikt blijkbaar nog belangrijk verder terug in het Eemien dan de beide andere Peeldiagrammen.
In degyttja en dezandige ondergrond werden zeer grote hoeveelheden algen aangetroffen. Ter hoogte van het Allerod- en het Eemien-trajekt zijn de percentages
echter vrij gering. Het is verleidelijk aan een oorzakelijk verband te denken tussen
dezevermindering en de klimaatsomstandigheden. Zo zou bijvoorbeeld de sedimentatie van het boompollen in de relatief warme Allerod-periode, ten opzichte van de
hoeveelheden algendiegevormdwerden,groter kunnen zijn geweest danindekoude
Dryas-perioden. Het is echter ook mogelijk dat er "toevallige" faktoren in het spel
zijn geweest.
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HOOFDSTTJK IV

HET ONTSTAAN VAN EEN POLLENPROFIEL
IN EEN ZANDIGE BODEM
1. LlTERATUURGEGEVENS

Sinds de ontdekking van mikrofossielen in eolische zandafzettingen door BEYERINCK (1931), is de vraag hoe het pollen in het zand terechtgekomen kan zijn, een
onderwerpvan studieendiskussiegeweestvoorpalynologen, bodemkundigenengeologen. Vooral de palynologen hebben zich intensief met deze vraag beziggehouden,
omdathetantwoord eropvanprimair belangisvooi deverklaringvan pollendiagrammen van zandgronden. Er bestaan verschillende voorstellingswijzen, wat betreft de
manier waarop het pollen in het zand kan geraken, Daarbij wordt gedacht aan sedimentatie tegelijk met het eolische zand, aan inspoeling ofaan aktiviteitenvan bodemdieren. De meeste onderzoekers gaan bij deverklaring van zanddiagrammen uit hetzij
van een eenzijdig plaatsgevonden sedimentatie, hetzij van inspoeling van het pollen.
Slechts enkele nemen een kombinatie van verschillende processen aan.
a. O p s t u i v i n g s t h e o r i e e n
BEYERINCK (1933a) trof bij zijn palynologisch onderzoek van enkele heidepodzolprofielen, tot in de C-horizont nog pollen aan. Bij de interpretatie van zijn analyseresultaten greep BEYERINCK terug op de theorie van de pedoloog MULLER (1887) over
het ontstaan van het heidepodzolprofiel. Volgens de laatstgenoemde auteur zou de
oerbank diemen onder de heide aantreft, reedsin het Laatglaciaal onder een toendravegetatie zijn ontstaan. De Callunaheidczou onmiddellijk op deze vegetatie zijn gevolgd toen, in het Holoceen, het klimaat beter werd.
BEYERINCK meende in de samenstelling van de mikroflora in de oerbank het bewijs
te zien dat de bank van laatglaciale ouderdom was. Hij vestigde in dit verband onder
andere deaandacht opdeaanwezigheidvan Selaginella-enbladmossporen.De pollenkoncentratie wasin de bewuste laagbij elk deronderzochte profielen echter zo gering,
dat per profiel maar weinigboompollenkorrelszijn gedetermineerd; te weinig om een
betrouwbare konklusie toe te laten. Zou het pollen in de oerbank bij elk der profielen
inderdaad van een laatglaciale flora afkomstig zijn, dan zou men evenwel zonder bezwaar de bij deze profielen gevonden hoeveelheden der verschillende pollensoorten
kunnen sommeren, en zodoende wel een statistisch betrouwbaar, laatglaciaal pollenspektrum verkrijgen. Past men een dergelijke werkwijze toe op de desbetreffende analysegegevens, dan ontstaat het pollenspektrum in tabel IV.
In detabelzijndegegevensvannegenanalyses,vandeinspoelingshorizontenvanvier
verschillende profielen, samengevat. Het betrekkelijk hoge SWagweZ/a-percentage berust opdeaanwezigheid van Selaginellasporen in tweevandenegenonderzochtezandmonsters,waarin zemet respektievelijk 10%en 1 %voorkomen.
Opgrondvanhetaldusberekendespektrumzalmendeveronderstelling dathetpol-
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TABELIV. Pollenspektrum waarin de resultaten zijn samengevat die door BEYERINCK (1933a) zijn
verkregen bij de analyse van deinspoelingshorizonten van vier podzolprofielen
TABLEIV. Pollenspectrumsummarizing the resultsobtainedbyBEYERINCK(1933a)byan analysisofthe
illuviation horizons offourpodsolprofiles
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len van een laatglaciale vegetatie afkomstig is, niet kunnen handhaven. Er wordt ongetwijfeld een holocene vegetatie door vertegenwoordigd.
Aan het pollen in de loodzandlaag boven de oerbank kende BEYERINCK wel een
holocene ouderdom toe. Het zou daarin terechtgekomen zijn door sedimentatie tegelijk met het zand.
De theorie van BEYERINCK heeft, vooral voorzover die het principe van de opstuiving betreft, voor verschillende latere onderzoekers (JONAS 1935, BENRATH en JONAS
1937, FLORSCHUTZ 1941) als uitgangspunt gediend bij hun onderzoekingen naar het
ontstaan van het heidepodzolprofiel. BEYERINCK zelf echter heeft haar in 1941 weer
verlaten.
Aanvankebjk scheen de theorie door nieuwe onderzoekingen geheel te worden bevestigd. Zo werden door JONAS (1935) bij palynologisch onderzoek van zand, overeenkomstige resultaten als door BEYERINCK verkregen. Ook BENRATH en JONAS(1937)
kwamen tot de konklusie dat het loodzand gesedimenteerd zou zijn na het ontstaan
van de oerbank in het Laatglaciaal. Uit de analysegegevens van dertig Noordduitse
loodzand-oerbank profielen berekenden zij dat er perjaar 0,003 a 0,004 cm loodzand
zou zijn gesedimenteerd. Volgens de beide onderzoekers, die de opvattingen van
TUXEN en DIEMONT(1936)en DEWERS(1935) (ziebiz.48) over het inspoelen van pollen bestrijden, zou alleen door sedimentatie van pollen tegelijk met zand, een pollenprofiel kunnen ontstaan dat zeer veel op een pollenprofiel in veen gelijkt. Als er bij de
onderzochte profielen inspoeling had plaatsgevonden, dan zou het pollen dooreengemengd zijn enmoesten de diagrammen een zeer verwarde indruk hebben gegeven.
Enigejaren na dit onderzoek werd door JONAS (1937) een diagram van een podzolprofiel gepubliceerd waarin het Laatglaciaal niet vertegenwoordigd was. De onderste
pollenspektra, die in de inspoelingshorizont voorkwamen, waren van boreale ouderdom. Ook door ENGMANN(1937) werdaangetoond dat de B-horizont geen bodemvorminguit de toendratijd kon zijn.
FLORSCHUTZ (1941),die zich bij zijn onderzoekingen onder andere op de resultaten
van BEYERINCK (1933aenb), JONAS(1935)en BENRATH en JONAS(1937)baseerde, ging
zeer gedetailleerd te werk. Ten einde de waarde van pollendiagrammen in zand te
toetsen aan de resultaten van het palynologisch veenonderzoek, onderzocht FLOR46

SCHUTZ, behalve aan de oppervlakte gelegen podzolprofielen,

ook twee podzolprofielen die onder veen, respektievelijk ingesloten tussen twee veenlagen voorkwamen.
Bovendien waren pollendiagrammen van naburige veenlagen ter vergelijking aanwezig. Het bleek dat de zandgedeelten van de diagrammen van de beide laatstgenoemde
podzolprofielen opjongedwongenwijzebijdeveengedeeltenaansloten.Voortskon aangetoond worden dat het verloopvan depollenkurven in dezanddiagrammenopbevredigende wijze overeenstemde met dat in detot vergelijking dienende veendiagrammen.
Uit deze waarnemingen nu konkludeerde FLORSCHUTZ, dat zanddiagrammen blijkbaar niet principieel verschillen van veendiagrammen. Hij meende op grond daarvan
te mogen beweren dat het pollen in het zand, op een overeenkomstige wijze alsin het
veen is terechtgekomen. "De waarnemingen aan de zanddiagrammen wijzen", aldus
de auteur, "alle op eenlaagsgewijze afzetting van het heidepodzol, op een geleidelijke
groeidaarvan, althansvan hetloodzand". "Op eenmeestinlaatglaciale tijd gevormde
bodemvan lichtgeel stuifzand vestigde zich eenheidevegetatie,welkehet aangewaaide
stof en zand met een deelvan het pollen der bomen in de nabijheid (en van heide zelf:
zie de hoge Ericaceeen-percentages) opving en vasthield". Tijdens de "groei" van het
sediment zou het opgestoven zand uitgeloogd endientengevolgehetloodzand ontstaan
zijn. De uitgeloogde stoffen zouden in de ondergrond geaccumuleerd zijn, waarmee
het ontstaan van de oerbank was verklaard. FLORSCHUTZ kwam voorts tot de konklusiedat de"aangroei"van hetloodzand ± 0,005 a0,009cmperjaar bedraagt. Deze
ophoging is dus ongeveer van dezelfde grootteorde als door BENRATH en JONAS isberekend.
De gedachtengang van FLORSCHUTZ is dus, evenals die van BENRATH en JONAS, geweest dat overeenkomstige verschijnselen - namelijk de pollenverdeling in het zand,
respektievelijk in het veen- noodgedwongen door overeenkomstige processen moeten
zijn veroorzaakt. Het is WASSINK geweest, die reeds in 1934tegen een dergelijke redenering heeft gewaarschuwd. "Men mag", volgens die auteur, "aan het pollendiagram
van een zandafzetting niet het bewijs ontlenen dat men daarbij met een "gegroeide"
afzetting te maken heeft".
In Nederland zijn de opvattingen van FLORSCHUTZ van grote invloed geweest. Talrijke onderzoekers zijn hiervan uitgegaan, als zij bij hun onderzoekingen pollen in
zand (meestal onder veen, dat het feitelijke objekt van hun studie vormde) tegenkwamen. Zo moeten bijvoorbeeld ook volgens D E PLANQUE (1950), zanddiagrammen op
overeenkomstige wijze alsveendiagrammen worden verklaard.
In een vrij recente publikatie (FLORSCHUTZ en MENENDEZ AMOR 1959)komt FLORSCHUTZ tot een enigszins gewijzigde opvatting, vooral naar aanleiding van onderzoekingen door WELTEN (1958),aan alpienegronden. FLORSCHUTZneemt daarin aan, dat
men bij de verklaring van het ontstaan van het pollenprofiel goed moet onderscheiden
hoe het bodemprofiel in het sediment is ontstaan. Ontwikkelde het laatste zich in een
reeds aanwezig sediment, dan zouden de pollenkorrels en de sporen of synchroon met
de bodemlagen zijn, of daarin zijn geraakt door inspoeling, nadat deze lagen waren
ontstaan. In beide gevallen zou geen pollendiagram verkregen kunnen worden dat de
tijd van bodemvorming aangeeft. Ontstond het bodemprofiel echter gelijktijdig met
het sediment, dan kon de pollen- en sporeninhoud wel een "normaal" diagram ver47

schaffen, enkon degeologischeouderdom zowelvanhet sediment alsvandegevonnde
bodem, palynologisch worden benaderd.
Door Lemee (1946)werden humeuze alpiene, met heide en met gras begroeide bodems onderzocht, die op een helling waren gelegen. Ook Lemee kwam tot de konklusie dat pollendiagrammen van bodemprofielen op analoge wijze als veendiagrammen moeten worden verklaard. De pollenprofielen zouden onder invloed van twee
processen, colluviatie van bodemmateriaal en eolische sedimentatie van minerale
delen, zijn ontstaan. De bodemophoging zou 0,0055 a 0,016 cm per jaar bedragen
hebben, welke waarden van dezelfde grootteorde zijn als die van BENRATH en JONAS
(1937) en FLORSCHUTZ (1941).
b. I n s p o e l i n g s t h e o r i e e n
Reeds spoedig na de publikaties van BEYERINCK (1933aen b)en JONAS(1935) werd
detheorie, dat het loodzand een holoceen eolisch sediment zouzijn,bestreden, onder
andere van geologische zijde door DEWERS (1935). Deze auteur vermeldt de aanwezigheid van profielen met een A2-horizont en een oerbank op het hoogste punt van
grintkoppen van fluvioglaciale oorsprong. Daar er geenstuifzand opdiekoppen voorkwam, was demogelijkheid uitgesloten dat de gebleekte laag door opstuiving zou zijn
ontstaan. DEWERS veronderstelt dat het pollen in de bodem terechtgekomen is alsgevolg van inspoeling in de vele nauwe gangen, ontstaan door afsterving van de dunne
heidewortels. Naarmate de B-horizont zich meer verdichtte, zou de inspoeling steeds
meer afgeremd en tenslotte geeindigd zijn. In dit verband wordt ook deaandacht erop
gevestigd (biz. 360)dat, bijvoorbeeld in duinzandbodems, beneden de zone waarin de
gelaagdheid van het zand verdwenen is, bijna of in het geheel geen pollen wordt aangetroffen. Deze waarneming is van grote betekenis voor het onderzoek naar het ontstaan van de pollenprofielen. Een overeenkomstig verband tussen polleninhoud van
het zand en bodemvorming, is door de schrijver gekonstateerd bij dekzandgronden
(ziebiz. 35en38).
MOTHES, ARNOLDTen REDMANN(1937),dieeveneens de inspoelingstheorie aanhangen,dachtenopproefondervindelijkewijzetekunnenaantonen,datzandspektra weinig
betrouwbaar zijn voor de weergave van de vroegere vegetaties.Daartoe lietenzijeen
mengsel van denne- en eikepollen in een 40 cm lange, met gegloeid duinzand gevulde
cylinder "inregenen". Na 20 uur bleek het grove dennepollen nog nauwelijks, het
fijne eikepollen daarentegen reeds zeer ver naar beneden te zijnverplaatst.De resultaten van dit onderzoek, diein de literatuur steeds worden aangehaald, kunnen evenwel
niet zonder meer gebruikt worden voor de verklaring van"pollenprofielen in natuurlijke bodems.
SELLE (1940) meende door zijn diagrammen van heidepodzolprofielen bevestigd te
zien, dat het pollen ook onder natuurlijke omstandigheden aan een dergelijke selektieve infiltratie onderworpen is. Deze onderzoeker baseerde zijn konklusie op de
sterke .P*'m«-toename in het bovenste deel van de diagrammen. FLORSCHUTZ (1941)
wees er echter terecht op, dat die toename eerder aan dennenaanplant in de jongste
tijd deed denken, eventueel aan eenlokale overrrepesentatie vanPinus, dan aan selektieve infiltratie.
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FIRBAS, LOSERT en BROIHAN (1939, biz. 450) troffen in het onderste deel van een
ruwe-humuslaag en in het humeuze, bovenste deel van de onderliggende minerale
bodem, veelmeer Corylus-en Alnus^oWto.aan, dan in veenlagen die als vergelijkingsobjekt bij het onderzoek dienst deden. Zo'n selektie zou optreden doordat dit pollen
vroeg in het voorjaar verspreid wordt en door het smeltende-sneeuwwater in de
bodem gespoeld. De infiltratie zou door de geringe afmetingen van de pollenkorrels
van Corylus en Alnus worden bespoedigd. Volgens ERDTMAN (1931a) echter, zou de
vroege bloeieen "nadeel" betekenen (zie hierna, biz.70).
ERDTMAN (1943, biz. 199) veronderstelt naar aanleiding van de mededelingen van
DEWERS en MOTHES, ARNOLDT en REDMANN, dat percolerend water de pollenkorrels
waarschijnlijk wel diep in bepaalde zanden kan doen inspoelen, maar dat de korrels
waarschijnlijk spoedig worden vernietigd. Behalve deze tijdelijk aanwezige korrels
zouden er in degrond echter ook nog permanent aanwezige voorkomen, die in colloidalestoffen zijn ingesloten. Er zou een steeds doorgaande vernietiging en tevens een
voortdurende aanvulling van bovenaf, een voortdurende "pollenvervanging", plaats
vinden.
Evenals FIRBAS c.s. (1939) vergeleek TRAUTMANN (1952) pollendiagrammen van
ruwe-humuslagen en de onderliggende humeuze, minerale bodemlagen met veendiagrammen. Het bleekdat in delaatstgenoemde lagenrelatief teveelAlnus- en Corylus-,
en ook wat te veel BetulapoUenvoorkwam, daarentegen relatief te weinig Coniferenpollen. Volgens deze onderzoeker, die de opvattingen van MOTHES, ARNOLDT en
REDMANN (1937), SELLE(1940) en FIRBAS C.S. (1939) deelt, zouden deze verschijnselen
door selektieve polleninspoeling zijn veroorzaakt. De overrepresentatie van de genoemde pollensoorten nam in de minerale bodem, van boven naar beneden, echter
niet verder toe.Hiervoor geeft TRAUTMANN alsverklaring dat er, onder invloed van de
biologische aktiviteit, eenmengingmet deminerale bodemdelen heeft plaatsgevonden.
Tegen de beweringen van TRAUTMANN kunnen verschillende bezwaren worden aangevoerd. De auteur geeft er geen verklaring voor, dat hij de selektieve inspoeling wel
in de hoog-montane zone, maar niet in lage zones van het gebergte meendete kunnen
konstateren. De aanwezigheid van de ruwe-humuslaag ismoeilijk verenigbaar met de
aanname van een grote biologische aktiviteit in de bodem. Bij een selektie als door
TRAUTMANN aangenomen, zou onderin de ruwe-humuslaag, direkt boven de minerale
bodem, een accumulatievan het grovePinuspollcn aangetroffen moeten zijn, maar deze is niet vermeld.
DIMBLEBY (1957) vestigt er de aandacht op, dat het pollen waarschijnlijk moeilijk
met het water naar beneden kan worden verplaatst, doordat de vettige pollenwand
waterafstotend is.De diepte van polleninspoeling zou door verschillende faktoren bepaald kunnen worden, zoalsdewijdte van deindegrond aanwezigepoiien,de bodemkundige situatie - in een hooggelegendrogebodemwerd het pollen minder diep aangetroffen dan in de bodem ter plaatse van kleine terreindepressies - en de diepte
waarop een oerbank aanwezig is.
Door GODWIN (1958) worden de analyseresultaten besproken, die door DIMBLEBY
bijzijnpalynologisch onderzoek vaneenonderveenaanwezigeverweringslaag van een
mesozoischezandsteenzijnverkregen.Hetpollenindeverweringslaag,voorzoverinde
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uitspoelingshorizont van net daarin ontwikkelde vegetatieprofiel aanwezig, was van
eenboreale flora afkomstig. De B-en deC-horizont bevatten naast holoceen ook laatglaciaal of zeer vroeg-holoceen pollen. GODWIN veronderstelt dat het laatglaciale
pollen door vorstscheuren of solifluktie in de bodem isterechtgekomen. In het warme
Holoceen zou het laatglaciale pollen alleen in de diepere lagen gevrijwaard zijn tegen
destruktie door bodemorganismen en chemische invloeden. Het holocene pollen zou
indezandigebodemnaar beneden zijn gespoeld waarbij ook eengedeeltelijke destruktie opgetreden zou zijn. Het oudere pollen zou met het nieuw aangevoerde zijn gemengd, behalve voorzover het aanwezig was in bodemlagen die door hetjongere pollen niet meer konden worden bereikt.
Door MUNAUT (1959) werd in een zwak gepodzoleerde bodem in zand van eocene
ouderdom, totnietminder dan 80cmdieptepollenaangetroffen. Het pollenkan pasin
de grond gei'nfiltreerd zijn sinds de kwartaire eolische lossafzetting, waarmee het tertiaire zand oorspronkehjk was bedekt, weg is geerodeerd; de pollenspektra vertegenwoordigen namelijk het Subatlanticum. Volgens MUNAUT, die zich bij de opvatting van DIMBLEBY aansluit, moet het pollen door percolerend water ingespoeld zijn.
De aanwezigheid van keien in het zand, tot aan de oppervlakte, sluit dehypothese van
eolische sedimentatie geheel uit.
STOUTJESDIJK (1959,biz. 11)vermeldt dat hij in de oerbank vaneenpodzolprofiel in
grintrijk fluvioglaciaal zand, pollen van Tilia, Alnus en Corylus aantrof, waarvan de
aanwezigheid blijkens deaardvanhet sediment doorinspoelingkanworden verklaard.
c. T h e o r i e e n die u i t g a a n van een k o m b i n a t i e van v e r s c h i l l e n d e processen
Slechts zelden komt men de opvatting tegen dat de beide reeds ter sprake gekomen
processen gezamenlijk de oorzaak van het ontstaan van een pollenprofiel kunnen zijn.
Volgens ENGMANN(1937) kunnen podzolprofielen die in eolische afzettingen zijn ontwikkeld,pollen bevatten dat ten delereeds tijdens het ontstaan van het sediment werd
aangevoerd, ten dele later tijdens de bodemvorming is ingespoeld. In het voorgaande
isde opvatting van FLORSCHUTZreedsvermeld, dat pollenzoweldoor sedimentatie als
door inspoeling in een sediment kan terechtkomen.
Door diverse onderzoekers isbijhun beschouwingen rekeninggehouden met de aktiviteitenvan bodemdieren. Sommige achten de invloedervanopdepollenverdeling in
hetzand gering, andere willen erjuist een grote betekenis aan toekennen. De laatste
zijn echter van oordeel, dat daarnaast ook inspoelings- en eventueel sedimentatieprocessen van veelinvloed kunnen zijn.
BEYERINCK(1933b, biz.275)vermeldt datindedoor hemonderzochte, gepodzoleerde bodems, de zeer lage pH de aanwezigheid van regenwormen uitsluit. ERDTMAN
(1943, biz. 199) vestigt er de aandacht op, dat pollenkorrels vanverschillende ouderdom naast elkaar gevonden kunnen worden, als gevolg van de aktiviteiten van wormen en andere dieren. TRAUTMANN (1952) schreef aan de biologische aktiviteit, zoals
reeds gezegd, naast de selektieve inspoeling, een belangrijke invloed toe. DIMBLEBY
(1957) wijst op de mogelijkheid, dat er in bepaalde bodems, zoals brown forest soils,
menging van pollen alsgevolg van dierlijke aktiviteit optreedt. In de door hem onder50

zochte gepodzoleerde bodems achtte hij een dergelijke invloed echter niet aanwezig.
HAVINGA (1957) maakte aannemelijk dat de processen: inspoeling, menging door de
grond onder invloed van debodemfauna, eneventueelsedimentatievanpollen tegelijk
met het zand, van invloed kunnen zijn op de pollenverdeling in een zandige bodem.
De menging zou in een bodem die aan podzolering onderhevig is,voortdurend ondieper plaatsvinden, waardoor het oudere pollen in de dieper en hetjongere in de hoger
aanwezige bodemlagen wordt gekoncentreerd.
WELTEN(1958), die een palynologische studie aan alpiene bodems wijdde, nam aan
dat er drie verschillende processen naast elkaar konden plaatsvinden waardoor pollen
in de bodem terechtkomt: colluviatie van bodemmateriaal, inspoeling van pollen,
welk proces in vlak terrein overheerst, en accumulatie van materiaal aan het bodemoppervlak alsgevolgvan de aktiviteit van regenwormen. Met de door dewormen omhooggebrachte aarde kon ook voortdurend ouder pollen uit de diepere bodemlagen
aan de oppervlakte komen, maar dat zou waarschijnlijk voor een belangrijk deel door
korrosie worden vernietigd. Het vermengingseffekt zou dientengevolge maar gering
zijn.
Uit dit literatuuroverzicht blijkt, dat de meningen over de wijzen waarop pollen in
zandige bodems kan geraken, zeeruiteen lopen. Men zou kunnen menen dat het nogal
voor dehand ligt om aldeverschillende, hiervoor genoemde processen verantwoordelijk te achten voor de aanwezigheid van pollen in het zand. Het isevenwelniet zo eenvoudig daarvoor eenexact bewijs tegeven, daar niet deprocessen zelfkunnen worden
waargenomen, maar alleen het resultaat. Een pollendiagram van een zandige bodem
biedt dikwijls demogelijkheid, deaanwezigheid van hetpollen opverschillende manieren te verklaren. Voor de interpretatie van een pollendiagram is het echter nog niet
voldoende te weten welke processen werkzaam zijn geweest, maar moet bovendien
bekend zijn hoegroot deinvloed vanelk daarvan isgeweest.
In het navolgende wordt getracht deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
De meeste konklusies berusten op onderlinge vergelijking van de diagrammen der afzonderlijke reeksen. Daarnaast heeft de bestudering van de pollenfrekwentieverdeling
in het zand zeer verhelderend gewerkt. Deze wordt in een aparte paragraaf het eerst
beschreven.
2. D E FREKWENTIEVERDELING VAN HET POLLEN IN HET ZAND

Voor de beantwoording van de vraag hoe het pollen in een bepaalde bodem is terechtgekomen, is het van veel belang te weten hoe daarin de frekwentieverdeling is.
Immers, een in de bodemvan boven naar beneden ongeveer gelijk blijvende frekwentie, wijst op een ander proces dan een naar beneden geleidelijk afnemende. Zo kan de
eerste ontstaan zijn bij gelijktijdige sedimentatie van pollen enbodemmateriaal. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij organische onderwaterafzettingen en bijcolluviale minerale
gronden. Een naar beneden afnemende frekwentie is een sterke aanwijzing, dat het
pollen vanaf het oppervlak in de bodem is doorgedrongen.
Het is algemeen bekend, dat de pollenkoncentratie in een podzolprofiel, bij toenemende diepte onder het zandoppervlak, geringer wordt en dat er vanaf een bepaalde
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diepte tenslotte vrijwel geen pollen meer in het zand aanwezig is. Teneinde de frekwentieverdelingmeerexactteonderzoeken zijn bijenkeleprofielen, opverschillende
diepten,APF-bepalingenuitgevoerd.1
Voor dit onderzoek zijn gekozen het vrij droge podzolprofiel Delfzijl II, het natte
podzolprofiel Delfzijl IVenhet zeernatte gley-podzolprofiel Delfzijl V,welkeprofielenallegedurendeeenevenlangetijd voorhetpollenuitdeatmosfeer bereikbaarwaren,daarzeongeveer terzelfder tijd doorhetveenzijnbedekt.Doordekeuzevandeze
profielen wasdemogelijkheidaanwezigomdeinvloedvanhydrologischsterkverschillendeomstandighedentijdens debodemvorming,opdepollenverdelinginhetzandna
tegaan.
UitdeAPF-gegevensindebetreffende diagrammenblijkt datbijhetvrijdrogeprofielDelfzijl II, het pollen en de sporen in veel grotere hoeveelheden en tot grotere
diepte voorkomen dan bij detwee andere, natte profielen. De APF bedraagt bij het
eerstgenoemdeprofiel op27cmdiepte 1000,maarbijdeprofielen Delfzijl IVenVbeneden 8cmnog slechts enkelehonderden. Waar depollenkoncentraties in debodem
zogering zijn, worden kleine, willekeurigevariaties in deAPF-waarden relatief zeer
belangrijk.
Deinabsoluutopzichtvrijgeringe,maarinrelatiefopzichtzeersterkeschommelingenindeAPF-waardenbijprofielDelfzijl IVtussen8en18cm,zijnechterwaarschijnlijktochwelverklaarbaar.DepollenkoncentratieblijktbijditprofielindeA2-horizont
paralleltelopenaan hethumusgehalte.Waar deAPFuiterstgering(5respektievelijk
30)is,bij 13en 15,5cm,kon volgens chemische analysegeen humus worden aangetoond.ZelfswerddekleurvaneenheldereKOH-oplossingnietbeiinvloed,doordaarin
een bepaalde hoeveelheid zand van die diepten afkomstig, te koken. Waar de APF
betrekkelijkgroot(1250)is,bij8cm,bedroeghethumusgehalte0,06%.Eenzelfdehoeveelheid zand van dezediepte gaf na koken met loogeengrijze oplossing. Het zand
uitdeAB-horizont,van 18cmdiepte,waardeAPFweergeringer(450)is,veroorzaakteeenbijna zwartekleur. Uit het samengaan vandezeergeringe pollenkoncentraties
met nihil zijnde humuskoncentraties in de uitspoelingshorizont, kan men konkluderendatereenvrijwelvolkomenuitspoelingvanpollenplaatsgevonden heeft.
HetisbijprofielDelfzijl Vnietmogelijk gebleken,eenbepaaldecorrelatieteontdekkentussendevariatiesindegeringeAPF-waardenbeneden8cmenhethumusgehalte.
Bijprofiel Delfzijl II zijn beneden 27cm,waar de APF 1000bedraagt,geen frekwentiebepalingenmeergedaan.
1
Deabsolute pollenfrekwentie (APF) isalsvolgtbepaald: 1gzand wordt met een 10%-ige KOH
oplossing gekookt, waarna door decanteren, zeven en behandeling met HF het zand en de grovere
organische resten in het zand worden verwijderd en een suspensie van pollen overblijft. De hoeveelheid suspensie wordt in cm3gemeten, nadat er eerst nog enkele druppels glycerine en kleurstof aan
zijn toegevoegd. Na goed geschud te hebben wordt er 1 cm3 uit gepipetteerd. Deze wordt op een
objektglas gedeponeerd. Tevoren is daarop met een tube lijm een ongeveer cirkelvormig dammetje
aangebracht dat een oppervlakte omsluit, die nog binnen de omtrek van een dekglas valt. Na gewacht tehebben tot het water verdampt is,wordt het dammetje van lijm verwijderd, aan de dan op
hetobjektglasklevendepollenkorrelsnogeendruppelglycerinetoegevoegdenhetdekglasopgebracht.
Daarna worden allekorrelsvanhet preparaat geteld.Door hetaantal korrelsmethet aantalcm3van
desuspensie tevermenigvuldigen wordt het aantal korrels per gram grond verkregen, dat isdeAPF.
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De APF-waarden van het vrij droge podzolprofiel Delfzijl II en van het natte
gley-podzolprofiel Delfzijl Vtot 11 cm onder het zandoppervlak, zijn in een grafiek
logarithmisch tegen de diepten uitgezet (ziefig.3). De frekwentieverdeling beneden
11cm bij profiel Delfzijl V,is niet in degrafiek opgenomen, omdat bij zeer geringe
frekwenties, kleinetoevalligeveranderingen in pollenkoncentratie in relatief opzicht
zeerbelangrijk zijn.
LogAPF
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Het blijkt dat delogarithmisch afgezette APF-waarden inbeide gevallen praktisch
opeenrechtelijnliggen,dienaarrechtshelt.1Daaruit volgtdatbijbeideprofielen de
afname vandeAPF,vanbovennaar beneden,volgenseenmeetkundige reeksplaatsvindt. Past men een vereffening toe van de waarden voor log. APF op de aantallen
centimeters die derespektievelijke diepten weergeven, dan ontstaan de volgende regressievergelijkingen:
Voorpollenprofiel Delfzijl II: log.APF= —0,11 d+ 6,18;
voorpollenprofiel Delfzijl V: log.APF == —0,29d + 5,27.
Uit deze beide vergelijkingen kan men aflezen, dat de pollenkoncentratie aan het
bodemoppervlak bijdebeideprofielen van eenongeveer gelijke grootte is(106-18respektievelijk 105>27)envoorts, dat de afname van depollenkoncentratie bij het droge
profiel Delfzijl IIzeerveelminder snelgaatdanbijhetnatteprofiel Delfzijl V.
Uit degrafiek van profiel Delfzijl II blijkt dat de overgang van deA2-naar deB21

Een dergelijk verband tussen APF en diepte onder het zandoppervlak kan ook voor de APFgegevens van DIMBLEBY (1957, biz. 21) worden aangetoond, in het bijzonder voor die van profiel
Crowthorne.
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horizont, diebij ditprofielbij ± 18cmaanwezigis,geeninvloed ophetverloopvan
delog.APF-kurve heeft; dekurve laat bij diediepteimmersgeenknik zien. Daaruit
kanmenafleiden,datdeverdichteinspoelingslaaggeensterkeinvloedopdeindringing
vanhetpollenheeft gehad. Het pollenprofiel moetderhalvegrotendeels ontstaan zijn
voordat debodemgepodzoleerdwas.
Merkwaardig is dat de grote veranderingen van de Filicinae-waavden in diagram
Delfzijl IIgeeninvloedophetverloopvandekurvehebben.Tussen 15en5cmonder
het zandoppervlak is een buitengewoon sterke verandering aanwezig; bij 15cmbedraagt het f/Vzczwae-percentage niet minder dan 4050, bij 10cm komen de Filicinae
nogmet660%inhetdiagramvoor,bij5cmzijnzepraktischgeheelafwezig.Zelfsover
dittrajekt reageertdelog.APF-kurveniet.
Hetisverleidelijk omhieruitkonklusiestetrekkenaangaandezekereveranderingen
in de samenstelling van de vegetatie. Het regelmatige verloop van de kurve dwingt
welhaast tot de aanname dat de veranderingen die de pollenspektra laten zien, uitsluitendeengevolgzijnvanveranderingenindesamenstellingvande "normale"pollenregen.Dehogevaren-percentageskunnendusbijvoorbeeld nietontstaanzijn,doordatopbepaaldediepteindebodemeenextratoevoegingvansporenaandepollen-en
sporenvoorraad heeft plaatsgevonden. Dezetoevoeging zouveroorzaakt kunnen zijn
doorinspoelingvannoggedeeltelijk gevuldesporangienineenoudewortelgang,ofop
anderewijze (zie3,h). Uit hetvoorgaandevolgt, datdevegetatiewaarvanhetpollen
endesporenafkomstig zijn, zich waarschijnlijk heeft gewijzigd. Het aandeel van de
varensindebegroeiingis,enigetijdvoordat deveengroeibegon,plotselingsterkafgenomen.
Voorlopig mag men aan dergelijke konklusies uit het verloop van de log. APFkurveendepollenkurven,noggeenalgemenegeldigheidtoekennen.Dooreen meeralgemeentoegepastebestuderingvandepollenfrekwentieverdelinginzandigebodems,zal
men hieromtrent echter ongetwijfeld eenbeter gefundeerd inzicht kunnen verkrijgen.
Behalve bij de besproken profielen van Delfzijl zijn ook nog APF-bepalingengedaanindebovenstezandlagenvandeprofielen vanEpe.Hetgingerdaarbij om,meer
exactegegevensteverkrijgen overdepollenkoncentraties in deveelhoutskool bevattende brandlagen, en de direkt erboven en eronder aanwezige zandlagen. Bij het onderzoek isgebleken dat in debrandlaag bij profiel Epe I praktisch allepollen isvernietigd. Erwerdennog slechts200a 250korrels per gramgrond aangetroffen. Bijde
beide andereprofielen vandezereeksisdeAPFindebrandlaagbeduidendgroter.De
verschillenzijnontstaan doordat profiel EpeI direktna debrand door een veenlaagje
van deatmosfeer isafgesloten, terwijl debeideandereprofielen pas later zijn bedekt
dooreendunnestuifzandlaag, dienogpollenhetpasseren.
3. DE VERSCHILLENDE WIJZETMWAAROP POLLEN IN EEN ZANDIGE BODEMKAN TERECHTKOMEN

Hieronder wordendewaargenomen verschijnselen beschrevendieeen,minofmeer
indirekte, aanwijzing geven hoe het pollen in de onderzochte zandige bodems isgeraakt eneventueeldaarnanogverplaatst. Eenredehjke verklaringvan deverschijnse54

len blijkt alleen mogelijk, als ervan wordt uitgegaan dat zowel sedimentatie- als verspoelings-, inspoelings- en homogenisatieprocessen verantwoordelijk zijn geweest
voor het ontstaan van de pollenprofielen. De relatieve betekenis van de verschillende
processen zal ook een onderwerp van bespreking vormen.
Er is een verschijnsel dat niet goed kan worden verklaard, namelijk dat bepaalde
pollensoorten somsin onevenredig grote relatieve hoeveelheden aangetroffen worden.
Voor het verschijnsel is gekozen de term: willekeurige overrepresentatie; het wordt
beschreven aan het eind van deze paragraaf.
a. S e d i m e n t a t i e van pollen tegelijk met zand
Men kan met DEWERS (1935) van mening willen zijn dat de theorie van opstuiving,
zoals die door BEYERINCK (1933a) is ingevoerd, moet worden verworpen omdat de
bodem voordat in dejongere tijd de grote heidevelden en zandverstuivingen ontstonden, steedsgeheelmetbosbedekt isgeweest. Dezeredenering gaat echter zekerniet op
voor de gebieden van de droge, arme zandgronden, waar stellig niet overal steeds een
dicht bos voorkwam. Daar kan, althans lokaal, ook in vroegere perioden de vegetatie
wel eens een open karakter hebben gehad, met als gevolg dat er meer of minder zand
kon verstuiven. Het is dienstig, indien men spreekt over verstuiven en weer sedimenteren van zand, een onderscheid te maken naar de aard van deze processen. Een zeer
regelmatige verstuiving en resedimentatie van geringe hoeveelheden zand heeft een
geheel ander effekt op de bodem en ook op de polleninhoud daarvan, dan een meer
plotseling optredende zandverstuiving. Door het eerstgenoemde proces, dat de aanhangers van de sedimentatietheorie als uitgangspunt nemen, wordt de bodem pas op
den langen duur opgehoogd enverandert het reliefvanhetlandschap niet.Door zandverstuiving ontstaan naast elkaar uitgestoven en opgestoven terreinsdelenmetbelangrijke hoogteverschillen.
De eerste vorm van opstuiven is aan de morfologie van een podzolprofiel in het algemeen niet aantoonbaar. De jaarlijks uiterst geringe hoeveelheid geaccumuleerd
zand komt namelijk in deruwe-humuslaagterecht en wordt aan bodemvormingsprocessen onderworpen. Daardoor onderscheidt ditzand zichna zekeretijd nietmeer van
het zand in de bovenste lagenvan het podzolprofiel.
Dat een dergelijke opstuiving inbepaalde gebieden heeft plaatsgevonden, wordt bewezen doordat in veleorganogene sedimenten een weinigverstoven zand aanwezig is.
Zo trof bijvoorbeeld VAN ZINDEREN BARKER (1948) op deVeluweregelmatig zand aan
in veenlagen van praeboreale, boreale-en atlantische ouderdom. In sommige gevallen
kon nog aan watertransport gedacht worden, maar in andere was hij gedwongen aan
te nemen dat het zand uitsluitend door de wind was aangevoerd.
Door POLAK (1959) werd in de onderwaterafzetting van het Uddelermeer een weinig zand aangetroffen. Dit kwam voor in alleonderzochte monsters, die praktisch het
gehele Holoceen en een deel van het Laatglaciaal bestreken. De allerjongste en de
alleroudste lagen, dit waren de subatlantische en de laatglaciale, bevatten het meeste
zand. Behalve door de wind kan hier misschien ook nog een weinig zand door waterstroming aangevoerd zijn.
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Voorzover eenbepaald bodemprofiel door degenoemde opstuivingis ontstaan, is
het pollen erin grotendeels tegelijk met het zand gesedimenteerd. Het pollenprofiel
moet over het desbetreffende trajekt dus voornamelijk door "aangroeiing" zijn ontstaan, enisin dit opzicht vergelijkbaar metpollenprofielen in onderwaterafzettingen
envenen.Dathetprocesbijdeonderzochteprofielenechterhoogstensvangeringebetekenisisgeweest,zalhierna worden uiteengezet (zieonderc).
Vanwelzeergrotebetekenisvoordebodemvormingenhetontstaanvanhetpollenprofiel isin bepaalde gevallen het tweedehiervoor genoemde proces, dezandverstuivinggeweest.
Daarbij overtreft de hoeveelheid secundair verplaatst pollen in het algemeen de
hoeveelheid uit de atmosfeer gesedimenteerd pollen belangrijk. Met het stuifzand
wordtnamelijk meestalookmateriaal,afkomstig vandeuitspoelings-eninspoelingshorizontvandeeldersuitgestoven,gepodzoleerdedekzandbodem,meegevoerd.Vooral deuitspoelingshorizont kan enormehoeveelheden pollen bevatten.
Ofbijeenbepaaldprofiel een overstuiving opgetreden is,kanmeninhetalgemeen
aan zijn morfologische kenmerken goed onderscheiden. In sommige gevallen valt de
overstuivingslaag echter niet in het oog, en wel speciaal indien de laag betrekkelijk
dun is,zodat zij in deloop van de tijd door de bodemvorming het karakter vaneen
A-horizont heeft verkregen. Maar ook dan kan het door mikroskopisch onderzoek
nogmogelijk zijnhetoorspronkelijkebodemoppervlak terugtevinden,zoals bijvoorbeeldbijdeprofielen EpeIIenIII,waarhetzichverrieddoordeaanwezigheidvaneen
dunhoutskoolrijk laagje.
In tegenstelling tot de morfologische kenmerken van het bodemprofiel, verschaft
het pollendiagram in het algemeen geengegevenswaaruit men kan opmaken dat het
laatstgenoemde opstuivingsproces heeft plaatsgevonden. Dat deel van het diagram,
dat samenvaltmet deopgestoven zandlaag, shutnamelijk inderegelgoedaanophet
deel dat het bedolven profiel vertegenwoordigt. Dit is bijvoorbeeld gebleken uithet
onderzoek van de profielen Epe II en III en het hierna te vermelden profiel nabij
Wekerom.
Menismisschiengeneigdteveronderstellen, dathetpollenineenstuifzandlaag een
oudereindrukmoetmakendandat,wat bovenindeondergestoven bodemvoorkomt,
omdatheteerstgenoemdepollenvooreendeelafkomstig isuitdieperaanwezigezandlagenmetbetrekkelijk oudpollen. Bijverstuivingvanhetzand wordt dit oudepollen
gemengd metjong pollen uit de bovenste lagen. Aangezien echter de pollenkoncentratie daarin enorm veel groter is dan in de diepere lagen, zal het gevormde mengspektrummeestalmaarvooreenonbetekenend deeluitouder pollen bestaan. Bovendien kan tijdens deverstuiving denormale pollenregen zijn invloed blijven doengelden. Dekansdat het spektrum in destuifzandlaag eenoudereindruk maakt dan dat
boveninhetbedolvenprofiel,isdusmaarklein.
Indien door verstuiving zeer grote zandmassa's worden verplaatst, wordt eenprofiel somsdoor eenzo dikke laag bedekt, dat daarin een volledig nieuw podzolprofiel
ontstaat. Reikthetnieuwgevormdeprofiel ondieper dan de stuifzandlaag dikis,dan
komt tussen beide profielen een zandlaag voor, die soms sterk aan oorspronkelijk
aanwezig, niet verplaatst dekzand doet denken. In demeestegevallen kunnen echter
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in deze, bij het bovenste profiel behorende C-horizont wat donkerder gekleurdeinsluitselswordenwaargenomen,dievandeafgestoven A-enB-horizontafkomstig zijn.
DeherkomstvantenminsteeendeelvanheteventueelindezeC-horizont aangetroffen
pollenisdaarmeeverklaard.
Een mooi voorbeeld van een in verstoven dekzand ontwikkeld podzolprofiel, dat
vanhetbedolvenprofielgescheidenisdooreennietdoorpodzoleringbe'invloedelaag,
werdinhetwestenvandeVeluwenabijWekeromaangetroffen. Het gedeelte van het
diagram dat het bedolven profiel vertegenwoordigde, sloot goed bij het stuifzandgedeelteaan (HAVINGA,in druk).
Naast degenoemde opstuivings-en overstuivingsprocessenin het Holoceen, dient
men de sedimentatie van het dekzand in de glaciale en eventueel devroeg-holocene
periode teonderscheiden. Door diesedimentatie ishetpleistocene dekzandlandschap
ontstaan.Inhetdekzand,afgezet ineentijd daternoggeenofeenslechts betrekkelijk
zwakkeenondiepebodemvormingwas,wordtinhetalgemeengeenpollenuitdesedimentatieperiode aangetroffen. Het dekzand vormdeoorspronkelijk blijkbaar een ongunstigmilieuvoordekonserveringvanhetpollen,dattegelijkmetditzandmoetzijn
gesedimenteerd.
In sommigegevallen kan men dit oudepollen echter nogwelaantreffen en zijn de
voorwaarden voor dekonservering dusgunstiggeweest.Voorzover bijhet onderzoek
in het dekzand glaciaal pollen is aangetroffen, komt dit gekombineerd met de grote
massa'salgenvoor(bijdeprofielen PeelVIenVII).OokuithetPraeboreaalenuithet
Eemien is pollen tezamen met zeer veel algen aangetroffen (bij de profielen Peel V,
VelzenIV,respektievelijk deprofielen PeelV,VI,VII).Blijkbaar isinaldezegevallen
hetpollentegelijk methetzandineenplasgesedimenteerd. Bijdeprofielen PeelVen
VelzenIVkomendealgenrijke lagenonder niet algenbevattendevoor. De algenrijke
onderscheiden zich daarbij in morfologisch opzicht niet op bijzondere wijze van de
anderelagen.Bijdeprofielen PeelVIenVIIzijnvanboventotbenedenzeerveelalgen
aangetroffen. Hier wijst echter ook de aard van debodem duidelijk op sedimentatie
vanhetzand onder water.Het zand isbij profiel PeelVIzeer rijk aaneen gyttja-achtigeorganischestof;bijprofiel PeelVIIkomenerveelvenigedeleninvoor.
Voor debeide laatstgenoemde profielen ishet zonder meer duidelijk dat praktisch
allepollen erdoor sedimentatie,tegelijk metde"groei"vandesterk organische,zandige lagen, in terecht is gekomen.De hiaten in de diagrammen wijzen erop, dat een
deel van het materiaal isweggespoeld, en dat daarna de sedimentatie is hervat. Behalvedoorsedimentatiekanbijprofiel PeelVImisschienook,zijhetinuiterstgeringe
hoeveelheid, pollen door infiltratie in de zandige bodem geraakt zijn. Dit vond wellichtplaatstijdens deperiodedatdebodemdroogaan deoppervlakte lagendezwak
ontwikkelde uitspoelings- eninspoelingshorizont ontstondsn (ziebiz.24).
Wat betreft profiel Peel V, waarbij sterk organische lagen in het zand ontbreken,
zou men eventueel kunnen veronderstellen dat dehoofdmassa van het pollen in het
Holoceen in het algenrijke zand is gei'nfiltreerd, dat voordien reeds was gesedimenteerd.Er komenimmersinhetgeheelgeen glacialespektrainhetdiagramvoor.Men
moestdan echtertevensaannemen, datvandemikrobotanische inhoud vanhetzand
uit het prae-Holoceen, alleen de algen voor korrosie zijn gespaard. Deze veronder57

stelling nu is in strijd met de ligging van het Eemien-spektrum bij 25 cm, in het
lemigezand,tussendetweepraeboraele spektra bij21en31cm,inhetnietlemige zand.
Het praeboreale pollen bij 31 cm kan de lemige laagmethetEemien-pollen natuurlijk
niet zijn gepasseerd. Blijkbaar is er in het Praeboreaal nog verspoeling opgetreden en
zijn dehoger aanwezige,algenrijke zandlagen pas daarna gesedimenteerd.
Het bovenste deel van de zandige bodem, waarin geen algen voorkomen, is blijkbaar opgestoven toen de omgeving droger wasgeworden. Dit hangtmisschien samen
met het verdwijnen van dehalin degrond, in deloopvan het Praeboreaal. Pas daarna
kan de podzolering zijn begonnen. Zoals bij de diagrambeschrijving reeds is vermeld,
reikt het podzolprofiel tot ver beneden het niveau waar de algen beginnen op te treden
en ook nog belangrijk dieper dan het hoogst aanwezige Eemien-spektrum, bij 25 cm.
Ook bij ditprofiel iserechter mogelijk tochwat pollen door inspoelinginde bovenste,
veel algen bevattende lagen geraakt. Dat zou in de tijd voorafgaand aan de veengroei,
toen de podzolering plaatsvond, gebeurd kunnen zijn.
Bij profiel Velzen IV heeft er tijdelijk sedimentatie onder water van zand en pollen
plaatsgevonden, in aansluiting op de vorming van het dunne veenlaagje dat ± 35 cm
onder het zandoppervlak aanwezig is.Dat het algenrijke materiaal aan eenzekere verspoeling onderhevig is geweest, volgt bij dit profiel uit de aanwezigheid van het leemlaagje, enkele em's boven het veenlaagje. Een onregelmatige opeenvolging van pollenspektra zoals bij profiel PeelV, ishier echter niet ontstaan. Daar bij profiel Velzen IV
geen oudere dan praeboreale spektra zijn aangetroffen, kan de sedimentatie van alle
onderzochte lagen niet voor het begin van het Holoceen zijn begonnen.
Zou men op dezelfde wijze als bij de profielen Delfzijl II en IV, ook bij de profielen
PeelV,VI,VIIenVelzen IVdeAPF-waarden bepalen enlogarithmisch tegen dediepte uitzetten, dan zou ongetwijfeld blijken dat, voorzover de kurven met de algenrijke
trajekten samenvallen, de pollenkoncentraties bij toenemende diepte niet afnemen,
maar min ofmeer konstant blijven. Denormale pollenpreparaten gavenin die richting
reeds een goede aanwijzing. Exacte bepalingen zijn echter wegens hun tijdrovende
karakter niet uitgevoerd.
b. P o l l e n s e d i m e n t a t i e t e g e l i j k m e t o p h o p i n g v a n z a n d a a n h e t
b o d e m o p p e r v l a k d o o r de b o d e m f a u n a
Een overeenkomstig effekt als door een geleidelijke, zeer langzaam plaatsvindende
opstuiving, kan ook ontstaan door de aktiviteit van de bodemfauna in een gepodzoleerde bodem. Daardoor kanjaarlijks een dunne laag minerale grond aan het bodemoppervlak worden geaccumuleerd. Het materiaal is bij dit proces uit de ondergrond
afkomstig zodat, ondanks de "aangroeiing" van het bodemprofiel aan de bovenzijde,
het bodemoppervlak toch niet hoger komt te liggen.
Een mooi voorbeeld isreedsin 1899beschreven door KEILHACK. Deze onderzoeker
kwam onder een heidevegetatie de volgende bodemlagen tegen: 20a 40cm zand zonder grint en stenen; daaronder 10 cm grint en stenen; onder die laag tenslotte zand
met veel grint en stenen gemengd. Deze lagenopeenvolging is volgens KEILHACK ontstaan door de aktiviteit van insekten in debovenste 40a 50cmvan dezandige bodem,
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die oorspronkelijk tot aan de oppervlakte veelgrint en stenen bevatte. In een droge
periode wordt door dedieren zand uit dediepere lagenomhooggebracht, waardoor
rondom de gaten die zij in de bodem gemaakt hebben, heuveltjes ontstaan. Alshet
regent wordt dit zand gedeeltelijk verspoeld en regelmatig over het bodemoppervlak
verspreid. Inhoofdzaak mierenenkeverszouden dezeaktiviteit vertonen.
Eenbelangrijk verschiltussenheteffekt vanditprocesendatvandegeleidelijkeopstuiving is, dat het eerste niet onafhankelijk van de bodemgesteldheid is, zoals het
tweede.Waar delevensvoorwaarden voor debodemfauna hetgunstigstzijn, ontstaat
de sterkste ophoping van zand aan het bodemoppervlak. Misschien kan daardoor
somsoverbetrekkelijk korteafstand deaccumulatienogalvarieren.Methetzand kan
natuurlijk eventueel ook pollen uit deondergrond omhoogworden gebracht.
c. De b e t e k e n i s van de o p s t u i v i n g en van de a c c u m u l a t i e van
zand d o o r de b o d e m f a u n a voor de o n t w i k k e l i n g van het pollenprofiel
Hiervoor isreedsuiteengezet dat,indiendeopstuivingtot standisgekomen alsgevolgvan een min of meer lokale zandverstuiving in het Holoceen, het pollenprofiel
vooreenbelangrijk deeldoor secundairverplaatst,echterrelatiefjongpollenkan zijn
gevormd.Voorts isgebleken dat pollenprofielen in dekzand dat als een onderwaterafzetting opgevat moet worden, voornamelijk tijdens de sedimentatie van het zand,
door "aangroeiing"zijn ontstaan.
In het navolgende zalblijken dat aan degeringe opstuiving, respektievelijk ophoging van de bodem door bodemdieren, tijdens het Holoceen, maar weinig betekenis
kanworden gehecht.
ErkoneenglobaleindrukwordenverkregenvandehoeveelheidzanddieindeomgevingvanhetUddelermeerinbepaaldeperiodenvanhetHoloceenisgesedimenteerd,
doorhetzandgehaltenategaanvandedy,dieindedesbetreffende periodenindeplas
is afgezet.
Onderzocht zijn enkelemonstersvan atlantische-ensubboreale ouderdom. Uit de
analyseresultaten konwordenberekend, datergedurendehetAtlanticumenhetSubboreaal zoveelzand in het Uddelermeer isgesedimenteerd, als overeenkomt meteen
3cm,respektievelijk 1,5cmdikkelaagdekzand. Dit betekent eenjaarlijkse sedimentatievanslechts0,0012,respektievelijk 0,0007cm.Hierbij isernognieteensrekening
meegehouden dat er misschien ook zand aangevoerd isdoor waterstroming. In het
centrum vandeplaswasdedy,zoalsbij hetmikroskopisch onderzoek bleek,nog armer aan zand danwaar demonsterszijn genomen, dichterlangsdeoever. Vergehjkt
mendesomvandehiervoorgenoemdedikten(4,5cm)metdetotalelengtevandeatlantischeendesubborealezoneinhetzanddiagramUddelermeerII(65cm),danblijkt
duidelijk de geringe bijdrage vandeopstuivingaandevormingvanhet pollenprofiel.
Ookuit desedimentairegesteldheidvandezandigebodembijditprofiel, kantrouwensworden afgelezen dat erinhetHoloceenmaareenzeergeringesedimentatievan
zand heeft plaatsgevonden. Alleen door delaatste in acht tenemenkannamelijkverklaard worden, dat de horizontale laag stenen (zie biz. 8) plaatsehjk slechts 6cm
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onder hetzandoppervlak ligt.Delaagvormtbovendieneenbewijs dat de ophogende
werkingvan debodemfauna niet groot isgeweest. Deveronderstelling dat dedieren
alleen plaatselijk, waar een dikke laag zand boven de stenen aanwezig is, een grote
aktiviteitzoudenhebbenvertoond,gaatnietopdoordat destenenoveralnauwkeurig
ineenplat,vrijwelhorizontaalvlakliggen.
Eenmeeralgemeengeldigbewijsvoordegeringeinvloedvandeholocenesedimentatie, respektievelijk accumulatie door bodemdieren, wordt gevormd door de zeer
sterkeafname van depollenkoncentratie mettoenemendeafstand tot hetzandoppervlak(ziebiz.53). Indienhet pollen ineengepodzoleerdezandigebodemwasterechtgekomen op een ongeveer overeenkomstige wijze als in een organisch, "gegroeid"
sediment, kon men daarin op elke diepte een ongeveer even grote APF verwachten.
Menkandaarmisschientegenoverwillenstellen,dathetpollennadesedimentatiegedeeltelijk door korrosieisvernietigd.Mettoenemendediepteonder hethuidigezandoppervlak moest de korrosie langer werkzaam zijn geweest, met als gevolgeen naar
beneden afnemende APF.Dezeredeneringhoudtechtergeenrekeningmetdebijzondereomstandighedenvoorkorrosie,ineengepodzoleerdebodem.Neemtmenaan dat
hetpollennadesedimentatienietmeerisverplaatst, danverondersteltmentevensdat
er geen homogenisatiefase (zie biz. 18)is geweest, tijdens welkehet pollen door het
zand isgemengd. Depodzolering zoureedstijdens deveronderstelde, zeer langzame
sedimentatieinhetHoloceenmoetenzijnbegonnen.Nuisdeaantastingineengepodzoleerde bodem waarschijnlijk zeer gering (zie biz. 66), zodat men toch eerder een
gelijkblijvende daneenveranderendeAPFkonverwachten.Wilmennietteminvaneen
vrijsterkekorrosietijdensennahetontstaan vaneenpodzolprofieluitgaan,danmoet
men echter ook aannemen dat de omstandigheden voor een sterke korrosie in de
A2-horizontveelgunstiger zijndanindediepergelegen,meerhumeuzeenminderporeuzeB-horizont. Ditgeldtvooralindien deB2-horizontvenigontwikkeldis,zoalsbij
profiel Staphorst I, ofsterkverkit,zoalsbijdeprofielen PeelI,IIenIII.IndeB-horizontzoumenderhalvenietminder,maarjuistmeerpollendanindeA2-horizontverwachten. Eentoename van deAPF isop deovergangvan deA2-naar de B-horizont
echter bij geen der onderzochte profielen waargenomen.
Er kan ook eenbewijsvoordegeringebetekenisvandeopstuivinginhetHoloceen
worden geleverd, door onderlingevergelijkingvandepollenkoncentraties in profielen
vangelijke ouderdom, welkeonder hydrologisch sterk verschillende omstandigheden
zijn ontstaan. Daartoe bieden deAPF-waarden van deprofielen Delfzijl II, IVenV
een goede mogelijkheid. Zou de opstuivingstheorie gelden, dan mocht worden verwachtdathetpollenbijalledrieprofielentotongeveereenzelfde diepteonderhetzandoppervlak voorkwam. De beide natte profielen Delfzijl IV en Vzouden op overeenkomstige diepten meer pollen moeten bevatten dan het vrij droge profiel Delfzijl II,
omdat eennat milieu dekonservering begunstigt. Zo bevatten immers dekzandlagen
die sinds hun sedimentatie onder zeer natte omstandigheden hebben verkeerd, nog
het glaciale pollen; in droge dekzandbodems is dit weer verdwenen. Men ziet echter
bijdereeksvanDelfzijl, dathetpollenbijhetvrijdrogeprofieltotgroteredieptevoorkomt dan bij denatte profielen, terwijl depollenkoncentraties bij het eerstgenoemde
profiel verreweg het grootst zijn. De APF bedraagt bij profiel Delfzijl II op 10cm
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diepte, in de weinig humeuze A2-horizont, 180000, bij profiel Delfzijl IV op 8 cm
diepte,in dezeerweinighumeuzeA2-horizont, 1250enbij profiel Delfzijl Vop 6 cm
diepte,indesterkhumeuzeA^horizont,4500.Hieruitblijkt duidelijk dathetpollenin
hetzand isterechtgekomen door afdaling vanaf het zandoppervlak.
DegenoemdehogeAPF-waarde bijprofiel Delfzijl IIberustgrotendeelsopdeaanwezigheid van zeer veelvarensporen; het Fz7zcz«ae-percentage bedraagt 660.Ook de
geringeAPF-waardebijprofiel Delfzijl IVgaatmeteenvrij hoogFz'/z'cz'nae-percentage
gepaard,namelijk van 115.Bijprofiel Delfzijl VisdelageAPF-waardevrijwelzonder
medewerking van deFilicinae ontstaan. Men kon nog veronderstellen dat bij profiel
Delfzijl IIeenwillekeurige overrepresentatie vanvarensporen inhet spelis(zieonder
h), waardoor het effekt vaneensterkerevernietiginginhet drogemilieuzouzijn versluierd. Deze redenering houdt echter geen steek alsmen deAPF-waarden berekent
zonderdaarindevarensporentebetrekken.DealdusherleideAPF-waarden bedragen
bij deprofielen Delfzijl II, IVenVrespektievelijk ± 23000, ± 625en ± 4500.Ook
nunogisdeAPFblijkbaar verreweghetgrootstbijhetvrijdrogeprofiel Delfzijl II.
Er zijn aan verschillende diagrammen nog meer waarnemingen te doen die tegen
een eenzijdige verklaring met behulp van de sedimentatietheorie pleiten. In diagram
PeelI komthet onderste spektrumvanhet77/z'a-rijkedeelvan deatlantische zone op
± 20cmdiepte onder hetzandoppeivlakvoor,inhet trajekt van deAB-horizont. In
diagramPeelIII treft menechter pas 58cmonder hetzandoppervlak, indeBC-horizont, een spektrum met eenbijzondere hoge77/z'a-waardeaan. Het zal duidelijk zijn
dat dergelijke verschillen bij tweebetrekkelijk dicht bij elkaar gelegen profielen, onverenigbaar zijn met de veronderstelling dat op beide plaatsen het pollen tegelijk
methetzandisgesedimenteerd.
Zeerduidelijk isdesedimentatietheorie instrijd met de Noordoostpolder-diagrammen.Men kan moeilijk aannemen dat erinhet dichteeikenbos, gedurende degehele
periodewelkedoor dediagrammen wordtvertegenwoordigd, een belangrijke opstuivingplaatsvond. Even onwaarschijnlijk isdeaanname,daterindezeernattegepodzoleerdebodemtotgrotediepteenin grotengetale dieren aanwezigwaren,waardoor
hetzandtenslottenietminder dan ± 115 cm- ditisdedieptevanhetpollenprofiel omhoogwerd gebracht.
d. Verspoeling van zand met pollen
Bij de diagrambeschrijving isgebleken, dat in de diagrammen van dereeks PeelL
een hiaat aanwezig is en dat diagram Peel Vvan deze reeks bovendien een onregelmatige opeenvolging van de spektra bezit. De diagrammen of de gedeelten daarvan
waarin deze verschijnselen optreden, zijn verkregen door analyse van onder water
gesedimenteerd zand, waarin het pollen uit desedimentatieperiode goedisgekonserveerd.Blijkbaar heeft erverspoelingvanhetsedimentmethetpollen plaatsgevonden,
voordat het zand tot het huidige niveau was gesedimenteerd, dus ook voor het ontstaan van het vegetatieprofiel.
Datersomsookverspoelingisopgetredennadat desedimentatievanhetzandvoltooid en het vegetatieprofiel reeds ontstaan was, blijkt bij profiel Flevoland II. De
61

bovenste 4cmvan dit opeen hellinggelegen profiel zijn duidelijk gelaagd, wat een gevolgvanverspoelingenresedimentatiemoetzijn.Hetpolleninhetgelaagdezandiswaarschijnlijk gedeeltelijk secundairverplaatst,maareendeelkanookdirektuitde atmosfeer
afkomstig zijn. In het algemeengeldtechter,dat niet onder water afgezette dekzanden
met een gedeeltelijk verspoelde polleninhoud, tot uitzonderingsgevallen zijn beperkt.
e. I n s p o e l i n g van pollen
Bij de beschrijving van de diagrammen is gebleken, dat bij het podzolprofiel Staphorst II depollensamenstelling inhet bovenste deelvan de uitspoelingslaag, alsgevolg
van de aanwezigheid van kultuurpollen, veel overeenkomst bezit met die in de er
boven liggende teelaardelaag. Dank zij het kontakt via de scheuren in het tussenliggende dunne veenlaagje, kon het pollen vanuit de teelaardelaag in de A-horizont
van degepodzoleerde bodem spoelen.Dezeinspoeling heeft tot tenminste 10cm onder
het oude bodemoppervlak plaatsgevonden. De hoofdmassa van het ge'infiltreerde
pollenisechter niet dieper dan 5cmaangetroffen. De tijdsduur van deinspoeling heeft
maximaal 700jaar bedragen, aangezien het land na ± 1250n.Chr. is afgeveend en tot
bouwland ontgonnen.
Een ander bewijs voor het optreden van polleninspoeling wordt gevormd door de
aanwezigheid van het, uit het jongere deel van het Holoceen afkomstige, pollen van
Fagus, Carpinus en Cerealia, 9 a 11 cm diep onder het oude oppervlak van profiel
EpeIII enhet ontbreken daarvan in deprofielen EpeIenII. De hoofdoorzaak van het
niet naar beneden spoelenvan ditpollenbij delaatstgenoemde profielen, moet zijn dat
het oude zandoppervlak daar door veen van de atmosfeer is afgesloten. Daarnaast
kan ook debodemkundige situatie vaninvloed zijn geweest, speciaalbij profiel Epe II,
dat laag ten opzichte van de waterspiegel ligt (zie hoofdstuk V, b). Bij profiel Epe III
is ook Seca/epollen geiinfiltreerd, echter tot veel geringere diepte dan het andere
CerealiapoUen.Het laatste hangt waarschijnlijk samen met de omstandigheid dat de
roggeteelt pas zeer laat, ongeveer tegen de Romeinse tijd, is ingevoerd. De totale
diepte waarover het Seca/epollen door de grond is verplaatst, is echter zeker groter
dan de diepte (2 cm) waarop het beneden het oude bodemoppervlak aangetroffen is,
daar het ook nog de stuifzandlaag moet zijn gepasseerd.
In goede overeenstemmingmet de aanname van eenverschillend langdurige inspoeling bij dezeprofielen, is dat bij profiel Epe III de pollenkoncentratie in de brandlaag
het grootst is en de koncentratie aan houtskooldeeltjes het kleinst.
De vraag rijst nu of er bij de gekonstateerde inspoeling een selektie naar korrelgrootte van het pollen is opgetreden, overeenkomstig de opvatting van SELLE (1940).
Daartoe kan men bijvoorbeeld de diepten met elkaar vergelijken, tot welke de pollenkorrels van Rumex en van Cerealia,bij profiel Staphorst II, zijn ingespoeld. De eerste
bezitten een doorsnee van ± 25[i,de andere van ± 50;x. Uit het diagram kan men
aflezen dat de kleine Rumex-korrels nietdieper geinfiltreerd zijn dan de grote korrels
van de Cerealia.De verhouding Rumex %:Cerealia %is door deinfiltratie echter wel
toegenomen. Deze bedraagt namelijk 5 cm onder het oorspronkelijke bodemoppervlak 0,55 en 4,5 cm erboven, in de teelaardelaag, ± 0,33.
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Deinspoelingmoetindenietdoorworteldeuitspoelingshorizontonderhetveen,via
deporien tussen dezandkorrelshebbenplaatsgevonden. Naast eendergelijke inspoeling treedt er in wel doorwortelde bodems waarschijnlijk ook een zekere pollenverplaatsing op door transport in gangen van afgestorven wortels, al blijven dergelijke
gangen vermoedelijk maar korte tijd intakt. Ook wanneer die gangen dichtstorten
treedt er, met het zand, transport van pollen op.Bij dereeks Delfzijl is bijvoorbeeld
waargenomen datindebruineinspoelingshorizontoude,somsnogmetdewortelbast
bekledewortelgangen opgevuldwaren met gebleekt zand uit deA2-horizont.Met dit
zandisnatuurlijk ookpollenverplaatst; hetisechterniet geanalyseerd.
/. De betekenis van de polleninspoeling voor de ontwikkeling van
het pollenprofiel
Ook met behulp van de inspoelingstheorie kunnen de diagrammen maar ten dele
worden verklaard. Zo kan zij geen antwoord geven op devraag, waarom depollenspektraindeverkitteB2-horizont,bijprofielPeelIouderzijndanbijprofielPeelII.Bij
heteerstgenoemdeprofielvertegenwoordigendespektrade"boreaal-atlantische"-overgangsperiode,bijhetandereprofielde "atlantische" periode tijdens de enorme Tiliauitbreiding in deomgeving.DeB2-horizontkomtbijprofiel Iwatondieper onder het
zandoppervlak voor dan bij profiel II. Uit bodemkundige overweging moet aangenomen worden dat de ondoorlatende laag bij beideprofielen ongeveerterzelfder tijd
isontstaan. Uitgaandevandeinspoelingstheoriezoumenderhalveverwachten,datde
spektraindezelaagbijprofiel Iniet ouder, maarjuistietsjonger zoudenzijn dan bij
het andere profiel.
Moeilijk verenigbaar met de inspoelingstheorie is ook dat binnen elk der reeksen
Staphorst, Delfzijl, put Ben Flevoland, weinig of geen verband waargenomen kan
wordentussen delengten der diagrammen endedieptentotwelkede podzolprofielen
zijn ontwikkeld. Sommige van de diagrammen reiken tot de onderzijde van de inspoelingshorizont, andere tot in deze horizont of vallen zelfs geheel binnen de uitspoelingshorizont. Dezoneringvandediagrammenvarieertperreeksechterweinig.
Eenverschijnsel dat sterk tegen inspoeling pleitisvoorts, dat dikwijls tot beneden
deB2-horizontnogveelpollen aangetroffen wordt, zelfs indien dielaagverkit enabsoluutondoorlatendis.Ditisbijvoorbeeld hetgevalbijdeprofielen PeelI,IIenIII.
Uit het voorgaande volgt dat deindringing van het pollen in het zand grotendeels
onafhankelijk van de podzolering moet zijn geschied. Dit betekent dat de afdaling
van het pollen in de zandige bodem in hoofdzaak plaatsvond, voordat de bodem in
zekere mate was gepodzoleerd, dat wil dus zeggen tijdens de homogenisatiefase, die
aan depodzoleringsfase voorafging (ziebiz. 18). Tijdens dieeerste fase vond onder
invloed van de bodemfauna een sterke menging plaats van de bodemdelen en daarmedevan pollen vanverschillende diepten, terwijl door defauna ook het aan deoppervlakte sedimenterende pollenindegrondwerd gebracht (zieook hierna, biz.65).
Een verschijnsel waarvan de verklaring eveneens naar de homogenisatietheorie in
plaatsvannaar deinspoelingstheorie voert,isdatin dichtbijelkaargelegen profielen
depolleninhoud vandeonderstelagensomssterkverschilt.Zotreft men bijvoorbeeld
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in diagram Epe II bij 34cm, een "boreaal-atlantisch"-overgangsspektrum aan waar
beneden geen oudere spektra meer aanwezig zijn. In diagram Epe III daarentegen
komenondereenovereenkomstigspektrumbij40cmnog "boreaal-atlantische"-overgangsspektra van een oudere samenstelling voor, en daaronder een "boreaal" spektrum.
OokbijdereeksPeelHzijndergelijkeverschillenaanwezig.DediagrammenPeelII
enIII,welketotrespektievelijk 45 en58 cmonderhetzandoppervlakreiken,beginnen
met "atlantische" spektra. In de diagrammen Peel I en IV ligt de onderzijde van de
"atlantische" zone bij respektievelijk 25 en 33 cm. Daar beneden bevindt zich bij
PeelI,opeendieptevan42cm,nogeen"boreaal"spektrumenbijPeelIV,van43tot
71cm diepte,een "boreale"zone.
Zou mendezediagrammen uitsluitend metbehulpvandeinspoelingstheorie willen
verklaren, dan kon men een der beide volgende veronderstellingen maken. Deeerste
isdatbijdeprofielenEpeIIIenPeelIenIV,hetinspoelingsprocesreedsinhetBoreaal
begonnen isenbij deprofielen Epe II en Peel II enIII,pas tijdens deboreaal-atlantische-overgangsperiode,respektievelijk hetAtlanticum. Volgensdeandere veronderstellingwordthetontbrekenvanouderepollenspektrabijdelaatstgenoemde profielen
aan pollenvernietiging na de inspoeling toegeschreven. De eerste veronderstelling is
natuurlijk zonder meer onwaarschijnlijk, maar ook de tweede is moeilijk aanvaardbaar. Waarom zou bij de reeks Epe het oudste pollen welgekonserveerd zijn in het
naasthetvennetje aanwezigedrogeprofielIIIennietinhetonderhetvennetjegelegen
profiel II, waarom bij dereeks Peel H welin deprofielen IVenI, respektievelijk het
natsteenhetdroogsteprofiel vandezereeks,maarwaaromnietindedroge profielen
II en III?
Hierna (zie biz. 68) zal blijken dat ook deze verschijnselen slechts goed kunnen
worden verklaard alswordt aangenomen, dat de pollenprofielen in hoofdzaak reeds
werden gevormd voordat depodzolering begon.
Tenslotte zij nog verwezen naar paragraaf 2 van dit hoofdstuk, waarin voor het
pollenprofiel Delfzijl II, op grond van het verloop van deAPF-kurve, reeds tot een
overeenkomstige konklusie wasgekomen.
Deinvloedvandeinspoeling opdepollenverdelingwordtpasvanbetekenis tijdens
de overgangsfase, wanneer de biologische aktiviteitreeds sterk is afgenomen. Gedurende detijd dat deinspoelingslaagbezigiszichtevormenennogniet tezeerisverdicht, kanermisschiendoorinspoelingpollentotindielaagwordenverplaatst. Inde
A-horizont blijft natuurlijk ook daarna de mogelijkheid voor polleninspoeling aanwezig.Bijdereeksen Staphorst enEpeisaangetoond, dat dientengevolgedezonering
vaneendiagramvaneenpodzolprofiel nogsterk kanzijnbei'nvloed.
Het isniet onwaarschijnlijk dat de ondiepe pollenprofielen ter plaatse van dezeer
natte gley-podzolprofielen Appingedam en Delfzijl V, en het natte podzolprofiel
Delfzijl IV,grotendeels tengevolge van polleninspoeling zijn ontstaan. De bodemvormingaldaarwijsteropdat de grondwaterstand reeds vroegzeer hoog is geweest.
In het uitgeloogde zand boven de grondwaterspiegel kon het pollen gemakkelijk
inspoelen.
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g. De p o l l e n v e r d e l i n g als gevolg van h o m o g e n i s a t i e
Bij de bespreking van de polleninspoeling zijn enkele verschijnselen besproken, die
leidden tot de veronderstelling dat aan het homogenisatieproces degrootste betekenis
toekomt voor het ontstaan van de meeste pollenprofielen in dekzand.
Een meer direkt bewijs voor deze theorie, is dat er bij een paar reeksen een duidelijke samenhangisaangetroffen tussen de diepte tot waar het pollen onder het zandoppervlak voorkomten die tot waar de oorspronkelijke gelaagdheid van het dekzand
geheel isverstoord alsgevolg van de homogenisatie (zie hoofdstuk III, biz. 35en 38).
Overeenkomstige waarnemingen zijn in de literatuur slechts eenmaal ontmoet. Door
DEWERS (1935) wordt een dergelijke samenhang beschreven voor bodemprofielen in
duinzandgronden.
Hoe de pollenverdeling in een goed gehomogeniseerde zandige bodem is en op
welke wijze die precies tot stand komt, zou een apart objekt voor studie kunnen vormen. Daarbij kon men ook onderzoeken wat er met het pollenprofiel gebeurt, wanneer er eenveranderingin de samenstelling van het sedimenterende pollen optreedt en
wat, indien het podzoleringsproces geleidelijk de overhand verkrijgt. Hoewel alleen
gepodzoleerde bodemszijn onderzocht,met uitzonderingvan, gleyprofiel Velzen I en
van profiel PeelVII,waarbij in het geheel geen bodemvorming onder invloed van een
vegetatie is opgetreden, isin deze problemen toch enig inzicht verkregen.
De bodemfauna van de goed gehomogeniseerde bosbodem verschilt, zowel kwantitatief als naar samenstelling, sterk van die in de gepodzoleerde bodem en beiinvloedt
de bodemvorming op een geheel verschillende wijze (FRANZ 1960).Door de schaarse
fauna in degepodzoleerde bodem wordt vooral zand uit de ondergrond aan de oppervlakte gebracht; door de zeer talrijke fauna in de gehomogeniseerde bodem wordt in
deeersteplaats het bodemmateriaal van verschillendediepten gsmengd.
Voor de menging kunnen regenwormen (lumbriciden) van grote betekenis zijn.
Door die dieren worden ook grote massa's organisch materiaal, van de strooisellaag
afkomstig, in de bodem gebracht. Zo hebben HOEKSEMA C.S. (1956,biz. 117) bijvoorbeeldwaargenomen,dat door eenregenworm 160berkeblaadjes in de uitmonding van
eenwormegangwarengetrokken. Metdeopdezewijze alsvoedselvoorraad opgeslagen
blaadjes zal echter ook veel pollen, dat gedurende het afgelopen jaar op de grond was
gesedimenteerd, bijeengebracht zijn. Dit pollenmoettenslotte ook deelvan dewormeuitwerpselen zijn gaan uitmaken, daar alleen de inhoud van de pollenkorrels, maar
nietdeexine wordt verteerd (DIMBLEBY 1957). Doordat de wormen de gangen in de
bodem met hun darminhoud afpleisteren, wordt het pollen dat in een bepaald jaar
gesedimenteerd is, gelijkmatig in de bodem gedeponeerd. Door RAY(1959) is
experimenteel aangetoond dat de grotere wormen het pollen snel door de grond
distribueren. Tengevolge van dezeinbrengingwordt hetpollenprofiel dus voortdurend
verjongd, terwijl tevens, als gevolg van de menging, een homogeen pollenprofiel ontstaat.
Behalve de regenwormen zijn er vele andere dieren, bijvoorbeeld verschillende arthropoden, die de bodem meer ofminder diep kunnen doorwoelen en een homogeniserend effekt veroorzaken.
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Nu zoumenverwachtendatdeverjonging geengrooteffekt kanhebben, omdatde
spektra gedeeltelijk uit het oudere pollen dat reeds in degrond was, blijven samengesteld. Wanneer bijvoorbeeld pollen tijdens hetAtlanticumineen bodemgeraakte,
werd het gemengd met de pollenvoorraad in de grond uit het Boreaal. Bijgevolg
zoudendemengspektra diehierdoorontstonden,schijnbaar de"boreaal-atlantische"overgangsperiode moeten weergeven. In feite is echter dikwijls ieder spoor van een
boreale pollenflora inzanddiagrammenafwezig, zelfsindien hetzand door veengroei
reeds in de laatste fase van het Atlanticum of het begin van het Subboreaal (zie de
diagrammenPeelIIenIII enNoordoostpolder IIenIII)vanpollentoevoer wasafgesneden.
Natuurhjk mag men niet veronderstellen dat er tijdens het Boreaal geen polleninfiltratie in de bodem plaatsvond. Men is derhalve genoodzaakt om aan te nemen
dat het oudere pollen door korrosieisverdwenen.
In goede overeenstemming met dezehypotheseis,dat het nog aanwezigepollen in
eenzandigebodemvrijwel steedsineenzeerslechtgekonserveerdetoestandverkeert.
Ook deomstandigheiddat er in het algemeengeenverband bestaat tussen de ouderdomvaneenprofielendepollenkoncentratieinhetzand,isdaarvooreensterkesteun.
Indien men bijvoorbeeld de APF-waarden voor de bodemlagen onder de brandlaag
vandeprofielen EpeIIenIII,vergelijktmetdieopongeveerovereenkomstigediepten
bij profiel Delfzijl II, ziet men dat de pollenkoncentraties bij het laatste profiel het
grootst zijn. De bodemvorming is evenwel bij profiel Delfzijl II het eerst geeindigd.
Voorts ishet algemeenbekend, dat menvoor debereiding van pollenpreparaten van
vroeginhetHoloceendoorveenoverdekteprofielen, meteenzelfde hoeveelheidmateriaalkanvolstaan,alsvoorprofielen dietotdehuidigetijdaandeoppervlaktehebben
gelegen.
Waar het nu op aankomt, is te weten door welke oorzaken en tijdens welke fase
van bodemvorming, hetpollen in hoofdzaak wordt vernietigd.
Deverschillendesamenstellingvandeonderstespektrainde diversediagrammenvan
dereeksen Epe en PeelH(ziebiz.64),isinstrijd met deveronderstelling datpollenkorrosiedoordirektchemischeoxydatiezoukunnen zijnveroorzaakt. Ditisookgoed
in overeenstemming met deresultaten van laboratoriumproeven over pollenkorrosie
door KIRCHHEIMER (1935). Deze onderzoeker ontdekte dat in water gesuspendeerd
pollen alleen door mikroben wordt aangetast. Bij afwezigheid van deze organismen
kwamgeen korrosie voor.
Nuiseengepodzoleerdezandigebodembetrekkelijk steriel.Dehoeveelheidmikroorganismen en het aantal soorten kunnen zelfs even klein zijn als in een hoogveen
(LOUB 1956).Ineenhomogeenbosprofiel daarentegen iseenovervloedige mikroflora
aanwezig.Ditmaakthetzeerwaarschijnlijk datdepollenvernietigingineenbodemdie
thansineengepodzoleerdetoestandverkeert,inhoofdzaak tijdens dehomogenisatiefase isgeschied.
Het verjongingsproces van het pollenprofiel als gevolg van de voortdurende aanvullingvandepollenvoorraadmethetsedimenterendepollen,wordttijdens de homogenisatiefase door devernietiging vanhet oudere pollen natuurhjk aanmerkelijk versterkt. Alleen op die wijze kan een pollenprofiel ontstaan, waarvan in het diagram
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niet alleeneenofmeeroudereholoceneperioden ontbreken, maarook deovergangs
zone (mengspektra) naar het oudere deelvan het Holoceen.
Met behulp van het voorgaande kan schematisch verklaard worden, hoeverschillend samengestelde pollenprofielen kunnen ontstaan. Wanneer tijdens een bepaalde
periodehethomogenebosprofielnognietbezigistedegraderentoteenpodzolprofiel,
geven de spektra zowel onderin als bovenin het pollendiagram een vegetatie uit die
periodeweer.Neemtdehomogenisatiediepteopdeovergangnaareenjongereperiode
niet af, ofneemt dieeventueelzelfstoe,danontstaan naverloopvantijd overalspektra dieeenvegetatie uit dejongere periode vertegenwoordigen. Indien echter debiologische aktiviteit in dezelfde tijd wel afneemt en daarmee de diepte tot welkede
menging plaatsvindt, ontstaan in het pollenprofiel twee verschillende zones. In de
bovenste vindt nog steeds verjonging plaats, maar in de onderste zone verandert de
pollensamenstelling niet meer.De pollensamenstelling wordt nu gedifferentieerd. De
onderstezoneblijft devegetatieuitdeoudereperiodevertegenwoordigen,debovenste
geeft dieuit dejongere periode weer (ziefig.4). Op denduurwordtookhetonderste
deelvan delaatstgenoemde zoneweergefixeerd enz.Het gefixeerde deelvanhetpollenprofiel "groeit" dus steeds aan ten koste van het nog niet gefixeerde; er worden
voortdurendjongere spektra aan toegevoegd.Tenslotte,wanneer debiologischeaktiviteit ten einde loopt, is het pollenprofiel over de gehele diepte vrijwel verstard. De
fixatie isechternietabsoluut.Tengevolgevanpolleninspoeling kunnenerboveninhet
profiel nogjongere spektra ontstaan.
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FIG. 4. Verandering van een pollenprofiel onder invloed van homogenisatie.
Change of apollen profile under the influence ofhomogenization
j Homogenisatiediepte
i Homogenization depth
a. Pollensamenstelling representatief voor periode A.
Pollen composition representative of period A.
b. Pollensamenstelling representatief voor periode B.
Pollen composition representative of period B.
Links: dehomogenisatiediepte isin periode Beven groot alsin devoorafgaande periode A.
Onleft: the homogenization depth is thesame duringperiod B as duringtheprecedingperiod A.
Rechts: de homogenisatiediepte is in periode Bgeringer dan in periode A.
Onright: the homogenization depth is less duringperiod B than duringperiod A.

De afname van de homogenisatiediepte hangt bij onder veen aanwezige profielen
ongetwijfeld samenmeteenstijgingvandegrondwaterstand. Zijmoetbij deverschillendeonderzochteprofielen inverschillendeperiodenvanhetHoloceenzijnbegonnen.
Indiengedurendehetprocesdevegetatiesterkverandert, ontstaat een pollenprofiel
dat uit sterk verschillende spektra is samengesteld. De kans dat dit gebeurt is het
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grootst, indienhetproceszeerlangzaamverloopt enzichoververschillende holocene
perioden uitstrekt. Er ontstaat dan een pollenprofiel, waarin zones kunnen worden
onderscheiden die met deze perioden korresponderen (bijvoorbeeld Peel IV). Soms
kan ook tijdens een betrekkelijk korte tijd een sterke verandering in de vegetatie
hebbenplaatsgevonden.Eenvoorbeeld daarvangevendediagrammenVelzenIIenIII
te zien. Een dergelijke verandering komt uiteraard betrekkelijk lokaal voor (ziebiz.
82).
Van het diagramtype met sterk wisselende spektra wordt dat met praktisch evenwijdigaanelkaarlopendepollenkurven onderscheiden.Hetlaatstgenoemdeismeestal
ontstaan doordatdebiologischeaktiviteit snelafnam, zodathetdiagramminofmeer
als een moment-opname kan worden beschouwd. Soms zijn er echter nog wel verschillende holocene perioden in vertegenwoordigd (Noordoostpolder I en II). Een
diagramzonder eenduidelijke zoneringisechtergeenzekerbewijsvoor eensnelverlopen fixatie van het pollenprofiel. Het kan ookzijn datdoorinvloedvandelokale
begroeiing de verschillende holocene perioden zijn verdoezeld (ziehoofdstuk VII
(biz.91-92).
Somstreft men een, vergeleken met eenveendiagram, langgerekte "boreaal-atlantische"-overgangszone aan (Staphorst I, Peel I). De oorzaak is waarschijnlijk dat
over het betreffende trajekt, gedurende het Atlanticum, een onvolledige verjonging
van het pollenprofiel heeft plaatsgevonden. De spektra hoeven dusniet (alle)met de
boreaal-atlantische-overgangstijd te korresponderen.
Indien de hiervoor beschreven theorie bij de interpretatie van de verkregen diagrammen wordt toegepast, ontmoet men geen ernstige moeilijkheden meer. De verschillende samenstelhngvan deonderste spektravandiagram EpeIII vergelekenmet
dievan diagram Epe II, en van de diagrammen Peel I en IVvergeleken met die der
diagrammen PeelII enIII (ziebiz. 64), kangemakkelijk wordenverklaard, als men
aannneemt dat de differentiatie van het pollenprofiel het eerst begon bij Epe III,
respektievelijkbijPeelIenIV(namelijktijdenshetBoreaal).Terzelfder tijdmoetechter
worden verondersteld dat een betrekkelijk gering verschil in bodemkundige situatie
reedseenvrij groot verschilin homogenisatiediepte kan veroorzaken. De gesteldheid
van de bodem vertoont bijvoorbeeld tussen de profielen Peel I en II maar weinig
variatie.
h. Willekeurige overrepresentatie
Behalveopdehiervoor beschrevenwijzen, kan erook pollendoor onbekende oorzaken in de grond geraken, waardoor een willekeurige overrepresentatie ontstaat.
Meestal betreft het een,somsmeer dan eenpollensoort, waarvan dekurven overeen
bepaalde diepteeen onverklaarbare toename latenzien. Behalveinzanddiagrammen
komt het verschijnsel somsook inveendiagrammen voor. Zo bezit bijvoorbeeld de
kruidenkurveinhetveengedeeltevandiagram Delfzijl II,4cmbovenhet zandoppervlakeen scherpe piek (75%), die op deaanwezigheid van eenenkele,niet gedetermineerde pollensoort berust. Misschien is het hoge percentage ontstaan doordat in het
veenmonster toevalligeendeelvan eenafgevallen bloeiwijze voorkwam.
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Het "teveel aanwezige"pollen bleek,zoalsvaker hetgevalis,inhet mikroskopische
preparaat tot kleine klompjes aaneengekit te zijn.
In een geval is de oorzaak van een willekeurige overrepresentatie met vrij grote
zekerheid vastgesteld. Dit betreft het hoge Valeriana-percentage (30%) bij profiel
Staphorst II. Het is hoogst waarschijnlijk ontstaan doordat het pollen van deze waardevolle bijenplant (ZANDER 1937,biz. 24), door de aangetroffen graafbij als voedselbronvoor delarvenindegrond isgebracht(ziebiz. 10).Behalveinditprofiel werd ook
in profiel Uddelermeer III een graafbij aangetroffen.
De graafbijen komen met talrijke soorten, in enkele geslachten, voor. Verscheidene
soorten van het geslacht Halictus vliegen vooral op gele Composieten.1 Misschien
kunnen hoge percentages voor Liguliflorae (Taraxacum-type) daardoor worden verklaard.
Behalvegraafbijen zijn ernog andereinsekten diepollen indegrond brengen, hetzij
op direkte wijze zoals de hommels, hetzij op indirekte wijze zoals de mestkevers. De
laatste brengen excrementen van dieren in degrond, die somsveel stuifmeel bevatten.
Indien deze van korhoenders afkomstig zijn, kan er veel stuifmeel van de berk en de
den in voorkomen.2
In de zanddiagrammen treft men dikwijls willekeurig meer of minder hoge percentages aan voor Liguliflorae (Taraxacum-type), Succisa en Salix. Hoge Ligulifloraewaarden worden aangetroffen bij de profielen Uddelermeer II en III, zelfs wanneer
na herleiding van de (atlantische) spektra het effekt van de selektieve korrosie van het
Quercuspollen wordt geelimineerd (zie paragraaf 4, biz. 75). Ze komen ook voor bij
de reeksen Epe, Peel H en de profielen Velzen II en III. Succisa is "teveel" aanwezig
bij de reeks Peel H en Salix bij deprofielen PeelIII en Velzen I en II.
Dat deaanwezigheid van Ligulifloraeinzanddiagrammen veroorzaakt kanzijn door
"toevallige" faktoren, blijkt duidelijk uit de bijzonder hoge percentages in de "atlantische"zone van diagram Uddelermeer II. In de door Polak (1959) onderzochte monsters van atlantische ouderdom, afkomstig van de organische onderwaterafzetting in
het Uddelermeer, werd onder deduizendengeteldepollenkorrelsmaar eenenkele aangetroffen, dievan Liguliflorae stamde. In de "subboreale" zone van het zanddiagram
zijn de Liguliflorae zo goed als geheel afwezig. In het organische sediment van overeenkomstige ouderdom werden echter niet minder dan 14 dergelijke pollenkorrels
waargenomen. Bij de reeks Peel H blijkt het "toevallige" karakter, doordat de hoge
Liguliflorae-percentages in diagram I in een andere zone voorkomen dan in de diagrammen II, III en IV. Hetzelfde geldt voor de hoge Swccwa-waarden bij deze reeks.
Dat hoge SW/x-waarden soms het werkelijke aandeel van de boom in devegetatie niet
juist weergeven, is hiervoor (zie biz. 40) reeds aangetoond.
In vele gevallen moet aangenomen worden dat ook relatief grote hoeveelheden
Callunapollen in het zand niet in overeenstemming zijn met het aandeel van de heidestruik in de begroeiing. Deze mogelijkheid bestaat zelfs, indien het diagram over een
betrekkelijk lang trajekt hoge Calluna-v/aardenlaat zien (zie hoofdstuk VI,biz. 85).
Hoge 77/z'a-waarden, hoewel niet algemeen aangetroffen, komen meestal wel syste1
2
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matisch voor. Zezijn vrijwel steedsgebonden aan devroeg-atlantischeperiode. Indien
Tilia incidenteel sterk vertegenwoordigd is, zoals onderin de diagrammen Delfzijl III
en IV, dan wordt er waarschijnlijk een tijdelijke, lokale verandering in de vegetatie
door weerspiegeld (zie hoofdstuk VI, biz. 83).
Ook in de literatuur zijn vele voorbeelden te vinden dat de genoemde, naast verschillendeandere soorten metincidenteelhogewaardenvoorkomen.Hoge Compositaepercentages in zand zijn aangetroffen door JONAS(1938) en POLAK (1959),hoge Salixpercentages eveneensin zand door JONAS(1937),hoge 77//a-waarden inzand zowelals
in veen door diverse auteurs, en hoge Compositae-en Fa/m'ana-waarden in veen door
respektievelijk BROUWER (1947) en WERTH en KLEMM (1936).
4. SELEKTIEVE KORROSIE

a. L i t e r a t u u r g e g e v e n s
Er is tot nu toe weinig systematisch onderzoek verricht naar de invloed van selektieve korrosie op de pollensamenstelling in zand en ook in venen van verschillende
samenstelling. De opvattingen hierover lopen dan ook zeer uiteen. Sommige onderzoekers zijn van oordeel dat er in het geheel geen verschil in korrosiegevoeligheid
bestaattussendeverschillende pollensoorten diegewoonlijk inveenworden gevonden.
Andere daarentegen gaan ervan uit dat onder bepaalde omstandigheden, door korrosie de samenstelling van het pollen sterk kan worden gewijzigd. Zij beschouwen
meestal destuifmeelkorrels vanPinusen Tiliaen devarensporen alsmeer resistent dan
de stuifmeelkorrels van de meeste andere soorten. Het Carpinuspollen zou bijzonder
teer zijn.
Reeds in 1920maakte SMITH melding van een geval van selektieve vernietiging van
pollen (uit ERDTMAN 1921).Hij trof in recente veenlagen, dievoor een belangrijk deel
door Myrica gevormd waren, geen Myn'capollen aan. Het pollen van deze soort zou
derhalve snelzijn vernietigd. ERDTMAN (1921, biz. 34) is het met deze konklusie eens.
Deze auteur vermeldt voorts (ERDTMAN 1931a, biz. 49), dat hij tussen synchrone
pollenflora'sinzeerverschillendeveenafzettingen weinigvariatie aantrof.Er zouechter
welmet een selektievevernietigingvan het pollen van Corylusen eventueel nog andere
vroeg bloeiende soorten rekening moeten worden gehouden, omdat dit pollen, wanneer debodem nog bevroren is,lange tijd aan de oppervlakte blijft liggen. Door palynologisch veenonderzoek in een gebied met populierenbossen toonde ERDTMAN
(1931b) verder aan, dat Populuspollen bijzonder weinig resistent is. FIRBAS CS. (1939)
veronderstellen in tegenstelling tot devorige auteur, dat het pollen van vroeg bloeiende soortenjuist een voorsprong heeft, omdat het snel een "konserverend milieu" kan
bereiken. RUDOLPH (1929) konkludeerde op grond van sterke schommelingen in de
waarden voor de loofbomen in overeenkomstige zones van pollendiagrammen, die
van verschillend samengestelde veenlagen waren verkregen, dat het Coniferenpollen
meer resistent moet zijn dan het loofhoutpollen. Volgens WASMUND (1931) kan als
gevolg van de aantasting, speciaal in laagveen, de pollenfrekwentie sterk wisselen.
Ook hij beschouwt het Coniferenpollen als meer resistent dan het pollen van de loofbomen. SCHUBERT (1933) vond dat de maximumwaarden voor Tilia in broekveen be70

langrijk hoger lagen dan inSphagnumween. Ookhet.Pz'«ittpollenwasinhetbroekveen
relatief het meest aanwezig. Voor pollen in zand kon niet zo'n duidelijke selektieve
vernietiging aangetoond worden, hoewel die ook daarbij niet zou ontbreken. Volgens
SCHUBERT is echter ook de gemakkelijke herkenbaarheid van deze pollensoorten in
gekorrodeerde toestand, van veel invloed. Volgens LUDI (1932) wordt het pollen van
Salix en van Larix onder bepaalde omstandigheden minder goed gekonserveerd dan
dat van andere boomsoorten. Hij trof deze beide pollensoorten namelijk slechts af en
toe aan in veenlagen met veel takresten van de desbetreffende boomsoorten. HESMER
(1933) nam waar dat in zand onder veen hogere Pinus-waarden voorkwamen, dan op
grond van de algemene vegetatiegeschiedenis mocht worden verwacht. Dit zou wijzen
op de bestendigheid tegen korrosie van hetPinuspollen. PFAFFENBERGen HASSENKAMP
(1934) troffen op de overgang van zand naar ruwe humus, waar de omstandigheden
voor korrosie gunstig waren, hoge Pz'ftws-waarden aan, wat zij ook toeschreven aan
de grote resistentie van het .Pz'nu.s'pollen. Voor hoge 77/z'a-waarden stelden ze echter
een lokale vegetatie verantwoordelijk.
OBERDORFER (1937, biz. 554) verzamelde oppervlaktemonsters aan de rand van een
klein elzenbroek, onmiddellijk naast een droog eiken- haagbeuken-beukenmengbos,
onder overhangende takken van haagbeuken. In de oppervlaktespektra kwam een
sterke overrepresentatie van Alnus en van Pinns voor; Quercus, Fagus en Carpinus
warenrelatiefveeltewemigaanwezig.Het CarpinuspoUenbleekaan een buitengewoon
sterke vernietiging onderhevig te zijn. Onmiddellijk na de bloei van de haagbeuk
waren demonsters namelijk zeer rijk aan CarpinuspoWea, maar in deloop van hetjaar
verdween dit praktisch geheel. Ook BORSE (1939, biz. 133) meende, door vergelijking
van depolleninhoud van de oppervlaktelaag van een bodemmet de omringendevegetatie, aan te kunnen tonen dat het CarpinuspoUen snelwordt vernietigd. Behalve voor
Carpinus trof ze ook voor Tilia een sterke onderrepresentatie in de pollenflora aan,
maar de laatste schreef ze toe aan de omstandigheid dat Tilia in een dicht bos maar
weinig bloeit.
SELLE (1940) kwam bij de analyse van de A2-horizont van een heidepodzolprofiel
hoge, maar bij het onderzoek van kleine veentjes in de omgeving slechts geringe Tiliapercentages tegen. Het 77/iapollen zou derhalve meer resistent zijn dan het overige
pollen. LEMEE(1946,biz.405-406) kwam opgrond van eenvergelijking van even oude
pollenflora's in alpiene,minerale bodemsen veenafzettingen tot degevolgtrekking dat
Tilia- en Coryluspollen zeer resistent, maar Faguspollen korrosiegevoelig is.
FLORSCHUTZ (1941) gaat ervan uit, dat zandspektra gelijkwaardig zijn aan veenspektra en dat het beeld van de vroegere vegetatie niet door selektieve korrosie is
vertekend. FLORSCHUTZ wilde relatief hogeTi'/za-percentagesinzandspektra, integenstelling tot SELLE, dan ook alsgevolg van een direkte invloed van de vegetatie verklaren. De linde zou namelijk in de onmiddellijke omgeving van de plaatsen waar de
bodem zeer veel77&zpollenbevat, hebben gegroeid. Om dezebewering te staven voert
deze onderzoeker aan, dat ook in veenspektra langs de periferie van een veen lokale
verschillen in de vegetatie zeer goed tot uiting kunnen komen. Dezeveenspektra laten
soms zeer hoge waarden voor Tilia zien.
Uit een onderzoek van KEIT en MOTHES (1943)van twee dunne ruwe-humuslagen,
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die in zand waren ingesloten, bleek dat de pollenanalyses in grote trekken overeenkwamen met de analyses van houtskoolresten, die in dezelfde lagen waren gevonden.
Hun gevolgtrekking was, dat de vernietiging van het pollen niet selektief had plaatsgevonden. TRAUTMANN (1952) vergeleek diagrammen van humeuze,minerale bodems
metveendiagrammen. Erzou in demineralegrondgeenselektievekorrosie opgetreden
zijn, daar de waarden voor het tere Carpinuspollen in de eerstgenoemde diagrammen
ongeveer even hoog waren als die in de andere diagrammen.
b. H e t U d d e l e r m e e r - o n d e r z o e k
Hieronder volgen enige resultaten, die bij het eigen onderzoek met betrekking tot
de invloed van de selektieve korrosie zijn verkregen. Dezeberusten opeen vergelijking
van de analyses van de onderwaterafzetting in het Uddelermeer en van de zandige
bodem er naast en voorts op oxydatieproeven van waterige pollensuspensies.
Zoals reeds vermeld op biz. 27, bestaat er naast veel overeenkomst ook verschil
tussen de diagrammen Uddelermeer I en II. In het dy-diagram verkeert het Quercetum
mixtum in de spektra boven het onderste, boreale spektrum in een overheersende
positie of komt het onmiddellijk na Alnus op de tweede plaats. In het zanddiagram
domineertbovenhetonderste,Pinus-rijkespektrumsteedsAlnusenkomthet Quercetum
mixtum meestal, na Corylus, op de derde plaats. Vooral in het bovenste deel van het
diagram is de y4/«K.y-dominantie sterk. Voor de hogere waarden van het Quercetum
mixtum in het dy-diagram isalleen Quercus verantwoordelijk.
Als men bedenkt hoe de pollenregen ter plaatse van het dy-, respektievelijk het
zandprofiel, samengesteld moet zijn geweest, zou men verwachten dat Quercus niet
in het dy-, maar in het zanddiagram het sterkst was vertegenwoordigd. Immers, het
pollen dat op het meeroppervlak sedimenteerde kan niet zeer sterk door een lokale
bosvegetatie zijn beinvloed,in tegenstelling tot het pollen dat bij het zandprofiel op de
grond terecht kwam. Blijkens het dy-diagram was de bodem in de omgeving van het
Uddelermeer met bos begroeid, met Quercus en Alnus als verreweg de belangrijkste
boomsoorten. Men kan derhalve veiligaannemen dat de droge bodem ter plaatse van
het geanalyseerde podzolprofiel, oorspronkelijk de standplaats van een eikenbos is
geweest. Het is onwaarschijnlijk dat de els, die in het zanddiagram domineert, er een
enigszins belangrijk bestanddeel van de vegetatie heeft gevormd. Alleen dicht langs
de oever, waar de bodem vochtiger is, kan de els wel veel zijn voorgekomen. De genoemde tegenstrijdigheden kunnen slechts worden verklaard, door aan te nemen dat
het Quercuspollen in het zand in veel sterkere mate aan korrosie onderhevig is geweest dan het pollen van de andere boomsoorten.
Wil men ook nagaan, hoe de andere pollensoorten zich in het zand vergeleken met
deonderwaterafzetting gedragen hebben, dan kanmen hetbestdespektra op zodanige
wijze herleiden, dat de in beidegevallen verschillend sterke invloed van Quercusop de
percentages, wordt uitgeschakeld. Als na een dergelijke herleiding de waarden voor
de overige soorten aan elkaar gelijk zijn geworden, dan weet men dat de zandspektra
zonder Quercus, globaal deregionale pollenflora zonder het Quercuspollen weergeven.
De dy-spektra weerspiegelen immers ook in hoofdzaak de regionale en niet een lokale
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pollenflora. Zijn evenwel in de herleide zandspektra een of meer soorten relatief te
veelen deandere relatief te weinig aanwezig, dan zijn er tweemogelijkheden.Of net
nietvan Quercus afkomstige pollenisooknogaan selektievekorrosieonderheviggeweest,ofderelatief testerkvertegenwoordigde boomsoorten hebbenindeonmiddellijke omgevingvanhet onderzochteprofiel gegroeid.
Men kan deinvloed van Quercus uitschakelendoor in dezand-en dy-spektra eenvoudig het aandeel van Quercusteelimineren en de boompollensom, met uitsluiting
vanhet Quercuspollen, op 100%testellen.IntabelViseenanderemethodetoegepast
enwelishetQuercus-percentageindeopeenvolgendezandspektra steedsgelijkgesteld
aan dat in de opeenvolgende dy-spektra, waarmee deeerste zijn vergeleken. De som
TABELV. Vergelijking van de herleide zandspektra van diagram Uddelermeer II met de dy-spektra
van diagram Uddelermeer I. De Q«era/.s-percentagesin de zandspektra zijn telkens gelijk
gesteld aan die in de dy-spektra
TABLEV. Comparison of thededucedsandspectraof diagramUddelermeer II withthedy spectraof
diagramUddelermeerI.Ineach case theQuercuspercentagesinthesandspectraareequated
to thoseinthedy spectra
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van de overige pollensoorten isin de herleide zandspektra steeds zodanig gewijzigd,
dat dietezamen met het veranderde gwerawpercentage opnieuw 100%isgeworden;
de onderlinge verhoudingen van depercentages voor die soorten zijn daarbij onveranderdgebleven.Dezand-endy-spektra dietelkensmetelkaarzijnvergeleken, staan
in detabel steeds bij elkaar.
Tussen degekombineerde spektra blijkt in het algemeen een goede overeenkomst
te bestaan. Toch zijn er welenkeleduidelijkeverschillen,diestelligeensystematische
oorzaak hebben.Zo isFraxinus in allezandspektra,Salixin allezandspektra opeen
na, afwezig. In dedy-spektra zijn debeide boomsoorten praktisch steedsmet eenof
enkeleprocenten aanwezig.
Hetontbreken vanFraxinusinhetzanddiagram iswaarschijnlijk teverklaren door
de grote korrosiegevoeligheid van het FraxinuspoUen. Zelfs in veen wordt dit pollen
moeilijk gekonserveerd.
De afwezigheid van het Salixpollen heeft vermoedelijk als oorzaak dat het weinig
door dewindwordtverspreid. Dewilgiseeninsektenbestuiver.Dezeerhogepercentages die in sommige zanddiagrammen voor deze boom incidenteel worden aangetroffen, wijzen erop dat dekorrosiegevoeligheidvanhet stuifmeel niet groot is.Ook
blijkt eruit,datdeverspreidingdikwijls sterklokaalisbepaald. Deaanwezigheidvan
een weinig Sa/jxpollen in de onderwaterafzetting hoeft hiermee niet in strijd te zijn.
Daarerongetwijfeld wilgenlangsdewaterkant hebben gegroeid, kon het pollen wel
in het meer terechtkomen.
Tiliavertoontinhetherleidezanddiagram,inallespektraopeenna,eenduidelijke,
maarnietzeersterkeoverrepresentatie.Deoorzaak daarvankantweeerleizijn,namelijk eengrotebestendigheid vanhetpollentegen korrosieeneenlokale aanwezigheid
vandeboom.
In dezandspektra bij49,56en63 cmis,vergelekenmetdedy-spektra,Pinusteveel
aanwezig. Dit betekent ongetwijfeld dat de eerstgenoemde spektra gedeeltelijk zijn
ontstaan alsmengspektra.Het isonwaarschijnlijk dat deoverrepresentatie vanPinus
in het zand, op eenrelatief grote bestendigheid van het pollen tegen korrosie berust.
In de hoger aanwezige zandspektra is Pinus namelijk niet sterker vertegenwoordigd
dan in de dy-spektra.
Alnusisindezandspektrabij 1 en70cmrelatiefteveelaanwezig.Deoverrepresentatie bij 70cmheeft dezelfde oorzaak alsdievanPinus bij 49,56en 63cm.Waarom
Alnus bij 1 cmte sterkvertegenwoordigd is,tenkostevan Betula en Corylus, ismoeilijk verklaarbaar. Misschien komt het doordat het pollen bij diediepte toch van een
jongere vegetatie afkomstig isdan dat in de dy-laag bij 190cm, waarmee hetvergeleken is. Daarmee is echter in tegenspraak dat in het zandspektrum geenSecale
voorkomt enin het dy-spektrum wel.
Faguswordtindezandspektra bij 9en 19cmnietaangetroffen, terwijl deboomin
de overeenkomstige dy-spektra met 4%,respektievelijk 6% aanwezig is.In dezandspektrabij 1 en29cmkomt Fagus, evenalsindedy-spektrabij 190en275cm,echter
welvoor. Hetisniet onmogelijk dat devrij sterke onderrepresentatie van dezeboom
in het zanddiagram, op een betrekkelijk sterke korrosiegevoeligheid van het pollen
berust.
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Door vanselektieve korrosie vanhet gwercuspollen uittegaan, kangedeeltelijk
verklaard worden,datde£Wcaceae-waardenindiagramUddelermeerIIzoveelhoger
zijn danindiagram Uddelermeer I.Door vermindering vandehoeveelheid Quercuspollen is immers eenafhame vanSAP ontstaan en daarmee eentoename vande
relatieve hoeveelheid niet-boompollen, waarvan Calluna eenzeer belangrijk deel uitmaakt.Tochkanditnietdeenigeoorzaak zijn, daarookinhetherleidezanddiagram
de Ericaceae nogsterker vertegenwoordigd zijn daninhetdy-diagram. Menmoet
waarschijnlijk aannemendatditlaatstevooralzijnoorzaak vindtineenlokaleinvloed
vande heidestruik, dieopdedrogebodemzekerisvoorgekomen.Menkannogeen
gissing maken,hoehoog deJErrcaceae-percentages zouden zijn geweest, indien er in
hetgeheelgeenselektievepollenvernietigingopgetreden zouzijn.Daartoekanmende
spektra bijvoorbeeld herleiden, door hetQuercwj-percentage gelijk testellen aan 80.
Dit isdegemiddelde waarde voor desoort inoppervlaktemonsters ineikenbos, berekend uitgegevensvanJONASSEN(1950,biz. 21en31).Deze gelijkstelling isgeoorloofd, omdatuitdegeringe NAP-waarden vandedy-spektra afte leiden valt dat er
rondomhetUddelermeer geen open terrein aanwezig isgeweest.
IntabelVIzijndeherleidewaardenderzandspektrabij9en29cmweergegeven.
TABELVI. Twee herleide zandspektra vandiagram Uddelermeer II,waarin hetg«era/.s-percentage
gelijk gesteld isaan 80
TABLEVI. Twodeduced sandspectraof diagram Uddelermeer II in whichtheQuercus percentage is
equatedto80

3

+

4
5

+

1 If
S.H

NAP

8

-

1

+

80

2

+

82

45

40

+

1

-

80

2

+

82

73

70

Tilia

8

2

Quercus

29cm

,8

3
&
o

Salix

9cm

3
n

1&

Pinus

i

Picea

Spektrum
Spectrum

Fagus

Percentages/Percentage,?

5

OB

O

m

De herleide waarden voor SNAP endeEricaceae komen goed overeen met die,
welkemenvanoppervlaktemonstersinbosmagverwachten.Diebedragennamelijkin
het algemeen minder dan100% (JONASSEN 1950, FIRBAS1937).
Dat erinderdaad spektra metQuercus-psrcentnges die debovengenoemde waarde
van 80benaderen, kunnen voorkomen, wordt gedemonstreerd door deNoordoostpolder-diagrammen.Inhetspektrum bij30cm inhetdiagram NoordoostpolderII,
bereikt Quercus eenwaarde vanniet minder dan74%. Het Quercuspollen isinde
natte, waarschijnlijk betrekkelijk snelgepodzoleerde bodem indeNoordoostpolder,
bhjkbaar beter gekonserveerd danindedrogebodem bijhetUddelermeer.
Ook inhetvrij natte podzolprofiel Delfzijl Iisnogbetrekkelijk veelQuercuspollen
aangetroffen. Demaximumwaarde (bij 12cm)bedraagt24%.
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c. H o g e Pinus- en 77/«'a-waarden in z a n d s p e k t r a
Hiervoor is meegedeeld dat de matige overrepresentatie van Tilia in het zanddiagram Uddelermeer II, aan een grote resistentie van het pollen of aan een lokale
aanwezigheid van de boom kan worden toegeschreven. De overrepresentatie van
Pinus is tot de mengspektra beperkt.
Ook de andere diagrammen geven niet duidelijk steun aan deveel verbreide opvatting, dat hoge Tilia- en -PmH.y-waarden in zandspektra een onmiskenbare aanwijzing
vormen voor de grote duurzaamheid van het pollen der beide boomsoorten. Hoge
Pznwj-waarden zijn in de diagrammen van de profielen dietot inhetjongere Holoceen
aan de oppervlakte hebben gelegen,namelijk beperkt tot dedieper aanwezige spektra,
welke met de Pinus-rijke, boreale vegetatie korresponderen.
Hoge 77#a-waarden worden aangetroffen in de diagrammen Delfzijl I en Peel I, II,
IIIenIV.Hun aanwezigheid isblijkbaar tothetlageraanwezige deelvan de atlantische
zone beperkt. Men kan dit alleen verklaren, door aan te nemen dat de linde in het
oudere Atlanticum, in bepaalde gebieden een overwegend bestanddeel van het bos
heeft uitgemaakt. De relatieve hoeveelheid lindestuifmeel kan misschien nog wel
toegenomen zijn doordat het minder sterk korrodeerde dan het andere boompollen;
dit is echter moeilijk exact te bewijzen. De lokale invloed blijkt ook duidelijk uit de
aanwezigheid van klompjes 7Y/z'opollen.Deze zijn alleen aangetroffen in de zandlagen
waarin dit pollen overwegend voorkomt.
Ook Safocpollen is bij overrepresentatie op een dergelijke wijze aangetroffen, evenals het pollen van Callunaen sommige kruiden.
d. O x y d a t i e p r o e v e n
Hoe de korrosie van pollen precies in zijn werk gaat, is nog niet bekend. Volgens
KIRCHHEIMER (1935) vindt de aantasting in de natuur door mikroben plaats, en niet

door oxydatie aan delucht zonder meer. Deze onderzoeker vergeleek de korrosie van
CoryluspoUcnin een waterige suspensie, met die in een dergelijke suspensie waaraan
een alkoholische phenoloplossing was toegevoegd. Na afloop van de proef bleek het
pollen in het eerste gevalwel,in het andere niet te zijn gekorrodeerd. Uit een overeenkomstige proef met Lycopodiumsporen door ZETSCHE(uit KIRCHHEIMER 1935),zou de
grotere resistentie van de sporen blijken.
Een beschadiging van de exine door dieren die pollen eten, is KIRCHHEIMER niet
bekend. Slechts de inhoud wordt verteerd.
Volgens DIMBLEBY(1957)bezit hetpollen dat indeexcrementen vanwormenen van
de honingbij wordt gevonden, een nog onveranderde exine. DIMBLEBY schrijft aan
depH vandegrond eenbelangrijke invloedtoe.IngrondenmetpH > 6zou praktisch
alle pollen vernietigd zijn. Bij pH 5-6 zou de pollenkoncentratie gering zijn, maar bij
pH < 5 zou de frekwentie van pollen in zand, die inveenevenaren of zelfsbelangrijk kunnen overtreffen.
Teneinde enkele meer exacte gegevens over de relatieve korrosiebestendigheid van
enige pollensoorten te verkrijgen, zijn chemische oxydatieproeven uitgevoerd. Als
objekten voor het onderzoek zijn het pollen van Tilia, Quercus en Alnus gekozen.
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NaaraanleidingvandemededelingenvanDIMBLEBYzijnsommigeproevenbij verschillendepH'suitgevoerd.Teneindezo sprekendmogelijkeresultatenteverkrijgen,zijnde
variatiesindepHzeergrootgenomen,waarbijhetnadeelopdekooptoeisgenomen,
dat de proefresultaten bij de extreme pH's voor de verklaring van pollenprofielen
maar vanbeperkte waardekunnen zijn.
De oxydatieproeven zijn als volgt uitgevoerd. In eenzelfde jaar geplukte bloeiwijzen van Tilia,
Quercusen Alnuswerden,elkesoort afzonderlijk, met een KOH-oplossinggekookt, waama met behulpvaneen zeef meteenmaaswijdte van 105JXhetpollenvanhetoverigemateriaal werdgescheiden.
De drie filtraten werden in een bepaalde verhouding bij elkaargevoegd. Uit de aldus verkregen suspensie van dedriepollensoorten werd, naflinkomroeren, telkens eenzelfde hoeveelheid gepipetteerd
TABELVII. Oxydatie van pollen vanAlnus(A),Quercus (Q)en Tilia (T)met kaliumpermanganaat
TABLE VII. Oxidation ofpollenofAlnus (A),Quercus (Q)andTilia(T)bypotassiumpermanganate

voor deoxydatie
beforeoxidation
na oxidatiemet
afteroxidationby
0,01nKMn0 4 ,pH5,6

0,02nKMnO4,pH 5,6

0,05nKMn0 4 ,pH 5,6

0,04nKMnO4, pH1

0,04nKMnO4,pH13

Onderlinge verhoudingen der hoeveelheden pollenkorrels
voor,resp.na oxydatie
Mutualratiosofthe
quantitiesofpollen
grainsbeforeandafter
oxidation
A:Q: T
29: 51: 20

Aantallen
geteldepollenkorrels
Numbersof
pollengrainscounted

Visuelebeoordeling van de
korrosie
Visualevaluation ofcorrosion

500

geenkorrosie
no corrosion

i:97i

500

4: 0: 96

500

zeer sterke korrosie
verymarkedcorrosion
7ssxsterke korrosie
verymarkedcorrosion

1: i:98J

500

i: 0:99i

500

0: 0:100

7

0: 0:100

100

2:

17:

6: 77

200

3: 2: 95

200

14:55*:30*

200

19: 58: 23

200

zeer sterke korrosie
verymarkedcorrosion
zeer sterke korrosie
verymarkedcorrosion
uiterst sterkekorrosie
extremelymarkedcorrosion
uiterst sterke korrosie
extremelymarkedcorrosion
zeer sterke korrosie
verymarkedcorrosion
zeer sterke korrosie
verymarkedcorrosion
vrij geringe korrosie
fairly slightcorrosion
vrij geringe korrosie
fairly slightcorrosion
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enovergebracht ineenbekerglasmethet oxydans.Detotale hoeveelheidpollendiegeoxydeerd werd,
was telkens, naar schatting, van ± 25g bloeiwijzen afkomstig. De gezamenlijke hoeveelheid pollensuspensieenoxydansbedroegtelkens50cm3.Geoxydeerdismetkaliumpermanganaat inverschillende
koncentraties bij pH5,6 en in konstante koncentratie bij pH 1en13.

De resultaten zijn vermeld in tabel VII. Uit de korrosieverschijnselen, diemikroskopischwaargenomen werden en deveranderingen dieer in de onderlinge hoeveelheidsverhoudingen der drie pollensoorten optraden, kan men het volgende konkluderen. Kaliumpermanganaat oxydeert het pollen bij pH 5,6 zeer sterk, zelfs indien
dekoncentratie maar 0,01n bedraagt. Ook in zeerzuur milieu (pH 1)isde oxydatie
zeer sterk.Inalkalischmilieu(pH 13)daarentegen,ishetpollenerbetrekkelijk ongevoeligvoor.
Voortsblijkt datinzuurmilieu,indevolgordeTilia, AlnusenQuercusdeoxydatiegevoeligheidtoeneemt.Het77/iopollenovertreft daarbijdeanderesoortenzeerverrein
resistentie.BijpH 13isevenwelhetAlnuspoUendegevoeligstesoortenishet Quercuspollen goed resistent. Er zij echter op gewezen, dat de laatste konklusie op slechts
tweeproeven isgebaseerd.
Dat in zuur milieu het 7?//apollen het meest resistent is en het QuercuspoUen het
minst, is in overeenstemming, althans niet in strijd met de resultaten van het vergelijkend onderzoekvandedy-lageninhetUddelermeerendegepodzoleerde,betrekkelijk zure bodem ernaast.
Indien onder natuurlijke omstandigheden in debodem inderdaad direkte oxydatie
plaatsvindt, moet er terdege rekening mee worden gehouden, dat allerlei bodemkundige faktoren, zoals zuurgraad en vochtigheidstoestand, diede oxydatie kunnen
bei'nvloeden, sterk kunnen varieren. Als gevolg daarvan kan misschieneenverschillende oxydatiegevoeligheid van diverse pollensoorten nu eens wel,dan weerniettot
uitingkomen,oferkaneenvariatieinrelatieveresistentie optreden.
Het iszekergewenst omtrent deoxydatiegevoeligheid endebiologische aantasting
van de verschillende pollensoorten meer onderzoek te doen, teneinde tot een beter
inzicht in het ontstaan van pollenprofielen in zandige bodems en een betere interpretatie van zanddiagrammen tegeraken.
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HOOFDSTUK V

D E I N V L O E D V A N D E B O D E M K U N D I G E S I T U A T I E OP
HET ONTSTAAN VAN HET P O L L E N P R O F I E L

Onder bodemkundige situatie wordt hier verstaan dehoogteliggingvan het bodemoppervlak ten opzichte van de grondwaterstand en tevens ten opzichte van de omgeving. Bij de bestudering van de invloed hiervan op het ontstaan van het pollenprofiel, moet met de komplikatie rekening worden gehouden dat de grondwaterstand
tijdens en na het ontstaan van de onder veen aangetroffen profielen is gestegen. De
bodemkundige situatie welke met de morfologische profielkenmerken korrespondeert, kwam derhalve slechtsgedurende een bepaalde fase van de grondwaterstijging
voor.
1. D E LENGTE VAN HET POLLENPROFIEL

Er bestaat in het algemeen een zekere samenhang tussen de bodemkundige situatie
en de lengte van het pollenprofiel. Dit wordt duidelijk, als men bedenkt dat de grootste diepte tot waar pollen in de bodem doorgedrongen is, meestal afhangt van de
diepte tot waar een sterke biologische aktiviteit optrad. De laatste varieert naar de
geschiktheid van het milieu voor de bodemfauna en wordt derhalve mede door de
bodemkundige situatie bepaald.
In een uiterst natte bodem moet, als die sedert het begin van de bodemvorming
onder zeer natte omstandigheden heeft verkeerd, het pollen echter voornamelijk door
inspoeling naar beneden zijn verplaatst. De lengtevan het pollenprofiel isin dat geval
betrekkelijk gering.Een hoog gelegen, zeer droge bodem met eenarmelijke begroeiing
vormt eveneens geen bijzonder geschikt milieuvoor debodemfauna. Ook daarin kan
men een ondiep pollenprofiel verwachten.Waar eenvrijvochtige bodemmeteenbetrekkelijk weligevegetatievoorkomt, kan eenbetrekkelijk rijke bodemfauna aanwezig
zijn, waardoorhetpollentotdiepdoordegrondwordtgemengd. Opeenhelling zijn bij
niet tehogegrondwaterstand de omstandigheden dikwijls bijzonder gunstig. Dit blijkt
bijvoorbeeld hieruit, dat de bodemvorming er minder spoedig tot het ontstaan van
een podzolprofiel leidt dan in vlak terrein (RUSSELL 1937,biz. 281). Hier kan men de
pollenprofielen met de grootste lengte aantreffen.
De onderzochte bodemprofielen kunnen, naar de diepte tot waar nog pollen voorkomt, in drie groepen worden verdeeld. De lengten van de pollenprofielen bedragen
daarbij respektievelijk < 2 5 cm, 25-70 cm en > 7 0 cm. In de eerste groep vallen de
zeer natte, in vlak terrein gelegen bodemprofielen Delfzijl IV en V en Appingedam.
Tot dederde groep behoren de op een sterkehelling gelegen profielen Epe III, Peel IV
enNoordoostpolder III. Profiel EpeIII isonder droge,deprofielen PeelIVen Noordoostpolder III zijn onder vrij natte, respektievelijk natte omstandigheden gepodzoleerd. De zeer diepe ontwikkeling van de uitspoelingshorizont bij de twee laatstgenoemde profielen wijst er echter op, dat die niet onder voortdurend natte omstan79

digheden hebben verkeerd, maar dat de grondwaterstand, nog tijdens het podzoleringsstadium,periodiek laagisgeweest.
Ookbij hetdrogeprofiel Uddelermeer II istot diep(70cm)onder het oorspronkelijke bodemoppervlak nogpollen aanwezig. Het ligteveneens opeen zekereterreinshelling, maar hoe sterk die was, kon door de aanwezigheid van de aarden walniet
goed worden waargenomen.
Deoverigeprofielen, waartoezoweldrogealsnattebehoren,vallenindemiddelste
groep.BijdereeksPeelHwordtin devolgordePeelI, II,III enPeelIV,welklaatstgenoemde profiel nietin demiddelstemaarindelaatstegroepthuishoort,hetpollen
tot toenemende diepte aangetroffen. De biologische homogenisatie is daarvoor verantwoordelijk geweest. In de genoemde volgorde vond tijdens het podzoleringsstadium debodemvorming ook tot toenemende diepte plaats. Daardoor ontstond er
een schijnbare samenhangtussen delengtevan het pollenprofiel en depodzoleringsdiepte. Dat dezesamenhang evenwelbetrekkelijk willekeurigis,blijkt hieruit dat die
nietbijdeanderereekseniswaargenomen.Zokomtbijvoorbeeld bijdereeks Delfzijl,
put Bhet pollen tot geringere diepte voor bij het podzolprofiel IVdanbijdepodzolprofielen IIenIII.Heteerstgenoemde bodemprofiel isechterverreweghetdiepstontwikkeld.
Bij de reeks Flevoland bezit profiel II het langste pollenprofiel in het zand. De
bodemwasbijdit,opeenhellinggelegenprofiel betergedraineerd danterplaatsevan
denatte profielen Flevoland I enIII, dieineenvlakke omgevingliggen.
2. DE AANSLUITING VAN HET ZANDGEDEELTE VAN EENPOLLENDIAGRAM
AAN HETVEENGEDEELTE

De bodemkundigesituatietijdens eenzekere,aan deveengroeivoorafgaande periode heeft bepaald of het pollen uit die periode wel dan niet in het zand door kon
dringen.Hoenatter hetmilieu,destegeringerdekansdatditplaatsvond.Inovereenstemming hiermee worden onder eenveenlaag van bepaalde ouderdom, op verschillendeplaatsen soms pollenprofielen inhetzandaangetroffen welkeaande bovenzijde
zijn afgesloten met spektra, die verschillende perioden van de vegetatiegeschiedenis
vertegenwoordigen. Een duidelijk voorbeeld wordt gevonden bij dereeks Flevoland.
In debeidezeernatte profielen Flevoland I en III komentot direkt onder het atlantischeveenPinus-rijke,"boreale"spektravoor.BijprofielFlevolandII,waardebodem
betergedraineerd was,isna heti>/«M.jpollennogveelAlnuspoUen in hetzand terechtgekomen. Daar wordt boven de "boreale" zone nog een 7 cm lange "atlantische"
zone onder hetveenaangetroffen. Het^4/wuspollenisechter waarschijnlijk nietalleen
door inspoeling in debodem geraakt, maar ook door sedimentatie,tijdens de oppervlakkige verspoeling van debovenste zandlagen (ziebiz.21).
Gaat men de ligging van het zandoppervlak ten opzichte van het door de dennestobbengevormdegidsniveauna,dankomtmentotdekonklusiedathetveenachtereenvolgens de profielen Flevoland I, II enIII bedekte. Het laatste profiel ligt niet
minderdan46cmdichteronderhetgidsniveaudanheteersteprofiel.Hieruitkanmen
afleiden datprofiel Flevoland III inhetAtlanticum aan deoppervlakteheeft gelegen,
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tenminstegedurendedetijd dienodigwasvoor het ontstaan van de46cmdikke veenlaag bij profiel Flevoland I. Al die tijd moet er een broekbos op de zeer natte bodem
voorgekomen zijn, waarvan het pollen niet in het zand is gei'nfiltreerd.
Mogelijk wordt door deveenspektra dieonmiddellijk onder destobben voorkomen,
zelfsheteindevanhetAtlanticumweergegeven. Hetisnamelijk nietgeheeluitgesloten
dat de stobbenlaag een overeenkomstige ouderdom toegekend mag worden als de
overbhjfselen van dennenbossen die onder andere door FLORSCHUTZ en WASSINK
(1935) in Overijsel, en door BRINKMANN (1934)nietver oostelijk van onzelandsgrens,
ingesloten in een veenpakket, zijn aangetroffen. Als ouderdom van de bewuste houtlagen wordt door die onderzoekers het Subboreaal opgegeven. Mocht deze veronderstellingjuist zijn, dan moet ook het spektrum inhet dunne veenlaagje onder de dennewortel bij profiel Flevoland III het einde van het Atlanticum weergeven. Dit zou betekenen dat tussen dit spektrum en het bovenste zandspektrum een hiaat aanwezigis,
dat zelfs het grootste gedeelte van het Atlanticum omvat.
Bij de reeks Velzen is door de plaatselijk verschillende vochtigheidstoestand van de
bodem in het latere deelvan het Boreaal,waarschijnlijk bepaald waar er pollen uit die
tijd in kon doordringen en waar niet. Spektra van de betreffende ouderdom, waartoe
ook de spektra behoren welke de lokale, aan de veengroei voorafgegane Alnusvcgetatie vertegenwoordigen, komen wel voor bij de podzolprofielen Velzen II en III en
hetgleyprofiel Velzen I,maar ontbreken bij hetgleyprofiel Velzen IV (zieook biz. 83).
Hoewel de morfologische kenmerken van het laatstgenoemde profiel op iets
drogere omstandigheden tijdens de profielontwikkeling wijzen dan die van profiel
Velzen I, mag men aannemen dat profiel Velzen IV vanaf een bepaald tijdstip toch
onder de natste omstandigheden heeft verkeerd. Het ligt immers in een kleine geul,
waarin op enige diepte onder het zandoppervlak een ondoorlatend lemigen een venig
laagje voorkomen. Het is ook mogelijk, dat de veenontwikkeling hier het eerst is begonnen. Een geheel duidehjk inzicht kan niet verkregen worden doordat de bovenste
zandspektra zijn verdwenen.
Uit het besprokene blijkt dat deaansluitingvanhetveen- aan hetzandgedeelte van
een diagram, door direkt bodemkundige oorzaken kan zijn beiinvloed. Dit betekent
een belangrijke konsekwentie voor de datering van het begin van de veengroei (zie
hoofdstuk VII, biz. 94).
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HOOFDSTUK VI

B E T R E K K I N G E N TUSSEN Z A N D S P E K T R U M EN VEGETATIE
Aan pollenspektra van een zandige onderwaterafzetting komt natuurlijk dezelfde
betekenis toe als aan spektra van een organische onderwaterafzetting. Zij weerspiegelen deregionale boomgroei, tenzij de afzetting in horizontale richting een zeer geringe
uitbreiding heeft, zoals bijvoorbeeld bij profiel Velzen IV. In dat geval kan er eventueelnog van eenzekereinvloed van deplaatselijke boomgroei sprake zijn. Hieronder
worden de spektra in de onderwaterafzettingen niet nader besproken.
In een aan de oppervlakte gelegen zandige bodem, die begroeid is of is geweest,
staan de spektra vooral in een lokale betrekking tot de begroeiing. De pollenregen die
ter plaatse van een vegetatieprofiel op de bodem neerdaalt, draagt, in tegenstelling
tot die boven een watervlakte of eventueel een schaars begroeid Sphagnumveen, immers sterk het stempel van de boomgroei in de direkte omgeving. Voorts kan in een
zandige bodem de pollensamenstelling sterk worden gewijzigd tengevolge van selektieve korrosie. In een organische bodem en ook in een minerale afzetting die onder
water aanwezig is, is de aantasting meestal te verwaarlozen gering.
Tengevolge van het sterk lokale karakter, kan men bij de verklaring van zandspektra niet zondermeergebruikmakenvan debeschikbare kennis omtrent debetekenis van spektra van organische sedimenten. De interpretatie sluitbeter aan bij die van
oppervlaktemonsters die in bos en in het vrije veld zijn genomen.
1. LOKALE INVLOED

Volgens JONASSEN (1950) weerspiegelen uit bos afkomstige spektra daarvan de
samenstelling binnen een cirkel van slechts weinige honderden meters in doorsnee.
De resultaten van een door SCAMONI (1950) verricht onderzoek stemmen vrijwel met
die van JONASSEN overeen. Door BORSE(1939) werd echter niet steeds een goede overeenkomst tussen pollenspektrum en bossamenstelling gevonden. De oorzaak is waarschijnlijk, dat de door deze onderzoekster verzamelde monster te diep (3cm) beneden
het bodemoppervlak werden genomen. Daardoor kunnen sommige spektra misschien
een oudere vegetatie weerspiegelen dan tijdens de monstername aanwezig was. Ook
kan de selektieve korrosie van verschillend sterke invloed zijn geweest.
Uit diversediagrammen van het onderhavige onderzoek kan men aflezen dat ook
velezandspektra lokaal zijn beiinvloed. In de diagrammen van de reeksen Noordoostpolder enPeelH blijkt dit, doordat Quercus,respektievelijk Tilia met hogere waarden
vertegenwoordigd zijn, dan men ineenregionaal pollendiagram kanverwachten. In de
diagrammen Velzen II en III wordt de afwijkende zonering er door verklaard. De
spektra met de sterkev4/«t«-dominantie die onderhetveen uit de boreaal-atlantische
overgangstijd voorkomen, kunnen alleen ontstaan zijn door de, tot in het Boreaal
terug te voeren, invloed van een plaatselijke elzenbegroeiing. Deze begroeiing is een
gevolg geweestvan de stijging van degrondwaterstand, waardoor tenslotte ook de vrij
droge podzolprofielen verdronken en de veengroei begon.
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Dikwijls herkent men delokale invloed van een ofmeer soorten echter pasduidelijk, wanneer verschillende diagrammenuiteenzelfde reeksmetelkaar wordenvergeleken. Een goed voorbeeld toont dereeks Delfzijl, put B.In de diagrammen van de
podzolprofielen II, III en IVvandezereeks komenPinus-h]ke spektra voor, met een
boreaal karakter. Het diagram van het gley-podzolprofielVheeftAlnus-h]kespektra,
dievan schijnbaar atlantische ouderdom zijn. Nietteminmoeten dediagrammen alle
dezelfde -boreale (ziebiz.92) - periode vertegenwoordigen. Dezeverschillende pollenflora's duiden op verschillen tussen de plaatselijke begroeiingen, zoals men op
grond van de varierende bodemgesteldheid kan verwachten. Ook het wisselendegedrag van Corylus hangt waarschijnlijk in vele gevallen met de bodemgesteldheid
samen.BijdereeksVelzenbijvoorbeeld, gevendediagrammen eenduidelijke aanwijzing dat deheester ter plaatse van de vrij droge podzolprofielen II en III in zeer
grotengetaleisvoorgekomen,maardathijbijdenattegleyprofielenlenlVslechtsvan
ondergeschikte betekenis isgeweest.
Diagram Velzen IV onderscheidt zich van de andere diagrammen van dezereeks,
doordat deAlnus-enPinus-km\enerineengeheelanderverloopbezitten.Deoorzaak
wordt in dit gevalechter niet gevonden in een sterk lokale invloed van devegetatie,
maar iszuiver bodemkundig.
Alseenbepaaldeboomsoortincidenteelsterkopdevoorgrondtreedt,isdekansop
willekeurige overrepresentatie groot. Dit is bijvoorbeeld aangetoond voor Salix in
diagram Velzen I (zie biz. 40). In zo'n geval nemen de waarden voor de overige
boomsoorten evenredigaf. Indienechterniet alleandere soorten,maar slechts een of
eenpaar daarvan, een dergelijke teruggang vertonen, dan moet er een tijdelijke verandering in delokale boomgroei hebben plaatsgevonden. Een dergelijke verandering
wordt gedemonstreerd door de incidentele, sterke Tilia-, respektievelijkBetula-toenameindeborealezonevandediagrammen Delfzijl IIIenIV,respektievelijk Delfzijl
III.DeAlnus-enCory/w.y-waardenwordenernietdoorbeinvloed,maardeBetula-en/
of-Pj'HM.y-kurvenreageren welmet eenteruggang. DeAlnus-kurven kunnen natuurlijk
niet reageren, doordat deelsgeendeelvan het bos uitmaakte;het ,4/wwspollenisvan
deregionale vegetatie afkomstig.
Niet alleen in het AP-, maar ook in het NAP-gedeelte kunnen meer of minder
sterke verschillen tussen diverse diagrammen van eenzelfde reeks, getuigen van een
wisselende samenstelling invegetatie.Zo weerspiegelen dehogeF///d«ae-percentages
in de diagrammen van depodzolprofielen Delfzijl II, III en IV, een dichte en waarschijnlijk betrekkelijk uitgestrektevarengroeionderbos(ziebiz.89). Ter plaatse van
hetzeernattegley-podzolprofiel Delfzijl V,metweinigvarensporen,moetendevarens
vrijwel hebben ontbroken. De Ericaceae zijn in demeestespektra van dezepodzoldiagrammen, zijhet ingeringemate,vertegenwoordigd. Zij zijn echter vrijwel geheel
afwezig bij het gley-podzolprofiel.
GroteverschillenlatendekurvenvoordeEricaceae,dekruidenendeFilicinaebijde
reeksVelzenzien.Zijgevenindediagrammen vandevrij drogepodzolprofielen IIen
III hoge of vrijhoge,indievan denatte gley-profielen I enIVgeringe waarden weer
(zieechter ook biz.87).
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2.

D E BETEKENIS VAN EEN HOGE S N A P : S A P VERHOUDING

In een oppervlaktemonster dat in het vrije veld genomen is, komt relatief weinig
boompollen voor. Het spektrum bezit een hoge 2 N A P : S A P verhouding en weerspiegelt de regionale boomgroei. Een oppervlaktespektrum uit een bos geeft voornamelijk de lokale bosvegetatie weer; het wordt gekenmerkt door een gering percentage voor SNAP.
Door verschillende onderzoekers isnagegaan hoegroot deverhouding S N A P : SAP
kan worden, voordat een oppervlaktespektrum een open vegetatie en daarmee de
regionale boomgroei vertegenwoordigt. Volgens JONASSEN (1950, biz. 50) bedraagt
S N A P in oppervlaktespektra uit bos in het algemeen minder dan 50%. Alleen in de
meest open vorm van berken- en dennenbos wordt hetpercentage wat hoger.
FIRBAS (1934, biz. 137) deelde mee, dat in bosgebieden de hoeveelheid niet-boompollenmeestal kleiner isdan dehoeveelheid boompollen. Dennenbos metveel ondergroei
van Ericaceaekunnen echter tot bijna 100%EricaceaepoUenleveren. Een enkele maal
kan die waarde zelfs belangrijk worden overschreden (FIRBAS 1937). AARIO (1944),
die oppervlaktemonsters bij de boomgrens in en nabij het arctische en het alpiene
gebied onderzocht, verkreeg overeenkomstige gegevens als JONASSEN en FIRBAS.
Wanneer het SNAP-percentage in Petsamo de 100 naderde, gaf het oppervlaktespektrum reeds de toendra weer. AARIO maakte evenwel de beperking, dat als een
hoog SNAP-percentage op slechts 1a 2 soorten berustte, het geen zekere aanwijzing
gaf voor een open vegetatie. In zo'n geval zou het spektrum namelijk een verwrongen
beeld van de begroeiing kunnen geven.Dit zou ookgelden indien het eenvan de soorten der Ericaceae betrof. (De door deze onderzoekers vermelde percentages zijn berekend met Corylus buiten SAP). Hier zij echter vermeld, dat de door JONASSEN
weergegeven oppervlaktespektra met alleen hoge £Wcaceae-waarden, wel steeds een
open heideveld weerspiegelen. Volgens WATERBOLK (1954), die het allerbovenste
laagje van fossiele bodemprofielen onder grafheuvels onderzocht, reageert het
ZsWcaceae-percentage zeer scherp op het aandeel van de heideachtigen in de vroegere
vegetatie. Zijn spektra zouden evenwel een periode van enkele tientallenjaren omvatten, zodat allerlei lokale invloeden die van jaar tot jaar sterk kunnen wisselen, zich
daarin niet hebben kunnen doen gelden.
De vraag of zandspektra met een hoge S N A P : S A P verhouding ook een open
vegetatie weergeven, is niet steeds eenvoudig te beantwoorden. Bij sommige diagrammen ishetechter zonder meerduidehjk dat ditniet hetgevalis,namelijk bij die waarin
de hoge SNAP-waarden op de aanwezigheid van veel Liguliflorae (Taraxacum-type)en/of SuccisapoUenberusten en dusaanwillekeurige overrepresentatie moeten worden
toegeschreven.
Moeilijker is het de betekenis aan te geven van hoge Ericaceae(Calluna)-v/3ia.rden.
In vele gevallen zijn die, zoals bij profiel Uddelermeer II is aangetoond, (mede) ontstaan als gevolg van een selektieve korrosie waarbij het QuercuspoW&n grotendeels is
verdwenen. In het bijzonder moet met deze mogehjkheid rekening worden gehouden
bij profielen die, zoals het genoemde, onder betrekkelijk droge omstandigheden zijn
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ontstaan. Alleen waar debodem niet tenatwaskan namelijk eeneikenbos metveel
Callunaondergroei hebben gestaan enkanookde sterke aantasting vanhetQuercuspollen zijn opgetreden. Aldus worden, naast diein diagram Uddelermeer II,de hoge
£Wcaceae-waardenindediagrammen Staphorst IenII,EpeI,IIenIIIenPeelI,IIen
III verklaard. Ookbij het betrekkelijk vochtig ontwikkelde profiel PeelIVwordtnog
een samengaan vanhogeEricaceae-engeringe gwercws-waardenwaargenomen. Bijde
natteprofielen Delfzijl IenNoordoostpolder I,IIenIII,dieookonder eikenbos(met,
resp.zonder heideondergroei) aanwezigzijn geweest, isgeenselektieve korrosie opgetreden, zoalsuitdehoge gwercwj-percentages blijkt. Eenduidelijke aanwijzing dat de
hogeEricaceae-waardenindePeeldiagrammen inderdaad opdebeschreven wijze ontstaan moeten zijn, isdat over hetTilia-rijke traject vande"atlantische" zone de Ericaceae maar met geringe percentages zijn vertegenwoordigd. Het 77/i'apollen is niet
zoals hetQuercuspollen, aansterkevernietiging door korrosie onderhevig geweest.
Natuurlijk hoeft metheteffekt alleen rekeningteworden gehouden bijdebeoordelingvanpost-boreale spektra.
Hoge Ericaceae (Ca//w«a)-waarden kunnen echter ook (ten dele) een gevolg zijn
van eenovereenkomstige willekeurige overrepresentatie zoalsvoor hetLiguliflorae-en
het Succisapollen is aangenomen. Soms vomit het aanwezig zijn van het Callunapollen in kleine klompjes daarvoor een goede aanwijzing; bijvoorbeeld bij profiel
Delfzijl Iop 13cmdiepte.Voortskanslechts dooruittegaanvan deze faktor worden
verklaard, dat in diagram Velzen II de zeer hoge .EWcaceae-percentages beneden de
onderste Pinus-Alnus-kruking voorkomen, maarindiagram Velzen III ter hoogtevan
die kruising en daarboven. Hetis onwaarschijnlijk dat bij profiel Velzen III voor de
uitbreiding vandeplaatselijke elzenbegroeiing weinigheide voorkwam endaarna zeer
veel.Temeer omdatmen niet kanaannemen datbijhet andere profiel tegelijkertijd de
heidegroei eentegenovergestelde ontwikkeling tezien gaf. Ookdesterke, onregelmatige schommelingen vandeEricaceae-kurven over bepaalde trajekten in de diagrammen Staphorst IenII,EpeII enPeel IenIII, worden waarschijnlijk goeddeelsopeen
dergelijke wijze verklaard. Mogelijk kunnen isncaceae-percentagessomsookvrij sterk
wisselen doordat ze (ten dele) samenhangen met plaatsgevonden wijzigingen in de
vegetatie.Eentijdehjke achteruitgang vanheteikenbos bijvoorbeeld, kandeontwikkeling endebloeivan Callunahebben bevorderd.
Als over een betrekkelijk lang trajekt in een diagram hoge .EWcaceae-percentages
voorkomen, moet menevenwel ookmetdemogelijkheid rekening houden, dat daardoor eenopen heidevegetatie wordt weerspiegeld. Inhetbijzonder geldtditvoor spektra die dejongste periode vertegenwoordigen, zoals diemetSecale inhet stuifzandgedeelte bovenin diagram EpeIII.Maar eveneens bij oudere spektra zal mendezemogelijkheid soms moeten overwegen. Waarom zou een dergelijke vegetatie niet reeds
ergens voorgekomen kunnen zijn, voordat de bosvernietiging door de mens begon?
3. POST-BOREALEZANDSPEKTRA MET HOGE Ericaceae-WAARDEN

In overeenstemming met het voorgaande mag men aannemen, dat post-boreale
zandspektra methoge Ericaceae-w&a.rden ( > 100%) meestal deregionale boomgroei
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weerspiegelen. Of die hoge waarden ontstaan zijn door de aanwezigheid van een open
heidebegroeiing in de omgeving van het onderzochte profiel, dan wel als gevolg van
selektieve vernietiging van het Quercuspollen bij aanwezigheid van een eikenbos, is
daarvoor niet van overwegende betekenis. Het niet van Quercusafkomstige boompollen is in het laatste gevalmisschien voor een deel afkomstig van het omringende bos,
maar zeer talrijk kunnen de betreffende bomen daarin natuurlijk niet zijn geweest.
Zandspektra methogeENAP-waardengevenvanderegionale boomgroei ongetwijfeld een minder goed beeld dan veenspektra, omdat ook het regionale boompollen in
het zand weer selektieve korrosie heeft ondergaan.
Het regionale karakter van het AP-gedeelte van postboreale zandspektra met hoge
.EWcaceae-waarden ismeestal gemakkelijk te herkennen aan het gedrag van Alnus. In
deregelkomtdezeboom, waarmee Callunaopeendrogezandigebodem geen plantengemeenschap vormt, daarin met zeer hoge waarden voor. In dit opzicht bestaat er een
goede overeenkomst met post-boreale veenspektra, waarin de els immers ook bijna
steeds in overheersende positie aanwezig is. Indien er uitsluitend een willekeurige
overrepresentatie van Callunapollen en geen selektieve korrosie van QuercuspoUen in
het spel zou zijn, moest men een samengaan van hoge £Wcaceae-waarden met een
dominantie van Quercusover Alnus verwachten.
Alleen waar eenbetrekkelijk droge (gepodzoleerde) bodem, waarop eeneikenbos of
een ander niet uit elzen samengesteld bos met heideondergroei, grenst aan een vrij
natte, wel met elzen begroeide bodem, kan tezamen met CallunapoUen betrekkelijk
veel pollen van een lokale ^/mtsvegetatie worden aangetroffen. Geraakt tengevolge
van een stijging van de grondwaterstand de oorspronkehjk droge bodem geleidelijk
ook met els begroeid, dan kan de relatieve hoeveelheid AlnuspoWsnin het zand nog
sterk toenemen. Deze mogelijkheid komt voor geen der reeksen Uddelermeer, Staphorst, Epe,enPeel H inaanmerking. De profielen zijn namelijk door stuifzand bedekt
of door Sphagnumveen overgroeid. Wel worden echter op deze wijze de hoge Alnuspercentages verklaard in de Ericaceae-n]ke zandspektra bij de vrij droge podzolprofielen Velzen II en III, die van boreale ouderdom zijn. Een dergehjke verklaring kan
slechts bij uitzondering van toepassing zijn.
Het is een gelukkige omstandigheid dat ook uit het AP-gedeelte van post-boreale
zandspektra in het algemeenhun al of niet regionale karakter blijkt. Daardoor wordt
men ervoor behoed die spektra ten onrechte als regionale spektra te interpreteren, indien ze als gevolg van willekeurige overrepresentatie hoge isn'caceae-waarden bezitten.
4. BOREALE ZANDSPEKTRA MET HOGE E NAP-WAARDEN

De boompollensamenstelling die de meeste sterk door een lokale bosvegetatie beinvloede zandspektra uit het Boreaal laten zien, komt goed overeenmet dievan regionale spektra uitdezelfde periode. In beidegevallenkan men hogewaarden voor Pinus,
Corylus en Betula verwachten. Het AP-gedeelte van boreale zandspektra met hoge
2 NAP-waarden kan derhalve in de meeste gevallen geen bevestiging geven, van het
regionale karakter dat men aan de boompollensamenstelling zou willen toekennen.
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Men kandaaromhetbestenkeleniet tevervanelkaar verwijderde profielen analyserenendediagrammendaarvanonderlingvergelijken.Indienblijkt datdeboompollensamenstellingvanplaatstot plaatsverschilt,berusten dehoge2 NAP-waarden waarscbijnlijk niet op de aanwezigheid van een open vegetatie, maar kunnen ze opwillekeurigeoverrepresentatiewijzen. Hiernawordtaangetoonddathoge2 NAP-waarden
ookkunnenontstaanbijvarenondergroeiineenbos,tengevolgevaneenenorme,maar
voorvarensblijkbaar nietabnormale produktievan sporen.
IndediagrammenVelzenIIenIIIkomenbeneden deonderstePinus-Alnus-ktmsmg
boreale zandspektra voor met hoge 2 NAP-waarden, terwijl de boompollensamenstelling goed met die van regionale boreale spektra overeenstemt. Uit de verschillen
tussen de beide diagrammen, wat betreft de onderlinge Pinus-Corylus-verhouding,
blijkt evenwel dat deze spektra een plaatselijk voorgekomen heester- en boomgroei
weergeven. In het gedeelte boven de kruising komt de invloed van een lokale elzengroeiduidehjkindehoge^/wKs-percentagestotuiting,waardoordespektra schijnbaar
nun boreale karakter verliezen. Er blijkt bij dezediagrammen echter ook uit deverschillende kurveninhetNAP-gedeelte,dat dehoge21 NAP-waarden geengevolgzijn
van de aanwezigheid van een open begroeiing. Uit het sterk verschillende verloop
van de beide .EWcaceae-kurven (zie hiervoor) en het overwegende aandeel van de
Ligulifloraeindehogekruidenpercentages,kanmenaflezendatzevooreenbelangrijk
deelopwillekeurige overrepresentatie berusten.
Waarschijnlijk bestonddevegetatiewaardepodzolprofielenvanVelzenzijnaangetroffen, uit een betrekkehjk open bos van voornamelijk hazelaar, gemengd met den,
terwijlereendichteengevarieerdsamengesteldebodemvegetatievoorkwam.
IndepodzoldiagrammenvandereeksDelfzijl, putBkomenhoge(bijDelfzijl IIIen
IV)totzeerhoge(bij Delfzijl II)F//zdnae-percentagesvoor,zonder dattevensandere
NAP-soortengoedzijnvertegenwoordigd. Ditzoukunnenwijzen opdeaanwezigheid
vaneenmeer ofminder uitgestrekt boomloosvarenveld, zoalsthanswelopgepodzoleerde bodem, bijvoorbeeld in Engeland, wordt aangetroffen. (Robinson 1939, biz.
274). Deverschillen die deAP-gedeelten der respektievelijke diagrammen laten zien,
wijzenechterookhieropdeaanwezigheidvanlokaleboomgroei,alzijndieverschillen
weliswaar betrekkehjk klein.
Bijdezereeksbhjkt deaanwezigheid vaneenterplaatsevoorgekomen bosooknog
opdirektewijze,namelijk uitdeaangetroffen vegetatieveresten. Dedennestobbenen
-kegels zijn er getuige van, dat de bodem met een dennenbos begroeid was tot kort
voor de veengroei, toen de grondwaterstand reeds hoog was gestegen. De bovenste
zandspektra, diehet laatste stadium van devegetatieontwikkeling op dezandigebodem vertegenwoordigen, laten echter geen of slechts zeer geringe .FzVz'cz'nae-waarden
zien,integenstellingtot dedieperaanwezigespektra.Daaruitzoumenkunnenopmaken dat degevonden resten geenvergelijkingsobjekt mogenvormenvoor diediepere
spektra met de hoge i-Y/z'cznae-percentages. Daar kan echter weer tegenover gesteld
worden dat het niet aannemelijk is,dat het dennenbos zichpas ontwikkelde toen het
grondwaterpeil het zandoppervlak dicht was genaderd. Ongetwijfeld is het bos ook
reedsvoorgekomenindetijddiedoordeFJ/z'cznae-rijkespektrawordtvertegenwoordigd.
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AlsdehogeFZ/zdnae-percentagesgeenuitgestrekt varenveld kunnen weergeven, zou
men die zonder meer op rekening van een willekeurige overrepresentatie kunnen stellen. Het is echter niet bewezen, dat hoge Fz'/z'cz'nae-waarden inderdaad een onjuiste
weergave vormen van varenondergroei in een bos. In de literatuur treft men zelden
gegevensvan oppervlaktespektra met een hoge 2 NAP:2 AP verhouding aan, waarin
2 NAP bijna uitsluitend door Filicinaewordt gevormd. FIRBAS (1934, biz. 133) vermeldt echter, dat in een open berkenbos met ondergroei van Aspidium dilatatum en
Myrtillus, de Filicinae met 200% en de Ericaceae met 20% in het oppervlaktespektrumwaren vertegenwoordigd.
Teneindeeen beter inzicht in de betekenis van hoge Fz/Vczwae-percentageste verkrijgen, zijn enkele oppervlaktemonsters uit bos met welige varenondergroei geanalyseerd.Tervergelijking zijn ook eenpaar oppervlaktemonsters onderzocht, afkomstig
van een boomlozevlakte waarvan de begroeiing ten deleuitvarens bestond.
In tabel VIII zijn de analysegegevens vermeld van devolgende oppervlaktemonsters
(in de maand Januari verzameld).
No's 1en 2; afkomstig uit een eiken-berkenbos met een ondergroei van bijna uitsluitend Dryopteris austriaca. Monster no. 1is genomen, waar de bodem zeer vochtig
wasen deberken dicht opeen stonden, met daartussen enkeleeiken.Terplaatsewasde
bodem volkomen door Dryopteris austriaca bedekt. Monster no. 2 is op een drogere
plaats genomen,waar het bosvoornamelijk uiteikenmet daarnaast berken bestond en
waar de varen de bodem voor ongeveer tweederde bedekte. Overigens was de bodem
onbegroeid. Het bladerdak was in beide gevallen gesloten.
No. 3; afkomstig uit een eikenbos met een ondergroei van Polypodium vulgare.De
varen groeide in veldjes bijeen, waar tussendebodem onbegroeid was. Het monster is
genomen midden in een dergelijk veldje van ± 20m in doorsnee.
No. 4; afkomstig uit een dennen-berkenbos met een zeer dichte ondergroei van
Pteridium aquilinum.
No's 5 en 6; afkomstig uit een duinlandschap met een geheel boomloze vegetatie,
enkele km'svan deNoordzeekust verwijderd. De bodem wasbedekt door Polypodium
vulgare, Callunavulgarisen diverse grassoorten. Monster no. 5stamt uit het centrum
van een dicht Polypodiumveldje met een doorsnee van slechts \\ m. Rondom het
veldje kwamen vrijwel uitsluitend grassen voor en een enkele Ca//«nastruik. Monster
no. 6 was ongeveer 40 m van het vorige verwijderd, waar Polypodium en Calluna
homogeen dooreen gemengd voorkwamen. Daartussen werden ook nog wat grassen
aangetroffen.
Uit de tabel blijkt, dat zoweldevaren- als deboomsoorten vangrote invloed zijn op
hetFilicinae-percentagein debosspektra. Dat Dryopteris austriacamet zo verschillend
hogewaarden inhetzelfde bosvoorkomt, iseengevolgvan deverschillende bossamenstelling ter plaatse van de monsters no. 1en 2. Het is bekend dat Quercus, over een
aantaljaren gerekend, minder pollen produceert dan Betula (POHL 1937).
De Fz'/Vcznae-waarden die op rekening komen van Dryopteris austriaca, zijn hoger
dan de NAP-waarden die in de literatuur algemeen voor bosspektra worden aangetroffen. In het bijzonder geldt dit voor de waarde van monster no. 2. Toch geven de
spektra 1 en2eenzeerdichtebosvegetatieweer.Menmagaannemen datineen minder

TABELVIII. Oppervlaktespektra uit verschillende vegetaties waarvan varens deeluitmaken
TABLEVIII. Surfacespectraofvariousvegetationsofwhichfernsformpart
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dicht bosnogveelhogerewaardenvoor varensaangetroffen kunnen worden(vergelijk ookdeopgavevan FIRBAS hiervoor).Zoudendieondereen dergelijkeomstandigheidbijvoorbeeld ± 2 x z o hoogworden,danzoumenreedspercentagesverkrijgen
dievrijwelovereenstemmenmetdehogefz/zdnae-percentagesindediagrammenDelfzijlIIIenIV.Hetisdusgoedmogelijk datindiediagrammen netaandeelvandevarensalsonderbegroeiingindevegetatie,juist wordtweergegeven.
Dezeer hogewaardenvoor deFilicinae in diagram Delfzijl II zijn daarmeeechter
nognietverklaard.Eenpercentagedatde1000overschrijdt (zietabelVIII),wordtpas
bereiktonderdeextremeomstandigheidvanhetbosloze duinlandschaplangsdekust
met overwegend zeewind.Misschienmoet men toch welaannemen dat ook hiereen
willekeurige overrepresentatie in het spel is. (zie echter ookhoofdstuk IV,biz.54).
Tenslotte moet aandacht worden geschonken aan de mogelijkheid dat de hoge
Filicinae-waarden mede ontstaan zijn door het uitvallenvan een bepaalde,korrosiegevoelige boompollensoort. Het Quercuspollen komt met in aanmerking, aangezien
deeikinhetBoreaalmaarweinigvoorkwam.Erzouechterwelselektievekorrosievan
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PopuluspoUen opgetreden kunnen zijn, welk pollen zelfs in veen sterk vergaat. De
houtresteninput Bbij Delfzijl gaven echter geen aanwijzing dat depopuliereenbelangrijk bestanddeel vanhetbosheeft uitgemaakt. Tochmagmen eenzekerebetekenisaan degenoemdefaktor waarschijnlijk nietonthouden.
5. MENGSPEKTRA

Inhetvoorgaandeisstilzwijgend aangenomen dateenopbepaaldediepteaanwezig
zandspektrum, met eenbepaald stadiumin devegetatieontwikkeling korrespondeert.
In hoofdstuk IV, biz. 68, is evenwel gebleken dat het pollen van twee op elkaar
volgendevegetatiessomsgezamenlijk ineenmengspektrumisvertegenwoordigd. Het
isnietmogelijk omuit desamenstelling van spektra, diedeovergangvormentussen
tweediagramzone's,aftelezenofzealsmengspektramoetenwordenopgevat, ofdatze
inderdaad eenvegetatieuit deovergangsperiode vertegenwoordigen. Alleendoorvergehjkingmeteenpollendiagram vaneennaburigorganischsediment,kan hieromtrent
eventueelmeerzekerheidwordenverkregen.
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HOOFDSTUK VII

DE BETEKENIS VAN ZANDSPEKTRA
VOOR OUDERDOMSBEPALINGEN

1. GELIJKTIJDIGE SEDIMENTATIE VAN POLLEN ENZAND

Pollenspektrainzandkunnenalleendanvoor ouderdomsbepalingenvanzandlagen
worden gebruikt, alsaangetoond kan worden dat het pollen tegelijk met het zandis
gesedimenteerd. Bij ons onderzoekwas dithet geval bij de min ofmeer organischestofrijke profielen Peel VI enVII enbijbepaalde lagen van deprofielen Peel V en
VelzenIV. Deaanwezigheidvangrotehoeveelhedenalgenvonndehetbewijsvooreen
sedimentatieonderwater.
Er kunnen zich echter wel komplikaties voordoen die eenjuiste datering kunnen
verhinderen. Zoisbij deprofielen PeelVenVelzenIVverspoelingvanhet algenrijke
zandaangetoond,welkeindiagramPeelVzelfsindeonregelmatigeopeenvolgingvan
depollenspektra wasterugtevinden.
Ookinholoceenstuifzand, datnietonderwaterisgesedimenteerd, kanpollenaangetroffen worden waardoor de ouderdom van verschillende lagen palynologisch kan
worden bepaald. In het bijzonder geldtdit voor het pollen in dielagen,welkebuiten
hetbereikvandebodemvormingzijngebleven.Eenbelangrijk ofoverwegenddeelvan
hetpollenisinderegelafkomstig vandeafgestoven bodemenderhalvemethetzand
secundair verplaatst. Waarschijnlijk isditmeestal geen ernstig bezwaar, daarhet
pollendantochoverwegendvaneenrelatiefjongevegetatieafkomstig is (zie biz. 56).
Een vertekening vanderegionale pollensamenstelling door lokale plantengroei,
waardooreenjuiste datering nog kan worden belet,hoeft men bij analysevan onder
water gesedimenteerd zand zeldentevrezen (ziehoofstuk VI,biz. 82). Hetgevaaris
echterveelgroterbijhetonderzoekvanholoceen stuifzand.
2. INFILTRATIE VAN POLLEN INDEZANDIGE BODEM

Indien het pollen, zoalsinde regel het geval is,nade sedimentatie van het zand
daarindoorgedrongen is,gevendespektranatuurhjk alleendeouderdomvanhetpollenenniettevensdievandebetreffende zandlagenweer.
Hetlokalekarakterisvaakeengrotemoeilijkheid omeenzandspektrumineenbepaaldeperiodevanhetHoloceenondertebrengen.Inditopzichtbestaatereensterke
analogiemetdespektravanoppervlaktemonsters. Diezijn dikwijls ooknietrepresentatiefvoorderegionalevegetatie.Indiendelokalebe'invloedingtesterkis,kanhetzelfs
onmogehjk zijn deperiode teherkennen waarin het pollen is gesedimenteerd. Zois
bijvoorbeeld het boompollenspektrum van een geanalyseerd oppervlaktemonster uit
eendennenbos,opbijna dezelfde wijzesamengesteld alsde"boreale"zandspektra bij
30cmin diagram Flevoland III en bij 10,5cmin diagram Delfzijl IV (zie tabelIX).
Debeidelaatste spektra komenvoor onder veenvan atlantische ouderdom.
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TABELIX. Vergelijking van een recent oppervlaktespektrum uit een dennenbos met twee "boreale"
zandspektra
TABLEIX. Comparisonofarecentsurfacespectrumofafirforest with two"Boreal"sandspectra
Percentages/Percentages
Spektrum/Spectrum
Alnus Betula Carpinus Corylus

Fagus

Pinus Quercetummixtum

oppervlakte-spektrum
surfacespectrum

3

7

0

1

0

83

6

Flevoland III, 30cm

0

8

0

2

0

90

0

Delfzijl IV, 10,5cm

4

11

0

4

0

77

4

Door desterkeinvloedvandelokalebossamenstelling,wordtbegrijpelijk datonder
hetatlantischeveenbij Delfzijl input B, terplaatsevandepodzolprofielen schijnbaar
boreale, enter plaatse van het zeer natte gley-podzolprofiel Delfzijl Vschijnbaar atlantische spektra voorkomen (zie biz. 83). Of de "boreale" spektra van de podzolprofielen geveneenlokaaldennenbosweerinhetAtlanticum,ofde"atlantische"spektraduidenopeenplaatselijkeelzenbegroeiingtijdenshetBoreaal.Delaatsteveronderstellingisdewaarschijnlijkste. Ophetnatte gley-podzolprofiel kanookinhetBoreaal
de den niet hebben gegroeid. Alleen de els, die toen reeds deelvan de vegetatie uitmaakte, vond ereengoede standplaats. Deverdichtegley-horizontmetveel ijzerverbindingenvomit een duidelijke aanwijzing dat, langvoor deveengroei, hetbetrekkelijk voedselrijke grondwater opzeer geringe diepte onder het zandoppervlak isvoorgekomen.
Inhoofdstuk VI(biz.82)iserreedsopgewezen,dathetaaneenplaatselijke elzenbegroeiingin het Boreaaliste danken, dat debovenstezandspektra in depodzoldiagrammen Velzen II en III een samenstelling bezitten alsatlantische veenspektra. Bij
profiel Velzen I zou zich in de boreaal-atlantische overgangstijd, ook nog tijdens de
veengroeieenlokalepollenregenvandeelshebbendoengelden(ziebiz. 39).
Eenlokaleaanwezigheidvandelindeisde oorzaak,datde"boreale"zandspektra bij
38en 15,5 cm,respektievelijk indediagrammenDelfzijl IIIenDelfzijl IV,eenminof
meer overeenkomstige samenstelling bezitten als verschillende spektra uit hetTiliaTABELX. Vergelijking van het 77/iia-rijke "boreale" zandspektrum bij 38cm in diagram Delfzijl III,
met eenbij 33cm aanwezigzandspektrum inhet 7Y/ia-rijkedeelvan de "atlantische"zone
van diagram Peel IV
TABLEX. Comparison oftheTHia-rich "Boreal"sandspectrumat38cmindiagramDelfzijlIII, witha
sandspectrumat 33 cmintheTilia.-richpart ofthe"Atlantic" zoneofdiagramPeelIV
PetcexA&ge&lPercentages
Spektrum/Spectrum

Delfzijl III, 38 cm
PeelIV, 33 cm
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Alnus

Betula

Corylus

Pinus

Salix

Quercetum mixtum

9

4

17

27

3

40

34

13

5

25

15

2

40

39

Tilia

rijke deelvan de"atlantische" zonein dediagrammenvanreeksPeel H. TabelX geeft
daarvan een goede illustratie,
In aldezegevallen kan men het lokale karakter van de spektra gemakkelijk herkennen, hetzij doordat er tussen verschillende diagrammen van eenzelfde reeks markante
verschillen bestaan (reeks Delfzijl) of doordat in een diagram een abnormaal verloop
vanbepaalde kurven aanwezigis(VelzenII en III, Delfzijl III enIV).
Indien men maar over een enkelzanddiagram beschikt, kan het zeer moeilijk zijn te
beoordelen of het kurvenverloop door lokale omstandigheden is bepaald of niet.
Een goed voorbeeld hiervan wordt aangetroffen bij diagram Appingedam. Als in dit
diagram de zonering op degebruikelijke wijze wordt toegepast, wordt een atlantische
ouderdom aan deAlnus-ri]kezandspektra toegeschreven. Voor eenjuiste interpretatie
moetmen echter aandacht schenken aan de omstandigheid, dat het pollenuit een zeer
nat gley-podzolprofiel afkomstig is. Dit betekent, dat de hoge ^/wuy-waarden waarschijnlijk samenhangen met een lokale aanwezigheid van de els. Indien hiervan
wordt uitgegaan, wordt de struktuur van de spektra, voorzover die de andere boomsoorten betreft, ook veelduidelijker. Uit de dominantie vanPinusover het Quercetum
mixtum kan men dan opmaken, dat de spektra niet de atlantische, maar de boreale
periode vertegenwoordigen. Het zou immers zeer onwaarschijnlijk zijn dat in de
omgeving van het profiel, Pinus tijdens het Atlanticum meer voorkwam dan Quercus
en Tilia.
Indien van een zandige bodem slechts een diagram aanwezig is,waarvan bovendien
de samenstelling van de opeenvolgende spektra absoluut niet afwijkt van die in een
normaal (veen) diagram, dan moet men zich geheel verlaten op de 2 NAP:E AP verhouding. In hoofdstuk VI is uiteengezet welke mogelijkheden en moeilijkheden zich
bij het gebruik daarvan kunnen voordoen.
In zeer vele gevallen laat een lokaal beinvloed zanddiagram nog wel een meer of
minder gedetailleerde zonering toe.Zo mag bijvoorbeeld aangenomen worden dat een
zone met Pinus-domin&ntie,iniedergevaleen prae-atlantische periode weergeeft, tenzij ook de allerjongste tijd in aanmerking komt.
Als de datering afhangt van het al of niet aanwezig zijn van pollen van een boomsoort waarvan de immigratie in het gebied een bepaalde holocene periode inluidde,
moet men er rekeningmeehouden, dat eennieuweimmigrant inzanddiagrammen wel
eensminder regelmatig verschijnt dan inveendiagrammen. Bij het onderzoek werd dit
voor Carpinusgekonstateerd (zie de diagrammen van reeks Peel H en diagram Epe
HI). Zou de oorzaak dat Carpinus in zanddiagrammen soms voor Fagus verschijnt
misschien zijn, dat dehaagbeuk opbepaalde plaatsen inderdaad eerder arriveerde dan
de beuk? Men kan zich voorstellen dat een geringe, pleksgewijze verspreiding van
Carpinuszich minder gauw in een regionaal veendiagram manifesteert dan een dergelijk optreden van Fagus.De haagbeuk groeit minder hoog dan de beuk zodat het pollen ervanminder gemakkelijk verspreid wordt. Bovendien bloeit de soort maar weinig
ineendichtbos (BORSE 1939, biz. 136).
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3. DE DATERING VAN DE AANVANG VANDEVEENGROEI

Dedateringvanhetbeginvandeveengroeivindtinderegelplaats aandehandvan
eenouderdomsbepalingvande onderste veenspektra en debovenstezandspektra. In
hoofdstuk V (biz. 81) is aangetoond dat in diagram Flevoland III tussen het
zand-enhetveengedeelteeenhiaat aanwezigis,datmogelijk hetgrootstegedeeltevan
het Atlanticum omvat. Indien men het diagram echter op de gebruikelijke manier
interpreteert, dan komt men tot de konklusiedat deveengroei in deboreaal-atlantische overgangstijd is begonnen. Blijkbaar is het voor eenjuiste beoordeling van de
ouderdom van deovergangsspektra vanhetveen-naar hetzandgedeelte, somsnoodzakehjk eenzekerinzichtindebodemgesteldheid van dezandondergrond tebezitten.
Dit aspektistotnutoebijhetveenonderzoek ten onrechtegeheelverwaarloosd.
Hetbepalenvandeaanvangstijd vandeveengroeikanooknogbemoeilijkt worden,
indienhetpollenindedirektbovenhetzand aanwezigeveenlaagoverwegendvaneen
lokaleboomgroeiafkomstig is.Insommigegevalleniseendergehjke situatieontstaan,
doordatbijstijgendegrondwaterstand hetboszichopdezandigebodemzolang heeft
gehandhaafd, daterreedseendunneveenlaaggevormdwas.Hetverschijnsel kanmen
waamemen bijdediagrammenNoordoostpolder IenDelfzijl I,aandeondersteveenspektrametdehoge Quercetumm/jcfam-percentages. OokbijhetdiagramVelzenIIis
het te zien. In het onderste veenspektrum, op 1cmboven het zandoppervlak, isnog
dezelfde sterke,lokale Alnus-iavloed merkbaar alsin dedirekt daaronder aanwezige
zandspektra.ZoudenbijprofielVelzenIIbijvoorbeeld weldevan0-1cmendevan5-6
cmbovenhetzandoppervlak aanwezigeveenlagenzijngeanalyseerdennietdetussenliggende,danzoumendegevolgtrekkinghebbengemaaktdatdeveengroeipasinhet
Atlanticumwasbegonnen,inplaatsvanindeboreaal-atlantischeovergangstijd.Tochis
hetalgemeengebruikelijk omveen,ook opdeovergangnaar hetonderliggende zand,
mettussenruimtenvan5ofmeercmteanalyseren (ziedevoetnoot opbiz.39).
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HOOFDSTUK VIII

DE VEGETATIEONTWIKKELING
BIJ DE VERSCHILLENDE PROFIELEN
1. BESCHRIJVING VAN DE VEGETATIEONTWIKKELING

Door palynologisch onderzoekvanveenlagen enorganische onderwaterafzettingen
kaneenglobalekennisvandevegetatiegeschiedeniswordenverkregen.Plaatselijkoptredendeverschillenindeontwikkelingvandevegetatie,dieonderanderemeteenvarierendebodemgesteldheidsamenhangen,blijven daarbijmeestalverborgen. Menkan
zich een meer gedetailleerde kennis verschaffen door ook de vegetatieprofielen, die
zichonderverschillendeplaatselijke begroeiingenhebbenontwikkeld,teanalyseren.
In de vorige hoofdstukken is de lokale vegetatieontwikkeling af en toe reeds ter
sprakegekomen. In het navolgende zal daarvan eenmeer systematischebeschrijving
worden gegeven, terwijl tevens de ermee verbonden profielontwikkeling zal worden
vermeld.
Bij het beantwoorden van devraag, tijdens welk stadium van bodemvormingeen
bepaaldevegetatievoorkwam,iservanuitgegaandatineeneenmaalontstane,verdichteinspoelingshorizont vaneengepodzoleerde bodemgeenpollenmeerinfiltreert. Een
pollenspektrum inofbeneden deB2-horizontweerspiegeltdusinderegeleenbegroeiinguitdetijd dat debodemnogniet(sterk)wasgepodzoleerd.Voor eenspektrumin
deA-horizont zijn ertweemogelijkheden. Debetreffende vegetatie kan reedsaanwezig zijn geweest toen ter plaatse nog een homogeen bosprofiel voorkwam, maar
ook daarna, toen het podzolprofiel reeds was gevormd. Indien een pollenspektrum
deel uitmaakt van de bovenste van de zones, waarin een zanddiagram kan worden
verdeeld, staat vast, dat het eenvegetatievertegenwoordigt dieinieder gevalook na
hetontstaan vanhetpodzolprofiel aanwezigisgeweest.Somswordtdoor debovenste
zoneeenbroekbos weerspiegeld.Ondereendergelijk bosheeft, alsgevolgvandezeer
hoge grondwaterstand, waarschijnlijk weinigpodzoleringmeerplaatsgevonden. Men
kan in dit gevalkonkluderen dat devegetatie diewordt weergegeven door deopeen
nabovenstezone,ookopdegepodzoleerdebodemheeft gestaan.
Soms kunnen ervegetatieve overblijfselen ophetzand onder hetveen aangetroffen
worden, dieeen belangrijke aanwijzing geven omtrent de aard van debegroeiing op
degepodzoleerdebodem(ziedereeks Delfzijl).
Uiteraard kan ook door het pollenanalytisch onderzoek van vegetatieprofielen
maar een oppervlakkige kennis van de lokale begroeiingen worden verkregen. Een
ernstige belemmering wordt hierdoor gevormd, dat er van zoveel plantesoorten
maarweinigofgeenpolleninhetzandwordt gekonserveerd.
Uddelermeer
Hetoudste,bij70cminprofielUddelermeerIIaangetroffen pollenisafkomstig van
eenboreaaldennenbos,datindeomgevingvanditprofielopeennogongepodzoleerde
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bodem heeft gestaan. Hetisopgevolgd door een eikenbos, waaronder pasinde FagusCarpinus-periode het podzolprofiel is ontstaan. De hoge ,4/HH.s-percentages zijn een
gevolg van de selektieve korrosie van het Quercuspollen.
De bodemvegetatie bestond behalve uit wat grassen en kruiden vooral uit Calluna.
In deloop van het Atlanticum isdeze struik eenvoortdurend belangrijker bestanddeel
van de begroeiing gaan vormen. Of Callunabijvoorbeeld in de plaats van Vacciniumis
gekomen, doordat het bos geleidelijk minder dichtisgeworden,isniet uit te maken.
Vacciniumlaat namelijk weinig of geen pollen in de bodem achter (FIRBAS 1934, biz.
119).
De geringe waarden voor Cerealia in de bovenste spektra betekenen, dat er in de
omgeving tenslotte ook landbouw is bedreven. Het profiel is door de aarden wal bedekt, voordat de open heidevegetatie ontstond, waarvan thans bij profiel Uddelermeer III nog een restant aanwezig is. Volgens POLAK (1959) is de uitgestrekte heide in
ieder gevalna de vroege middeleeuwen ontstaan, volgens JONASSEN (1950) waarschijnlijk in het begin van de 19e eeuw. De eenzijdig samengestelde heidevegetatie is gedeeltelijk oorzaak dat profiel Uddelermeer III veel sterker is gepodzoleerd dan profiel
Uddelermeer II.
De hoge Liguliflorae-peTcentages in diagram Uddelermeer II hebben voor de beschrijving van de vroegere vegetaties geen betekenis (zie biz. 69). De geringe Piceawaarden in de onderste zandspektra zijn misschien hiervan een gevolg, dat langs de
rand van het Uddelermeer wat ouder materiaal met veel PiceapoUen, door het pleistocene dekzand is gemengd (POLAK 1959,biz. 548).
Voor deverklaring van diagram Uddelermeer IIziemen ook hoofdstuk IV,4, 6.
Staphorst
Herleidt men de percentages in de diagrammen Staphorst I en II, zodat het effekt
van de selektieve korrosie van het QuercuspoWsn geelimineerd is (zie hoofdstuk IV,
biz. 75), dan nemen de hoge Calluna-waarden beneden 15cm, respektievelijk 10cm,
af tot waarden tussen ± 90% en ± 170%, respektievelijk ± 65%en ± 250%. Deze
zijn nog belangrijk groter dan men van bosspektra mag verwachten. Waarschijnlijk is
er sprake van een willekeurige overrepresentatie. Kombineert men de pollenanalytische en de bodemkundige gegevens (zie hoofdstuk II, biz. 8-9) dan komt men tot de
konklusie dat bij Staphorst in het Atlanticum een zeer open eikenbos met een dichte
heidebegroeiing is voorgekomen. Het podzolprofiel is in deze periode ontstaan.
Het kultuurpollen in de A-horizont van profiel Staphorst I is sedert de 13eeeuw ingespoeld.
Epe
De vegetatieontwikkeling kan bij deze reeks het best beschreven worden aan de
hand van diagram Epe III, dat het verst in het Holoceen terug reikt.
Inhet Praeboreaal enhet Boreaal kwambij hetprofiel opdenogniet gepodzoleerde
bodem een berkenbos voor, dat tijdens het Boreaal gemengd werd met wat linde. De
onderbegroeiing bestond uit grassen, varens, kruiden en later ook uit Calluna. Toen
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het Atlanticum aanbrak, verdween deberk vrijwel uit devegetatie (ziehet spektrum
bij40cm)enwerdopgevolgddoor deeik.Deaanwezigheidvan Quercus manifesteert
zichookhier opindirekte wijze. Tengevolgevan deselektieve korrosievanhet Quercwjpollen heeft de pollensamenstelling een meer regionaal karakter gekregen. Hierdoor wordt verklaarbaar dat Pinus in het zeervroeg-atlantischespektrum bij 40cm,
sterkervertegenwoordigd isdan indedieper aanwezige spektra metdelokale Betulainvloed,endatindeatlantischespektraboven40cmAlnusbijna steedsdomineert. In
het Atlanticum isTilia vrijwel weerverdwenen enheeft Calluna deandere ondergroei
verdrongen.Hetaanvankelijk homogenebosprofieldegradeerdeindezeperiodetothet
podzolprofiel.
Herleidt men de atlantische spektra zodat het effekt van de selektieve korrosiegeelimineerdwordt,danbedragendewaardenvoorCalluna± 30%;eenvoorbosspektra
normaal percentage.
HetpollenvanFagus, CarpinusenCerealiaispasingespoeld, nadat de vegetatiein
de atlantisch-subboreale-overgangstijd door brand wasvernield en het oudebodemoppervlak dooreendunnelaagstuifzand bedekt(ziebiz. 30).
Peel,reeks H
Het praeboreale spektrumbij71cmendeborealespektra van63tot43cmindiagram Peel IV, weerspiegelen waarschijnlijk een dennenbos met oorspronkelijk veel
berk en op den duur betrekkelijk veellinde.Alsondergroei kwamen vrij veel varens
voor. De hoge Sphagna- en Botrychium-v/aaTdcn in de onderste spektra geven misschieneenrestant van delaatglaciale sporen-enpollenflora weer.Indeboreaal-atlantische-overgangstijd, enhet deelvan het Atlanticum dat door despektra beneden 14
cmvertegenwoordigd wordt, nam Tilia zo in betekenis toe, dat het bos overwegend
door deze boom werd gevormd. Gezien de vrij geringe y4/rtwj-percentages is het onwaarschijnlijk datQuercus,waarvanhetpollendoorkorrosieweerzouzijnverdwenen,
eenbelangrijk bestanddeelwas.InhetlateredeelvanhetAtlanticumisQuercusechter
in deplaats van Tilia gekomen. De spektra uit dietijd laten welhogewaarden voor
Alnuszien.TothetbeginvandeveengroeiinhetSubboreaalbehieldhetbosongeveer
dezelfde samenstelling.
Bijprofiel Peel I was in het Boreaal nog een berken-dennenbos aanwezig. Bij dit
drogeprofiel trad TiliapasinhetAtlanticum op,duslater dan bij hetveelvochtiger,
opeenhellinggelegenprofiel PeelIV.Bijdetweeandereprofielen kanhettijdstipvan
heteersteoptreden vandelindenietbepaaldworden,doordat dediagrammenmetde
TiVi'a-rijkeatlantische zonebeginnen.
Daar de7i//a-rijke spektraindediagrammen PeelIIenIII overwegendinenbenedenhettrajekt vandeB-horizont voorkomen,moethet lindenbosin deomgevingop
denogongepodzoleerde bodemhebbengestaan.
Als onderbegroeiing kwamook Calluna voor.Dehogewaarden dievoorde struikheiworden aangetroffen, zijn voornamelijk eengevolgvanselektievekorrosievanhet
QuercuspoUen, ten dele ook vanwillekeurige overrepresentatie (b.v.bij PeelI,beneden 20 cm). De laatstgenoemde faktor is ook verantwoordelijk voor de vrij hoge
Liguliflorae- enSMccwa-percentages.
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Depodzoleringheeft waarschijnlijk onder het eikenbos plaatsgevonden in hetAtlanticumofhetSubboreaal.
Noordoostpolder
Bijdeprofielen Noordoostpolder I, II enIII heeft vanaf het vroegeAtlanticumtot
in het Subboreaal een dicht eikenbos gestaan. Calluna ontbrak praktisch geheel. In
eenvan debeide perioden heeft dedegraderingvan het oorspronkelijk ongedifferentieerde bosprofiel tot het podzolprofiel plaatsgevonden. Waarschijnlijk kwamen vrij
kortvoordeveengroeiinhet Subboreaal,elsen berkin zekeremate in het eikenbos
voor,maareenechtbroekbosisertochniet ontstaan.
Delfzijl,put A
Ter plaatse van debouwput nabij Delfzijl, waarin talrijke eikestammen onder het
veenophetzandzijnaangetroffen, kwaminhetAtlanticumeengemengdlinden-eikenberkenbosvoor. Daarin wisselden linde eneikenerzijdsenberk anderzijds, elkaarin
betekenis af. Hetisvoorafgegaan dooreendennenbosmetveelhazelaar, inhetBoreaal.Inhetloofboskwamalsondergroeionderanderewat Callunavoor.Debetrekkelijk hogewaarden in het diagram wijzen echter opwillekeurige overrepresentatie (zie
biz. 85).
Hetbetrekkelijknattepodzolprofiel istijdenshetAtlanticum ontstaan.
Delfzijl,put B
Waarhetvrijdrogepodzolprofiel Delfzijl II,hetvrijnattepodzolprofiel Delfzijl III
en het zeer natte podzolprofiel Delfzijl IV aangetroffen zijn, bestond devegetatie in
het Boreaal uit een dennenbos met een dichte varenbegroeiing. Bij de beide drogere
profielen washet bos in belangrijke matemet berk gemengd, welkeboom bij profiel
Delfzijl III tijdelijk zelfs het overwegende bestanddeel uitmaakte. Plaatselijk is Tilia
somsveelvoorgekomen(ziebiz. 83).
DedichtevarenbegroeiingbestonduitPolypodiaceae.Waarschijnlijk wasDryopteris
linneana sterk vertegenwoordigd. In het laatst van het Boreaal, toen de grondwaterstand zeerhoogwasgeworden,verdweendezevarenvegetatie.
Bijprofiel Delfzijl III isinhetzandnogpollengeinfiltreerd vaneenberkenbos,dat
het dennen-berkenbos in het Atlanticum heeft opgevolgd.
Toen het broekveen zich begon te ontwikkelen, zijn waar de den nog niet geheel
door deberkendeelswasverdrongen,dedennestobben doorhetveenovergroeiden
gekonserveerd. OokPopulus, getuige dehoutvondst, wasvoor het beginvan deveengroei aanwezig.
De podzolprofielen zijn bhjkbaar in de loop van het Boreaal ontstaan. Waar de
bodemgesteldheid bijzonder natwas,zoalsbijhetgley-podzolprofiel Delfzijl V,ishet
dennenbos door een elzenbos onderbroken geweest. In de nabije omgeving van het
profiel kwamen QuercusenTiliarelatiefmeervoor danelders(ziebiz.37).
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Appingedam
Evenals profiel Delfzijl IV ontstond dit gley-podzolprofiel onder een vegetatie van
Alnus. De zandspektra in het diagram geven waarschijnlijk ook de boreale periode
weer (zie biz. 93).
Flevoland
De natte podzolprofielen van deze reeks zijn in het Boreaal, onder dennenbos met
betrekkelijk veel varenondergroei, tot ontwikkeling gekomen. Bij de profielen Flevoland IenIIgroeide ook Lycopodium clavatum. Toen de grondwaterstand op den duur
zeer hoog werd, is het dennenbos opgevolgd door een moerasbos. Bij de profielen
Flevoland I en II wasvoornamelijk elsen bij profiel Flevoland III berk aanwezig. Het
pollen van dit bos is alleen bij het betrekkelijk goed gedraineerde profiel Flevoland
II in het zand doorgedrongen.
Velzen
De spektra met de zeer hoge Cory/as-waarden in de podzoldiagrammen Velzen II
en III, weerspiegelen ongetwijfeld een betrekkelijk open bos van overwegend hazelaar
(zie biz. 87). Ook deden wasinzekeremate in dit boreale bosvertegenwoordigd. Dat
dehoge Corylus-waardenniet slechtseenondergroei van hazelaar weergeven, blijkt als
volgt. Volgens FAEGRI en IVERSEN (1950, biz. 68) bloeit de hazelaar in een ongedund
bos niet of maar spaarzaam. Volgens eigen ervaring kan de hazelaar in Nederland in
eenbetrekkelijk dicht eikenbos vrij behoorlijk bloeien en betrekkelijk veelpollen produceren. De hoeveelheid is echter belangrijk minder dan overeenkomt met de percentages diedoor de Corylus-km\en in de diagrammen Velzen II en III worden vertegenwoordigd.
In tabel XI zijn de pollenspektra weergegeven van twee oppervlaktemonsters, verzameld in een eikenbos met hazelaarondergroei.
TABELXI. Oppervlaktespektra uit vegetatiesmetCorylus
TABLEXI. Surfacespectra of vegetations containing Corylus

Ulmus

Pinus

Quercus

Fagus

Corylus

3
.5
S

1 11 0 14

1

9

0 64 0

85

100

1 19 2 37

1

8

4 28 0

48

100

1

+ 28

0

17

384

60

3

1
1. eikenbosmet dichte hazelaarondergroei
oakforest withdensehazelundergrowth
2. eikenbosmetzeer dichte hazelaarondergroei
oakforest withdensehazelundergrowth
3. struikgewasvan hazelaar
hazelbrushwood

Carpinus

No. Vegetatie/Vegetation

Betula

Percentages

7 0 60

NAP SAP

3 1

No. 1; afkomstig uit een bos waarin de eiken op onderlinge afstand van 4a 10m
en de hazelaars op onderlinge afstand van ± 6 m stonden.
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No. 2; afkomstig uit eeneikenbosmet wat berken eneen enkele es.De afstanden
tussen destammen bedroegen 3a 6m.Dehazelaars stonden zeer dichtbijeen, zodat
dekruinenervaneentweedegesloten bladerdak onderdatvandebomenvormden.
In de tabel is onder no. 3ook een oppervlaktespektrumvan JONASSEN (1950,biz.
26)weergegeven.Ditisafkomstig uiteenvegetatievanhazelaarenenkeleeiken,welke
in Denemarken opdeoostelijke hellingvan eennoord-zuidlopenderugwerdaangetroffen. DetopvanderugwasbegroeidmetPinus.
Monster no. 1 geeft eenvrijgeringe,monster no.2eenvrijhogeCorylus-v/aardete
zien. Vergeleken met de Cory/Ms-percentagesin de beide diagrammen van Velzen, is
de laatstgenoemde waarde echter betrekkelijk gering, vooral alsmen in aanmerking
neemtdatbijVelzenalsboomsoortnietdeeik,maardeveelmeerpollenproducerende
den (POHL 1937)voorkwam.Hetderdespektrumindetabelbezitechtereen Coryluspercentage, dat goed vergelijkbaar ismet derelatievehoeveelheden voor dehazelaar
indegenoemdediagrammen.
Inhetopenhazelaarbosheeft zicheendichtevegetatievan Calluna, varens,kruiden
engrassenkunnen ontwikkelen.Daaronder degradeerdeinhetBoreaalhethomogene
bosprofiel tothetvrijdrogepodzolprofiel.
Tengevolgevandestijgingvandegrondwaterstand tegenheteindevanhetBoreaal
maaktedebeschrevenvegetatieplaatsvooreenelzenbos.NogvoordathetAtlanticum
wasaangebroken, begondegroeivanhetzeggeveen.
TerplaatsevanhethumeuzegleyprofielVelzenIkwam,voorafgaand aaneenelzenbos, eendennenbos met wat hazelaar voor. Calluna maakte geen deeluit van debodemvegetatiebij ditzeernatte profiel.
Dediepeverstoringvandeoorspronkelijke gelaagdheidvanhetdekzandwijsterop,
datookhieroorspronkelijkeengoedehomogenisatieheeft plaatsgevonden. Blijkbaar
isdebodemerpaslaterzeernatgeworden.
In het geultje waarin profiel Velzen IV aangetroffen is, sedimenteerde tot in het
Boreaalnogmateriaalonderwater.Hetaangetroffen vegetatieprofiel ispasdaarnain
hetBoreaalontstaan. DevegetatiebestonduitPinus,metCorylusalsondergroei.Ook
bij dit profiel kwamvoor hetbeginvandeveengroeiwaarschijnlijk eenelzenbegroeiingvoor.Erisechtergeenpollenmeervaneendergelijkevegetatie indegeanalyseerde
bodemlagen doorgedrongen. De bodemvegetatie onderscheidde zichvan diebij profiel VelzenIdoor deaanwezigheid vanwat Calluna.
Peel, reeksL
BijprofielPeelVisertotnahetbeginvanhetPraeboreaal,materiaalonderwatergesedimenteerd enverspoeld;iniedergevaltot hetniveauwaarbenedendealgeninhet
zand voorkomen. Daarna is begroeiing van het zandoppervlak mogelijk geweest.
Waarschijnlijk vestigde deze zich pas na daling van de grondwaterstandenmogelijk
eengeringeoverstuivingmetdekzand.Erontwikkeldezicheenberkenbos,waaronder
de podzolering van debodemplaatsvond. Indeeerstetijd wasookdedengoedvertegenwoordigd. Deondergroeiheeft zeerweinigpollenensporenindebodemachter100

gelaten.Tegenheteindevanhet Boreaal ishetbostengevolge van de stijgende grondwaterstand afgestorven.
De zeer organische-stofrijke bodem bij profiel Peel VI kan alleen in het Praeboreaal
tijdelijk droog gelegen hebben, nadat de sedimentatie van het zand onder water was
voltooid. Tijdens deze droge omstandigheden heeft de zwakke bodemvorming plaatsgevonden. Of ertoen eenberken-dennenbos heeft gestaan, ofdat debodem alleen met
grassen en kruiden begroeid isgeweest, isniet te beoordelen.
In het zand bij profiel Peel VII is geen bodemvorming opgetreden. Het onder water
gesedimenteerde zand, dat nog in deglaciale periode door gyttja is bedekt, heeft nimmer droog aan de oppervlakte gelegen.
Voor devegetatieontwikkeling tijdens de sedimentatie van hetmateriaal bij alle drie
profielen, wordt verwezen naar debeschrijving van de diagrammen.
2. ENKELE ALGEMENE KONKLUSIES

Door het onderzoek isaangetoond dat in het Boreaal en het Atlanticum, plaatselijk
zeer verschillend samengestelde vegetaties zijn voorgekomen. Het karakter van de
plaatselijke begroeiingen is in het algemeen sterk door de bodemgesteldheid bepaald.
Dat er zo weinig verschillende post-atlantische vegetaties zijn ontmoet, is een gevolg
van de keuzevan de profielen.
In tabel XII zijn de vegetaties waarvan pollen aangetroffen is, tezamen met het bijbehorende bodemprofiel endevindplaats, gerangschikt naar deverschillende holocene
perioden.
De oude strijdvraag of door hoge Cory/tts-percentagesin boreale veenspektra hazelaarbossen weergegeven kunnen worden, of dat deheester indebewusteperiode alleen
als ondergroei is voorgekomen (FIRBAS 1949, biz. 150),is door het onderzoek van de
profielen Velzen II en III beantwoord. Er blijkt uit dat plaatselijk dergelijke bossen
inderdaad aanwezig waren. De vegetatie heeft bij Velzen op een betrekkelijk droge
en arme bodem gestaan, die ook voor Calluna een goede standplaats vormde. De
veronderstelling van JESSEN (1939, uit FIRBAS 1949, biz. 151), dat de begroeiing tot
de betere gronden beperkt zou zijn geweest, is dus niet algemeen geldig.
Inhet oudere Atlanticum kwamnabij deprofielen vandereeksPeelH een lindenbos
voor, in de omgeving van profiel Delfzijl I een bos, dat voor een belangrijk deel uit
linden bestond. Ook in het Boreaal kwam de boom lokaal af entoereedsveelvuldig
voor, getuige de diagrammen III en IV van de reeks Delfzijl, put B. Dit is goed in
overeenstemming met de opvatting van FLORSCHUTZ (1941, biz. 14),volgens welke in
ons land in het oudere Atlanticum en het Boreaal lindenbosjes voorgekomen zouden
zijn. Het is niet onwaarschijnlijk, dat het lemigekarakter van de bodem bij de bovenvermeldeprofielen van grote betekenis is geweest voor de lindengroei. Volgens KOIE
(1951)isdaarvoor eenvrijhoog siltgehaltevandebodem noodzakehjk. JANSSEN (I960,
biz. 99) vond bij zijn palynologisch veenonderzoek inhetvruchtbare loessdistrikt van
Zuid-Limburg, Tiliadikwijls alsbelangrijkste komponent van het Quercetum mixtum
tijdens het Atlanticum. Door IVERSEN (1958) is door pollenanalytisch onderzoek het
reliktkaraktervaneengemengdlindenbos opeenlemigebodeminJutland aangetoond.
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TABEL XII. Vegetatie en bodemvorming bij de onderzochte profielen in verschillende perioden van
het Holoceen
TABLE XII. Vegetation and soilformation in theprofiles investigated during various Holocene periods
Vindplaats
District of
occurrence

Periode
Period

Vegetatie
Vegetation

Bodemvorming
Soil formation

Praeboreaal
Preboreal

berkenbos
birchforest
dennen-berkenbos
firandbirchforest

homogeen bosprofiel
homogeneousforest profile
homogeen bosprofiel
homogeneousforest profile

Epe III

berkenbos
birchforest
berken-dennenbos
birchandfirforest
berken-dennenbos
birchandfirforest
dennenbos
fir forest
dennenbos
fir forest
dennenbos
fir forest
dennenbos
fir forest

homogeen bosprofiel
homogeneousforest profile
nat podzolprofiel
wetpodsol profile
homogeen bosprofiel
homogeneousforest profile
homogeen bosprofiel
homogeneousforest profile
homogeen bosprofiel
homogeneousforest profile
homogeen bosprofiel
homogeneousforest profile
tussenvorm podzol- en humeus gleyprofiel
intergrade between podsol and humous gley
profile
homogeen bosprofiel, ev. opgevolgd1 door
humeus gleyprofiel
homogeneous
forest profile, occasionally followed1by humous gleyprofile
nat podzolprofiel, ev. voorafgegaan1 door
homogeen bosprofiel
wet podsol profile, occasionallypreceded1 by
homogeneousforest profile
homogeen bosprofiel, opgevolgd door vrij
droog, resp. vrij vochtig podzolprofiel
homogeneous forest profile, followed by fairly
dry orfairly moist podsolprofile
nat podzolprofiel, ev. voorafgegaan door
homogeen bosprofiel
wetpodsolprofile, occasionallypreceded by
homogeneousforest profile
homogeen bosprofiel, opgevolgd door vrij
droog podzolprofiel
homogeneous forest profile, followed by fairly
drypodsolprofile

Epe III

bijna verdronken, vrij droog podzolprofiel
practically submerged, fairly drypodsol profile
humeus gleyprofiel
humousgleyprofile
gley-podzolprofiel
gleypodsolprofile
gley-podzolprofiel
gleypodsolprofile

VelzenII, III

Boreaal
Boreal

dennenbos
fir forest
dennenbos, vrij dichte
varenondergroei
firforest, fairly denseundergrowth
of ferns
dennen-berkenbos, dichte
varenbegroeiing
fir and birch forest,
denseferncover
dennenbos, dichte
varenbegroeiing
fir forest, densefern cover
open bos van hazelaar gemengd
met den, dichte begroeiing van
heide, varens, grassen, kruiden
openforest of hazel mixed with fir,
dense coverof heather, ferns,
grassesandherbs
elzenbos
alderforest
elzenbos
alderforest
elzenbos
alderforest
elzenbos
alderforest
1

In dezelfde holocene periode.jDuring the same Holocene period.
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Peel IV

PeelV
Peel I
Peel IV
Uddelermeer II
Delfzijl I
Velzen IV
Velzen I

Flevoland I,
II, III
Delfzijl II, III

Delfzijl IV

Velzen II, III

Velzen I
Delfzijl V
Appingedam

TABEL XII (vervolg)/TABLE XII (continued)
Periode
Period

Vegetatie
Vegetation

Bodemvorming
Soil formation

Atlanticum
Atlantic

berkenbos
birchforest

vrij vochtig podzolprofiel, tenslotte bijna verdronken
fairly moist podsol profile, finally practically
submerged
bijna verdronken nat podzolprofiel
practically submergedwetpodsolprofile
bijna verdronken nat podzolprofiel
practically submergedwetpodsolprofile
homogeen bosprofiel, opgevolgd door vrij nat
podzolprofiel
homogeneous forest profile, followed by fairly
wetpodsolprofile
homogeen bosprofiel
homogeneousforest profile

berkenbos
birchforest
elzenbos
alderforest
linden-eiken-berkenbos
linden-oak-birch forest
lindenbos (in het oudere Atlanticum)
linden forest (in the earlier Atlantic)
eikenbos (in het jongere
Atlanticum)
oak forest (in thelater Atlantic)

FagusCarpinus
periode
(Subboreaal)
FagusCarpinus
period
(Sub-boreal)

Vindplaats
District of
occurrence
Delfzijl III

Flevoland III
Flevoland I, II
Delfzijl I

PeelI,II,III,IV

homogeen bosprofiel, ev. opgevolgd door
droog podzolprofiel
homogeneous forest profile, occasionally followedby drypodsol profile

Peel I, II, III

eikenbos (in het jongere
Atlanticum)
oak forest (in thelater Atlantic)

homogeen bosprofiel, ev. opgevolgd door vrij
nat podzolprofiel
homogeneous forest profile, occasionally followedbyfairly wetpodsolprofile

Peel IV

eikenbos
oak forest

homogeen bosprofiel
homogeneousforest profile

Uddelermeer II

eikenbos
oak forest

homogeen bosprofiel, opgevolgd door vrij
droog, resp. droog podzolprofiel
homogeneous forest profile, followed by fairly
dry or drypodsol profile

Epe II, III

eikenbos
oak forest

homogeen bosprofiel, ev.opgevolgd door nat
podzolprofiel
homogeneous forest profile, occasionally followedby wetpodsol profile

Noordoostpolder I. II, III

zeer open eikenbos, dichte heidebegroeiing
veryopenoak forest, denseheather
cover

homogeen bosprofiel, opgevolgd door droog
podzolprofiel
homogeneous forest profile, followed by dry
podsolprofile

Staphorst I, II

eikenbos
oak forest

homogeen bosprofiel, ev. opgevolgd door
droog podzolprofiel
homogeneous forest profile, occasionally followedby drypodsol profile
droog podzolprofiel, ev. voorafgegaan door
homogeen bosprofiel
dry podsol profile, occasionally preceded by
homogeneous forest profile
vrij nat podzolprofiel, ev. voorafgegaan door
homogeen bosprofiel
fairly wet podsolprofile, occasionallypreceded
by homogeneousforest profile
nat podzolprofiel, ev. voorafgegaan door
homogeen bosprofiel
wet podsol profile, occasionally preceded by
homogeneousforest profile

eikenbos
oak forest
eikenbos
oak forest
eikenbos
oak forest

Uddelermeer II

Peel I, II, III

Peel IV

Noordoostpolder I, II, III
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TABLE XII (vervolg)/TABLE XII (continued)
Periode
Period

Vegetatie
Vegetation

Bodemvorming
Soil formation

(Subatlanticum)
(Sub-atlantic)

eikenbos
oakforest

droog podzolprofiel, ev. voorafgegaan door
homogeen bosprofiel
dry podsol profile, occasionally preceded by
homogeneousforestprofile

Historische tijd
Historic time

heideveld
heathmoor

droogpodzolprofiel
drypodsolprofile

Vindplaats
District of
occurrence
Uddelermeer II

Uddelerm. HI

Bijdebesprekingvandevegetatieontwikkelingbijdeverschillendedroge,vrijlaatof
in het geheelniet door veenbedekte podzolprofielen, isgekonstateerd dat sederteen
bepaalde periode het bos zeer overwegend uit Quercus bestond. De veronderstelling
ligtvoor dehand,datdaardoor aanBetulaeentegeringebetekenisistoegekend.Volgens TUXEN (1937) zijn de droge zandgronden oorspronkelijk begroeid geweest met
het Querceto-Betuletum. De pollenanalytische gegevenslaten echter moeilijk eenanderekonklusietoe.Indiendebetreffende pollenspektraherleidwordenzodatdewaardevoor Quercus 80%is,waardoordeinvloedvandeselektievekorrosievanhet Quercuspollen wordt uitgeschakeld (zie biz. 75), dan blijken de waarden voor Alnus gemiddeldnog± 10%tebedragen.Ditisreedshoogvooreenboomsoort,diegeendeel
van deplantengemeenschapter plaatse van hetgeanalyseerde profiel kan hebben uitgemaakt. De aangenomen waarde voor Quercus is dan ook stellig niet te groot. De
2teta/a-waardenzijnindeherleidespektraechternogbelangrijk geringerdan 10%.
Uit de samenstellingvan het kruidenpollen kan meestal niet meer gekonkludeerd
worden, dan dat dekruiden waarvan hetpollenafkomtsigis,terplaatse ofindeomgeving,invariabele hoeveelheid, deelvan het plantendekuitgemaakthebben.Zokan
bijvoorbeeld het pollen vanPotamogeton en Typha in destuifzandlaag van het droge
podzolprofiel EpeIII,afkomstig zijnvanplantengroeiinhetnabijgelegenvennetje.
Degrote Grawmeae-pollenkorrels,meteendoorsneevanminstens40\i,dienietvan
granen afkomstig kunnenzijn, zijnvermoedelijk geleverddoor Glyceria (POLAK1959,
biz. 559). Zij zijn bijna steeds in het zand aangetroffen waar de bodemvorming op
natte omstandigheden wijst.
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HOOFDSTUK IX

ENKELE BODEMKUNDIGE KONSEKWENTIES
VAN HET ONDERZOEK

1. DE TIJDEN WAARIN EN DE OORZAKEN WAARDOOR PODZOLERING OPTRAD

UitTabelXIIkanmenaflezendaterinhet Boreaal, het Aflanticum en de FagusCarpinus-periode (het Subboreaal)zowel homogenebosprofielen alspodzolprofielen
voorgekomenzijn,beideonderzeeruiteenlopende vegetaties. In elk der driegenoemdeperioden zijn nieuwepodzolprofielen door degradatie van homogene bosprofielen
ontstaan.
Voorzover deschrijver bekendis,zijn indekzand onderveennooit homogenebosprofielen aangetroffen. Zelfsniet onderveenvanatlantischeofnoghogereouderdom,
hoewelinhetOudholoceendenognietgepodzoleerde bodemsveelalgemenerzijngeweestdan later. Menmoet dit zoverklaren, dat depodzolering in iedergevaloptrad
wanneer, voorafgaand aan deveengroei, debodem onderbepaalde,natteomstandighedenkwamteverkeren.Hoedevegetatiewassamengesteld enwelkeperiodevanhet
Holoceenhetbetrof,wasnietvanbelang.
Wanneer ineenbepaald gebieddepodzoleringbegon,warendehydrologischeomstandigheden niet overaluniform. Er kwamveelalzelfs eengrote spelingin devochtigheidstoestand van de bodem voor, blijkens de zeer gevarieerde podzolprofielontwikkeling diedikwijls wordtaangetroffen. Ineendoorveenbedektgebiedzijnzowel
de natte als de drogere podzolprofielen door het veen overgroeid. De hydrologische
omstandigheden moeten derhalve bij delaatstgenoemde profielen, gedurende eenzekerefase voorafgaand aan deveenvorming,vergelijkbaar zijn geweest met die waaronder de natte profielen zijn ontstaan. Wanneer eenmaal een relatief droog podzolprofiel was ontstaan, zijn bij stijging van degrondwaterstand demorfologische kenmerkenblijkbaar gefixeerd gebleven.Deveranderingendieeventueelnogwelerinzijn
opgetreden, zijn in ieder gevalniet van dien aard, dat zehet visuele beeld belangrijk
bei'nvloeden.
Eenmoeilijk tebeantwoorden vraagisofinsommigegevallen depodzoleringmisschienreeds opgetreden is,voordat dehydrologische omstandigheden daartoe dwongen.Hetproceszoubijvoorbeeld ookeengevolggeweestkunnenzijnvaneengeleidelijkeontkalkingvanhetoorspronkelijk kalkrijkedekzand,gepaardaaneenzekereveranderingindesamenstellingvandevegetatie.
Eenexactantwoord op devraag kan pasgevonden worden,indienmenerinslaagt
een reeks podzolprofielen te vinden, die onder holocene stuifzandpaketten van toenemendeouderdomvoorkomen. Bijdeprofielen zouden detopografische endesedimentologische bodemgesteldheid van dien aard moeten zijn, dat in de bodem geen
hoge grondwaterspiegel of stagnerend water aanwezig kan zijn geweest.
Waarschijnlijk isook het overgrote deelvanhetpleistocene dekzandlandschap dat
nietdoorveen bedekt is, voornamelijk alsgevolgvan ongunstige hydrologische om105

standigheden gepodzoleerd. Dit geldt ongetwijfeld voor de lagere delen. De podzolprofielen onder derecente heidevelden zouden bijvoorbeeld plaatselijk reeds in het
Boreaal onder dennenbos kunnen zijn ontstaan. Uiteraard kunnen de morfologische
kenmerken van depodzolprofielen zich oorspronkelijk wel in meerdere of mindere
mate hebben onderscheiden van die van het huidige "heidepodzolprofiel".
Dehogere delenvanhetdekzandlandschap hebben, iniedergevalplaatselijk, tot het
einde van het Neolithicum in het Subboreaal, ongedifferentieerde bosprofielen bezeten. Dit is gebleken uit het grafheuvelonderzoek van WATERBOLK (1954) en VAN
ZEIST (1955). In de daaropvolgende Bronstijd, eveneens in het Subboreaal, zijn de
grafheuvels vrijwel steeds op een gepodzoleerde bodem opgeworpen. WATERBOLK wil
voor de podzolering na het Neolithicum voornamelijk een sterk toegenomen neerslag
aansprakelijk stellen. Het onderzoek sluit evenwelde mogelijkheid nietuit, dat opvele
plaatsen onder een geschikte vegetatie tot veel latere tijd nog homogene bosprofielen
in het dekzand zijn voorgekomen.
2. INVLOED VAN DE VEGETATIE OP DE PODZOLERING

In welkemate deintensiteit van podzolering be'invloedwordt door de samenstelling
van de vegetatie, vormt nog steeds een objekt voor onderzoek. Vooral in de oudere
literatuur komt men dienaangaande zeer tegenstrijdige opvattingen tegen. Zo werd
bijvoorbeeld de beuk nu eens als "Mutter des Waldes", dan weer als de ergste ruwehumusvormer afgeschilderd (AALTONEN 1948).In het algemeen schijnt het proces wel
sterk door Coniferen te worden bevorderd (SCHEFFER en SCHACHTSCHABEL 1960, biz.
285). In Noorwegen is volgens LAG (1959) de aanwezigheid van bruine bosgronden
onder een zuiverPiceabestand echter zeer normaal.
Van veel sterkere invloed op de bodemvorming dan de boomsoorten, wordt veelal
de samenstelling van de kruidlaag geacht (AALTONEN 1948, LAG 1959).Vooral struikheibevordert het ontstaan van eengepodzoleerde bodem sterk.Waar bijvoorbeeld het
oorspronkelijke zilversparren-beukenbos met ondergroei van grassen, zeggen en bosbes in het Zwarte Woud, na kaalkap vervangen is door een bos van voornamelijk
fijnsparren met een welige ondergroei van struikhei, is de oorspronkelijk zachte inspoelingslaag van de gepodzoleerde bodem sterk verkit.
Dat er een verband bestaat tussen de aard van de bosvegetatie en de intensiteit van
hetpodzoleringsproces,kon door hetonderhavige onderzoeknietworden aangetoond.
Zo er aleenvegetatieiinvloedis,valtdiegeheelwegtegendeinvloedvan de bodemkundige situatie.
Alleen deveelsterkere ontwikkeling vanprofiel Uddelermeer III,vergelekenmet die
van Uddelermeer II, moet stellig verband houden met verandering van de vegetatie.
Hier betreft het evenwel het ontstaan van een heideveld met voornamelijk Calluna,
waar oorspronkelijk een bos voorkwam. Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat de
sterkerepodzolering bijprofiel Uddelermeer IIImedetoegeschreven moet worden aan
de ± 1000jaar langereinvloed van de bodemvorming.
Door verschillende onderzoekers wordt aangenomen, dat er een samenhang bestaat
tussen de aard van de vegetatie en sommige profielkenmerken welke niet direkt be106

paaldzijndoordeintensiteitvandepodzolering.Hiervoor (biz.9) isreedsvermelddat
eenviolet getinteA2-horizontwelalseenkenmerkvanbosprofielenwordt beschouwd.
Volgens CNOSSENenHEYINK(1958)onderscheidt eenbospodzolprofielineen dekzandgebied zichvan eenheidepodzolprofiel eveneens in eendekzandgebied,onder andere
doordat zijn A2-iets bruiner en zijn B2-horizontwat roder en donkerder van tint is.
Een zuiver grijze uitspoelingshorizont wordt vrij algemeen aan de invloed van een
heidebegroeiing toegeschreven. Een "kazige" inspoelingshorizont zou zijn ontstaan
danken aaneenvegetatiemetveelErica tetralixenMoliniacoerulea(ziebiz.11).
Men zouzich kunnenvoorstellen dat naarmatedekleurvan deB-horizont roder is
(in de volgorde 10 YR; 7,5 YR; 5 YR), daarin meer onvolledig gepolymeriseerde
humusverbindingen voorkomen, die gemakkelijk kunnen ontstaan bij de omzetting
van denne- of heidestrooisel.
In tabelXIII zijn deonderzochte podzolprofielen, tezamenmet devegetaties waaronder zij zijn ontstaan, gerangschikt naar achtereenvolgens de kleur van de A2-, de
"hue"van deB-,enhetvoorkomen van "kazig" materiaal inde B-horizont.
TABELXIII. Enkelekenmerkenvan deonderzochtepodzolprofielen,en de hydrologische omstandighedenenvegetatieswaaronderdezezijnontwikkeld
TABLEXIII. Some features of the podsolprofiles investigated and the hydrological conditions and
vegetationsunderwhich theydeveloped
Kleur A,-horizont
Colour Arhorizon

Hydrologische omstandigheden tijdens de podzolering
Hydrological conditions during
podsolization

grijs
grey
grijs
grey
grijs
grey

droog
dry
droog
dry
vrij droog
fairly dry

grijs
grey

vrij droog
fairly dry

violetgrijs
violetgrey
violetgrijs
violetgrey
violetgrijs
violetgrey
violetgrijs
violetgrey
wit
white
roseachtig wit
pinkish white
roseachtig wit
pinkish white
roseachtig wit
pinkish white

droog
dry
droog
dry
droog
dry
vrij droog
fairly dry
vrij vochtig
fairly moist
periodiek vrij nat
fairly wetperiodically
vrij nat
fairly wet
periodiek nat
wetperiodically

Vegetatie
Vegetation

Profiel
Profile

heideveld
heathmoor
eikenbos. heideondergroei
oak forest, heatherundergrowth
dennen-berkenbos, dichte varenbegroeiing
firandbirchforest, denseferncover
open bos van hazelaar gemengd met den,
dichte begroeiing van heide, varens,
grassen en kruiden
open forest of hazel mixed with fir, dense
coverofheather,ferns, grassesandherbs
eikenbos, heideondergroei
oak forest, heatherundergrowth
eikenbos, heideondergroei
oak forest, heatherundergrowth
zeeropeneikenbos,dichte heidebegroeiing
veryopenoak forest, denseheathercover
eikenbos, heideondergroei
oak forest, heatherundergrowth
dennen-berkenbos, dichte varenbegroeiing
fir and birch forest, densefern cover
eikenbos, heideondergroei
oak forest, heatherundergrowth
linden-eiken-berkenbos
linden-oak-birchforest
eikenbos
oak forest

Uddelerm. Ill
Uddelermeer II
Delfzijl II
Velzen, II, III

Peel I, II, III
Epe I, III
Staphorst I, II
Epe II
Delfzijl HI
PeelIV
Delfzijl I
Noordoostpolder I, II, III
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TABEL XIII (vervolg)/TABLEXIII (continued)
Kleur A2-horizont
ColourAi-horizon
roseachtig wit
pinkish white
roseachtig wit
pinkish white

Hydrologische omstandigheden tijdens depodzolering
Hydrological conditions
duringpodsolization

Vegetatie
Vegetation

Profiel
Profile

nat
wet
nat
wet

dennenbos, dichte varenbegroeiing
fir forest, densefern cover
dennenbos, vrij dichte varenondergroei
firforest, fairly densefernundergrowth

Delfzijl IV

10YR

vrij droog
fairly dry

10YR

vrij nat
fairly wet
nat
wet
nat
wet
nat
wet
droog
dry
droog
dry
droog
dry
vrij droog
fairly dry
vrij vochtig
fairly moist
periodiek vrij nat
fairly wetperiodically
periodiek nat
wetperiodically
droog
dry
droog
dry
vrij droog
fairly dry

open bos van hazelaar gemengd met den, VelzenII, III
dichte begroeiing van heide, varens,
grassen en kruiden
open forest of hazel mixed with fir, dense
coverof heather, ferns, grassesandherbs
linden-eiken-berkenbos
Delfzijl I
linden-oak-birch forest
dennenbos, dichte varenbegroeiing
Delfzijl IV
firforest, densefern growth
dennenbos, vrij dichte varenondergroei
Flevoland I,
fir forest, fairly densefern undergrowth
II, III
berken-dennenbos
Peel V
birchfirforest
heideveld
Uddelermeer
heath moor
III
eikenbos, heideondergroei
Uddelermeer II
oak forest, heather undergrowth
zeeropeneikenbos, dichteheidebegroeiing Staphorst I, II
veryopenoak forest, denseheathercover
dennen-berkenbos, dichte varenbegroeiing Delfzijl II
firandbirchforest, denseferncover
dennen-berkenbos, dichte varenbegroeiing Delfzijl III
fir and birchforest, densefern cover
eikenbos, heideondergroei
Peel IV
oak forest, heather undergrowth
eikenbos
Noordoostoak forest
polder I, II, III
eikenbos,heideondergroei
PeelI, II, III
oak forest, heatherundergrowth
eikenbos, heideondergroei
Epe I, III
oak forest, heatherundergrowth
eikenbos, heideondergroei
Epe II
oak forest, heatherundergrowth

vrij droog
fairly dry
vrij vochtig
fairly moist
vrij nat
fairly wet
periodiek nat
wetperiodically

eikenbos, heideondergroei
oak forest, heather undergrowth
dennen-berkenbos, dichtevarenbegroeiing
fir andbirchforest, densefern cover
linden-eiken-berkenbos
linden-oak-birch forest
eikenbos
oak forest

Flevoland II

"Hue" B-horizont
"Hue" B-horizon

10YR
10YR
10YR
7.5YR
7.5YR
7.5YR
7.5YR
7.5YR
7.5YR
7.5YR
5YR
5YR
5YR
"kazige" B-horizont
"kazig" B-horizon
aanwezig
present
aanwezig
present
aanwezig
present
aanwezig
present
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Epe II
Delfzijl III
Delfzijl I
Noordoostpolder I. II

Deaanwezigheidvanvrijveelheide(Calluna)is,integenstellingtotdeanderesoortenwaaruit debodemvegetatie samengesteldkanzijn, indetabelsteedsvermeld,omdatdoorstruikheidedepodzoleringsterkwordtbevorderd.Menbedenkeevenweldat
deandereEricaceae,dieookeendergelijkeffekt kunnenveroorzaken,insommigediagrammenmisschien veelte weinigvertegenwoordigd zijn. Het pollen daarvan wordt
namelijk dikwijlsnietindezandigebodemgekonserveerd.
Uit detabel kan men aflezen dat een violetgrijze A2-horizont, onder eikenbos met
heideondergroeiaanwezigisgeweestbij dedrogepodzolprofielen van dereeksen Epe
enPeelH.Eendergelijke horizontkwamookvooronder eenzeeropeneikenbosmet
een dichte heidebegroeiing, bij de droge podzolprofielen van Staphorst. Een grijze
A2-horizont blijkt voorgekomentezijn onder eenheideveld bij het drogepodzolprofiel Uddelermeer IIIenondereeneikenbosmetheideondergroei bijhetdrogepodzolprofiel Uddelermeer II.Voorts onder een open bos van hazelaar gemengd met den,
meteendichtebegroeiingvanheide,varens,grassenenkruiden bijdevrijdrogepodzolprofielen VelzenIIenIII,enookondereenopendennen-berkenbosmeteendichte
varenbegroeiing, bij het vrij droge podzolprofiel Delfzijl II. De grijze kleur wordt
bovendienaangetroffen inhetbovenstegedeeltevandeoverigensvioletgrijze A2-horizontvandeprofielen derreeksenEpeenStaphorst.Uit degenoemdeenook anderein
detabel weergegeven kombinatiesblijkt, dat de onderzochteprofielen wat betreft de
kleurvandeA2-horizont,geenbepaaldeafhankelijkheid vandeaardvandevegetatie
laten zien. Ook de kleur van de B2-horizont en het optreden van "kazigheid" blijkt
daaraan niettezijngebonden.Menziedaarvoor eveneensdetabel.
Erzijechteropgewezendathetaantalwaarnemingenbetrekkelijkgeringisvooreen
algemeengeldigekonklusie.Hetisbijvoorbeeld nietgeheeluitgeslotendatdoorbestuderingvanmeernietdoorveenbedekteprofielen,noganderegegevenswarengevonden.
Bij dereeksen Staphorst enPeelH moetrekeningworden gehouden met demogelijkheid vaninfiltratie vanzuurSphagnumveenwa.teT, toendeprofielen doorhethoogveen overgroeid werden. De podzolering is daardoor misschien gei'ntensiveerd. Buitengewoon sterk zaldeinvloed waarschijnhjk nietzijn geweest,daar deprofielen niet
sterker ontwikkeld zijn dan deprofielen Epe III, Uddelermeer III en EpeI enII,die
door een weinig stuifzand, respektievelijk door Carexveen zijn bedekt. DeaanwezigheidvanCarexveenofeenandereeutrofeveensoortboveneenprofiel,betekentdathet
veen er pas isgaan groeien toen degrondwaterstand het bodemoppervlak reedswas
genaderd. Onder een dergelijke omstandigheid heeft geen perkolatie van veenwater
doorhetbodemprofiel meer plaatsgevonden.
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HOOFDSTUK X

SAMENVATTING

EEN PALYNOLOGISCH ONDERZOEK VAN IN DEKZAND ONTWIKKELDE BODEMPROFIELEN

Het onderzoek isopgezet om een inzicht teverkrijgen in desamenhangtussenvegetatieontwikkeling en bodemvorming in het pleistocene dekzandgebied. Daartoe zijn
verscheidene profielen, meest podzol - maar daarnaast ook enkele gleyprofielen, op
polleninhoud onderzocht. De profielen zijn aangetroffen onder stuifzand- en veenlagen van verschillende ouderdom.
De mogelijkheid voor palynologisch onderzoek van zand is het eerst door BEYERINCK (1931)aangetoond. Demethodeislater door verschillende onderzoekers, onder
andere FLORSCHUTZ (1941), toegepast.
Voor een goede interpretatie van de verkregen pollendiagrammen bleek dein de
literatuur beschikbare kennis echter onvoldoende. Daarom is het onderzoek uitgebreid met een bestudering van de betekenis van zanddiagrammen in het algemeen.
Deze leidde tot de volgende resultaten.
In een ongestoorde gepodzoleerde bodem neemt de pollenkoncentratie vanaf het
zandoppervlak naar beneden af ongeveer volgens eenmeetkundigereeks (ziefig.3).
De dieptetot welkehetpollenineengepodzoleerdebodem voorkomt, isonafhankelijk van die waarop zich de verdichte B-horizont bevindt. Er is echter wel een samenhang waargenomen tussen de lengte van het pollenprofiel1 en de diepte waarboven de
oorspronkehjke gelaagdheid van het eolische dekzand geheel is verdwenen (zie fig. 6
en 7).
Uit deze en andere verschijnselen is gekonkludeerd, dat het grootste gedeelte van
het pollen in een gepodzoleerde bodem reeds voor depodzolering, tijdens het stadium
van het homogene bosprofiel, is ge'infiltreerd. Gedurende dit stadium van bodemvorming trad een sterke biologische aktiviteit op, waardoor een menging plaatsvond
van de bodemdelen en het in de bodem reeds aanwezige en het op de bodem sedimenterende pollen. Tevens was het pollen onderhevig aan een sterke korrosie, waardoor
het oudere pollen geleidelijk verdween. Door deze processen werd de pollenvoorraad
voortdurend vernieuwd. Bij de overgang naar het podzoleringsstadium nam de biologische aktiviteit afen werd de pollenvoorraad, van onderen af, geleidelijk gekonserveerd. Het reeds gefixeerde onderste deel van het pollenprofiel "groeide" aan de
bovenzijde voortdurend aan door toevoeging van steeds jongere spektra (zie fig. 4).
Het resultaat was analoog aan dat van de "groei" van een pollenprofiel in een organisch sediment (vgl. diagram Uddelermeer II met diagram Uddelermeer I).
Wanneer de degradatie van de bodem voldoende ver was gevorderd, kon de inspoeling van pollen van betekenis worden. Door het laatstgenoemde proces zijn in de
gepodzoleerde bodem boven de verdichte B-horizont dikwijls nog jongere spektra
1

Onderpollenprofiel wordtverstaandevertikaleverdelingvanhetpollenindebodem,welkeweergegeven wordt door het pollendiagram.
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ontstaan. De polleninspoeling isindirekt aangetoond bij de reeksen Staphorst en Epe.
Bij de profielen Staphorst II en Epe III bleek bovenin de A-horizont jonger pollen
voor te komen dan bij de profielen Staphorst I en Epe I en II. Het zandoppervlak
was bij de eerstgenoemde niet zoals bij de andere profielen, door een ongestoorde
veenlaag van de atmosfeer afgesloten.
Sedimentatie van pollen tegelijk met zand moet, in tegenstelling tot de opvattingen
van FLORSCHUTZ (1941)en andere onderzoekers, in het algemeenvan weinig betekenis
worden geacht voor het ontstaan van pollenprofielen in (dek)zand. Alleen bij de profielen Velzen IV en Peel V, VI en VII bleek het pollen uit de sedimentatieperioden
goed te zijn gekonserveerd. Blijkens de aanwezigheid van veelalgenishet zand bij die
profielen onder water gesedimenteerd. Het pollen bleek niet alleen uit de Wurmijstijd
te stammen (bij de profielen Peel VI en VII), maar ook uit het Praeboreaal (bij de
profielen Velzen IVen PeelV)enhetEemien(bij deprofielen PeelV,VIenVII). Door
verspoeling van materiaal aan te nemen kunnen de hiaten in de diagrammen van de
reeks Peel L worden verklaard.
In dekzand datinhet Holoceen opnieuw isverstoven en weer gesedimenteerd, komt
overwegend secundair verplaatst pollen voor. Dit is afkomstig uit het bodemprofiel
van de afgestoven bodem. Daar de pollenkoncentratie in het bovenste gedeelte van
het bodemprofiel, waarin relatiefjonge spektra voorkomen, enorm veel groter is dan
in de diepere zandlagen, met eventueel oudere spektra, moeten de mengspektra, die
bij de verstuiving ontstaan, een relatief jonge indruk maken. Tijdens de zandverstuivingkanerook nogpollentengevolgevandenormalepollenregen inhetzand geraken.
Sommigepollensoorten kunnen met onverklaarbaar hoge percentages aangetroffen
worden. Aan een dergelijke "willekeurige overrepresentatie" is onder andere zeer
vaak hetpollenvanLiguliflorae(Taraxacum-type) en Callunaonderhevig. In het droge
podzolprofiel Staphorst II werd veel (30%) pollen van de moerasplant Valerianagevonden. Het bevond zich in een deel van het profiel waar talrijke gangen aanwezig
waren die door een graafbij (Halictus) en haar larven waren gemaakt (zie fig. 3).
Waarschijnlijk is dit pollen als voedsel voor de larven in de grond gebracht.
Sommige pollensoorten zijn bijzonder korrosiegevoelig. Door onderlinge vergelijking van de diagrammen Uddelermeer I en II, welke de polleninhoud van een organische onderwaterafzetting respektievelijk een droog podzolprofiel weergeven, is aangetoond dat Quercuspollen in zand onder droge omstandigheden grotendeels wordt
vernietigd. (Zie ook tabel V).In een natte zandige bodem wordt het daarentegen goed
gekonserveerd (zie de diagrammen Noordoostpolder I en II).
In het Holoceen voor de tijd van de bosvernietiging door de mens, hebben de zandige bodems in het algemeen bos gedragen. Het in een bodemprofiel ge'infiltreerde
pollen moet derhalve meestal voornamelijk van een lokale bosvegetatie afkomstig
zijn. Door verschillende onderzoekers, onder andere JONASSEN (1950), is aangetoond
dat een oppervlaktespektrum met relatief weinig niet-boompollen steeds een lokale
bosvegetatie vertegenwoordigt. Dit geldt in het algemeen ook voor zandspektra.
Indien de2 NAP:21APverhouding ongeveer 100%ofmeer bedraagt, weerspiegelt het
oppervlaktespektrum niet langer een bos, maar een open vegetatie. Bij zandspektra
met een dergelijk grote verhouding zijn er de volgende mogehjkheden.
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1. Evenals bij oppervlaktespektra is er sprake van een open vegetatie; het boompollenisvan deregionale boomgroei afkomstig.
2. Het pollen is uit een lokale bosvegetatie afkomstig, maar een of meer nietboompollensoorten bezitten een willekeurige overrepresentatie.
3. Het niet-boompollen stamt uit een plaatselijke bosvegetatie, maar het boompollengedeelte van het pollenspektrum vertegenwoordigt toch de regionale boomgroei.
Wanneer de onder 2. genoemde overrepresentatie op rekening komt van bijvoorbeeld Liguliflorae (Taraxacum-type) of Valeriana, iszij gemakkelijk te onderkennen.
Moeilijker wordt het, als men vermoedt dat bijvoorbeeld Calluna ofPolypodiaceae
veelsterkerzijnvertegenwoordigd, dan overeenkomtmethun aandeelindevegetatie.
Zandspektra met daarvoor hoge waarden kunnen misschien ook een open heide-of
varenveld weerspiegelen. Teneinde hieromtrent meer zekerheid te krijgen kan men
somsmetsuksesverschillendenabijelkaargelegenprofielen analyseren. Kwaminderdaadinde omgevingbosvoor,envarieerde debossamenstellingvanplaatstotplaats,
dan kan menook een zekerevariatie in deboompollensamenstelling bij deverschillendeprofielen verwachten (vgl.dediagrammen Delfzijl II, III enIVonderling).
Deonder3.genoemdemogelijkheid hangtsamenmetdeselektievekorrosie.Alseen
betrekkelijk droge bodemin of na het Atlanticum eeneikenbos heeft gedragen, iser
van het lokale boompollen maar een betrekkelijk gering deelgekonserveerd. De ondergroei,waarvan Calluna dikwijlsdeeluitmaakte,isdientengevolge relatief veelsterkerinhetpollenvertegenwoordigd dan oorspronkelijk hetgevalwas.Hetzelfde geldt
voor het pollen, afkomstig van deregionale boomgroei, waarin Alnus meestaldomineerde (vergelijk dev4/«w,y-dominantiein veenspektra). Door de kombinatie van de
hoge Ca//w«a-waardenmet deze,4/nw.s-dominantie,wordt ten onrechte deindrukgewekt dat de zandspektra een open heideveld weerspiegelen (zie bijvoorbeeld de diagrammenUddelermeerIIenEpeIIenIII).Waarschijnlijk zijnhogeCaZ/wna-waarden
echterdikwijlshetgevolgvaneenkombinatiederonder2.en3.genoemdefaktoren.
Het sterklokale karakter van het AP-gedeeltevan demeestezandspektra kaneen
juisteouderdomsbepaling zeerbemoeihjken ofonmogelijk maken.Zois bijvoorbeeld
geblekendatdepollenspektrainhetzeernattegley-podzolprofiel Delfzijl Veenelzenbosweerspiegelen uit dePinus-rijkQ boreale periode.Zebezitten echter een struktuur
alsatlantische veenspektra.
Zeer dikwijls zijn niet alleholocene perioden waarin pollen op het zandoppervlak
sedimenteerde, in een zanddiagram vertegenwoordigd. De relatief jongste periode
ontbreekt somsdoordat depolleninfiltratie belemmerd werd, alsgevolgvan eenzeer
hoge grondwaterstand, die tenslotte tot veengroei leidde. De oudste periode(n) zijn
vaak niet vertegenwoordigd doordat het pollen uit die tijd door korrosie geheel is
vernietigd.
Daar het pollen dat in het zand aangetroffen wordt, meestal in het Holoceen is
ge'infiltreerd, zegteenouderdomsbepaling van depollenspektra inhet algemeen niets
over detijd waarin de sedimentatie van het zand plaatsvond. Een uitzondering vormen de spektra in veel algen bevattend, onder water gesedimenteerd dekzand en
mogelijk ook despektra in holoceen stuifzand.
112

Debelangrijkstevegetatiekundigeenbodemkundigeresultatenzijndevolgende.
ElzenbegroeiingmoetreedstijdenshetBoreaalvrijalgemeenzijngeweest.Zobleek
bijhetonderzoekvandereeksDelfzijl, dathetborealedennenbosdooreendergelijke
begroeiingwasonderbroken, waardezandigebodembijzonder natwas(vgl.diagram
Vmet dediagrammenII, III enIV).Dehazelaar trad in dezeperiode niet alleenals
ondergroei,maarookbosvormendop(ziedediagrammenVelzenIIenIII).Heteikenbos, dat na het Boreaalzeer algemeen voorkwam,heeft zowelopdrogealsvrij natte
bodemgestaan.Betulawasdaarinmaarschaarsvertegenwoordigd. Inhetouderedeel
van het Atlanticum vormde de linde soms de belangrijkste boscomponent (zie de
reeks PeelH).
InhetBoreaal,hetAtlanticumendeFagus-Carpinus-periode kwamenzowelhomogenebosprofielen alspodzolprofielenvoor,beideonderzeeruiteenlopendevegetaties.
In elkvan dezeperioden zijn nieuwepodzolprofielen door degradatievan homogene
bosprofielen ontstaan (zie tabel XII). Bij de onderzochte podzolprofielen kon geen
invloed worden geconstateerd van desamenstellingvan devegetatie op dekleur van
deuitspoelings-envan deinspoelingshorizont (zietabelXIII).
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SUMMARY
A PALYNOLOGICAL INVESTIGATION OFSOIL PROFILES DEVELOPED IN COVER SAND

The object of the investigation was to gain an idea of the relationship existing
between vegetation development and soil formation in the pleistocene cover-sand
area. Tothis endthepollen content was examined ofvarious profiles, mostly podsol
profiles, but also a few gleyprofiles. Theprofiles were encountered below layersof
drift sand andpeat ofvarying ages.
BEYERINCK (1931) was thefirstto demonstrate thepossibility of subjecting sand to
palynological investigation. Themethod wassubsequently used by various research
workers, e.g. FLORSCHUTZ (1941).

It wasfound, however, that theknowledge available in literature was insufficient
for a proper interpretation of thepollen diagrams obtained. For this reason theinvestigation wasextended to include a study of the significance of sand diagrams in
general. This ledto thefollowing results.
In anundisturbed podsolised soilthe pollen concentration approximately decreases
from thesand surface downward inaccordance with a geometrical series (cf.Fig. 3).
The depth towhich thepollen occursina podsolised soilisindependent ofthe depth
of the compact Bhorizon. A connection was, however, observed between thelength
of the pollen profile1 anddepth above which theoriginal stratification of the eolian
cover sand entirely disappeared (cf.fig.6and 7).
From this and other phenomena it was concluded that most of the pollen in a
podsolised soil infiltered before the podsolisation period, during the stage of the
homogeneous forest profile. This stageofsoil formation was one ofintense biological
activity which caused ablending ofthe soilcomponents with pollen already inthe soil
and pollen sedimenting thereon. At the same time the pollen wassubject to severe
corrosion,asaresult ofwhich the olderpollengradually disappeared. These processes
led to a constant replenishment of the store of pollen. During thetransition tothe
podsolisation stagethebiological activitydecreased andthepollen storewas gradually
preserved inanupward direction. The bottom portion ofthe pollen profile, which was
alreadyfixed,constantly"grew"onthetopthroughtheadditionofcontinually younger
spectra (cf. fig. 4).Theresult wassimilar to that ofthe "growth" ofa pollen profile
in an organic sediment (cf. Uddelermeer II diagram with Uddelermeer I diagram).
As soon asthedegradation ofthe soil wassufficiently far advanced theilluviation
of pollen could become significant. Owing to thelatter process still younger spectra
were frequently formed inthepodsolised soil overlying thecompact Bhorizon.The
illuviation of pollen wasindirectly demonstrated intheStaphorst andEpeseries. It
wasfound that thepollen occurringinthetop oftheAhorizon ofthe Staphorst IIand
Epe III profiles wasyounger than in the Staphorst I and EpeI and II profiles respectively. Thesand surface ofthe former profiles, unlike thelatter, was notshutoff
from theatmosphere byanundisturbed layer of peat.
1

Bypollenprofileismeanttheverticaldistributionofthepolleninsoil,asshownbythepollendiagram.
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Contrary to the theories propounded by FLORSCHUTZ (1941) and other workers,
sedimentation of pollen simultaneously with sand isusually to be regarded as being
oflittlesignificancefortheformation ofpollenprofilesincoversand. TheVelzenIVand
Peel V,VI and VII profiles were the only ones in which the pollen from the sedimentation periods was found to be well preserved. As shown by the presence of numerous
algae in these profiles, the sand was sedimented under water. The pollen was found
not onlyto datefrom theWiirmglacialera(Peelprofiles VIand VII) but alsofrom the
Preboreal (Velzen IV and Peel V profiles) and the Eemian (Peel profiles V, VI and
VII). The gaps in the diagrams of the Peel L series may be explained by assuming
some material to have been washed away.
Secondarily shifted pollen is predominantly found in cover sand which was redispersed and again sedimented during the Holocene. This isderived from the podsol
profile of the soil from which the sand has been dispersed. Since the pollen concentration inthetop part ofthe soilprofile inwhich comparatively younger spectra occur
is vastly greater than in the deeper sand layers, which may contain older spectra, the
mixed spectra formed during the dispersal of sand must have a relatively recent
appearance.
Pollen due to the usual pollen rains may also find its way intothesand during the
sand dispersal.
Some types of pollen may be encountered that have inexplicably high percentages.
The pollen of Liguliflorae (Taraxacum-type) and Calluna, among others, is often
subject to such an "arbitrary overrepresentation". Agreat deal of pollen (30%)of the
swamp plant Valerianawas found in the dry podsol profile Staphorst II. It was in a
part of theprofile containing numerous passages excavated bya digger-bee (Halictus)
and its grubs (cf. fig. 3). This pollen was probably brought into the soil as food for
the larvae.
Some types of pollen are exceptionally susceptible to corrosion. A comparison
between Uddelermeer diagrams I and II, which respectively show the pollen content
of an organic underwater deposit and a dry podzol profile, showed that Quercus
pollen is largely destroyed in sand under dry conditions (cf. also Table V). On the
other hand it is well preserved in a wet sandy soil (cf. Noordoostpolder diagrams I
and II).
The sandy soils usually had a forest cover during the Holocene, before the forests
were destroyed by man. Hence in most cases the pollen which interfiltered into a soil
profile must havebeenmainly derived from alocalforest vegetation. Various workers,
e.g. JONASSEN (1950), have shown that a surface spectrum with relatively little pollen
not derived from trees invariably represents a local forest vegetation. This is also
generally true of sand spectra. When the S N A P : S A P ratio > 100% the surface
spectrum no longer corresponds to a forest but to an open type ofvegetation. In sand
spectra with such a high ratio there are the following possibilities.
1. Asin thecase ofthe surface spectra theremay be an open type ofvegetation, the
tree pollen being derived from the regional tree-growth.
2. The pollenisderived from alocalforest vegetation, but one or more pollen types
not derived from trees have an arbitrary over-representation.
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3. Pollennotfrom treesisderivedfrom alocalforestvegetation,butthetree-pollen
portion ofthepollenspectrumstillrepresentstheregionaltree-growth.
Whentheover-representation referred tounder2.isduetoLiguliflorae{Taraxacum
type) or Valeriana, for instance,it iseasyto identify. It becomesmore difficult when
there are grounds for assuming that Calluna or Polypodiaceae, for example, are represented to a far greater extent than corresponds to the proportion thereof in the
vegetation. Sand spectra with such high values may possibly also represent an open
heath or belt of ferns. To obtain more certainty of this, it is sometimes possible
to make succesful analysesofdifferent profiles occuring near each other. If in fact
forest occurredinthevicinityandaforest composition varyingfrom placeto place,a
certain variation of the tree-pollen composition isalso to be expectedinthe various
profiles (cf. the Delfzijl diagrams II, III andIV).
The possibility mentioned under 3. is related to the selective corrosion. When a
relatively dry soil had an oak-forest cover during the Atlantic or afterwards, only a
relatively small proportion of the local tree-pollen is preserved. Consequently the
undergrowth, ofwhich Calluna often formed apart, isrepresented inthepollen to a
much greater relative extent than was originally the case. The same is true of the
pollen derived from the regional tree-growth in which Alnususually predominated
(comparethepredominanceofAlnusinpeatspectra).Owingtothecombinationofthe
high Calluna values with this predominance of Alnusa faulty impression is created
asthough thesand spectra represented an openheath. (Cf. for examplethe UddelermeerIIandEpeIIandIIIdiagrams).Itisprobable,however,thathighCallunavalues
areoften dueto a combination ofthefactors mentioned under 2.and3.
ThehighlylocalnatureoftheAPportion ofmostsandspectramakesiteithervery
difficult orimpossible to determine theagewithaccuracy.Thusitwasfound that the
pollen spectraintheverywetgleypodsolprofile Delfzijl Vrepresented analder forest
of the Boreal period rich in Pinus.Their structure resembles that of Atlantic peat
spectra.
It very often happens that not all Holocene periods arerepresented in a sand diagraminwhichpollenwassedimented onthesurface ofthesand.Therelativelylatest
period is sometimes lacking owing to the fact that pollen infiltration was hindered
by a very high water table whichfinallyled to peat growth. The oldest period or
periods are often not represented becausetheir pollen hasbeenentirely destroyed by
corrosion.
Sincethe pollen found in the sand usuallyinfiltered during the Holocene, a determination oftheageofthepollenspectrausuallyaffords noinformation ontheperiod
duringwhichthesandwassedimented. Exceptionsareformed bythespectraincover
sand sedimented under water and containing many algae, and possibly also the
spectra in Holocene drift sand.
The chief ecological and pedological results oftheinvestigation ar as follows
Alder growth must have been fairly common as early as the Boreal. Thus it was
shownintheinvestigationoftheDelfzijl series,thattheBorealfirforest wasdisplaced
by such a vegetation where the sandy soil was extremely wet (cf. diagram V with
diagrams II, III and IV).Thehazelwasnot onlypresent asundergrowth duringthis
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period butalsoformed grovesofitsown(cf. theVelzenIIandIIIdiagrams).Theoak
forest whichwasverycommon after the Boreal, occurred both on dryand fairly wet
soils. Betula was very scarce in it. In the older part of the Atlantic the linden was
occasionally themain forest component (cf. thePeelHseries).
During the Boreal, Atlantic and Fagus-Carpinus period bothhomogeneousforest
profiles and podsolprofiles occurred, under very divergent vegetations. During each
of these periods new podsol profiles arose as a result of the degradation of homogeneousforest profiles (cf. table XII).In theprofiles investigated no influence could
befound of the composition of vegetation on the colours of the eluviation and illuviation horizon (cf. tableXIII).
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-20 cm onder het zandoppervlak
below thesandsurface

wmm
«r^;~:&
FIG. 5. Profiel Staphorst II. Gangenstelsel van Halictus; bij x is de graafbij aangetroffen
Profile Staphorst II. System o/Halictus burrows; the digger bee wasfound at X
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23 cm onder het zandoppervlak
belowthe sandsurface

FIG. 6. Profiel Delfzijl III
Profile Delfzijl III
a. Niveau waarboven de oorspronkelijke gelaagdheid van het dekzand geheel is verdwenen
Level above whichthe originalstratification of the coversandhas totallydisappeared
b. Onderzijde van het pollenprofiel
Bottom of thepollenprofile
Duidelijke")
Clear
\ overgang tussen twee profielhorizonten
Vage
I transition between twoprofilehorizons
Vague
)
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11 cm onder het zandoppervlak
below the sand sandsurface

FIG. 7. Profiel Delfzijl IV
Profile Delfzijl IV
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