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OORSPRONKELIJKHOOGVEENGEBIED,AFGRAVINGENONTGINNING

Hetoorspronkelijkhoogveengebied inZuidelijk
Groningen,Drente enNoordelijkOverijssel bestonduitenkelegrotereenkleinerecomplexen.Hetgrootsteaaneengeslotencomplexwerdgevonden inZuidelijkGroningenenOostelijkDrente,gelegentussendeHondsrug endehogegronden
vanWesterwolde,Het besloegnaarschattingeenoppervlakte
vanca100,000ha.Eentweedecomplexmeteenoppervlakte
vanongeveer19.000halagten zuidenenoostenvanHoogeveen,HethoogveentenwestenenzuidwestenvanAssennam
eenoppervlaktevanca15,000hain*Degezamenlijkeoppervlaktenvandekleinerecomplexen inWesterwoldeentenoostenvandehogegrondenhiervankunnennaarschattingop
10.000hagesteldworden,HetOdoornerveentenslottebesloeg
eenoppervlaktevan2800ha,
Deverveningvandeverschillendehoogveencomplexen
begonreedsinde12een13eeeuwenisthansinde20eeeuw
nagenoegvoltooid«Slechtsinhet zuidoostenvanDrentevindennogverveningenplaatse Denogtevergravenoppervlakte
bedraagtdaarongeveer 6000ha.OokinOverijssel bijVriezenveenenVroomshoopkomtnogonvergravenveenvanenige
omvangvoor*
Tengevolgevandeturfgraverijenvanhetincultuurbrengenvandevrijgekomenondergrond,dezogenaamde
dalgrond,ontstond eentotaalnieuwlandschap,datophet
ogenblikalsdeveenkoloniënbekend staate Dewijzewaaropde
afgravingendeontginningtotcultuurlandplaatsvond,is
nietoveralenaltijdhetzelfdegeweest.Hierinzijnenkele
stadia teonderscheiden,elkmeteeneigenkarakterenmet
eeneigenresultaat.Deverschillendewijzen,waarophetveen
vergravenendeblootgekomenondergrond ontgonnenwerd,zuller
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-2hierslechtsinhetkortgenoemdworden„ Debodemgesteldheid
vandehuidigeveenkoloniën blijktinsterkematemetdeontginningswijzesamentehangen«
Deeersteveenafgravingenbegonnenaandeperiferie
vandeverschillendehoogveencom.plexen.Dezewerdenplaatselijkdoordebewonersderomringende zandgebiedenenvanenkeleinhetveengelegen zandruggen (dez.g. "tangen"),ter
handgenomen«Meestalwerdhetveenhierbijophoofd-en zijgotengelegd endeplaatsenwerdenoverdwarsvergraven.De
gewonnenturfwerdnietverkochtenafgevoerd;zijdiende
slechtsvooreigengerief,hetgeenderedenwas,datdeverveninguiterstlangzaamvorderde.Noghedentendagekunnen
plaatselijke randverveningenaangetroffenworden,waarbijzowelhetbovenveenalsdevrijkomendedalgrondwordt bebouwd.
Derandverveningen droegeneensterkindividueel
karakter,waarbijmenonsystematischendikwijlszeerwillekeurigtewerkging-,Invelegevallenlietendetoenmalige
hogegrondwaterstandenniettoe} dathetveentotopdediluviale zandondergrond afgegravenwerd.Meestalbleefdusnog
vastveenachter«Integenstellingtotdelatereontginningen
bleefhiergeen bolstereohter.Dezewasreedsverdwenentengevolgevandedestijdsgebruikelijkeboekweitbrandcultuure
Deafgeveendezandgrondenwerdenonmiddellijkin
cultuurgebracht«,Bezanding bleefveelalachterwegec Doordat
ergeenkanalenaangelegdwerden,kwampractischgeenzand
vrij.Hetz.g,"toemaken"vandegrondgebeurdemet,stalmest,
gemengdmetafvalvandeboerderij,Inlatereperiodenheeft
menalsnogvrijveelvandezegrondenbazand.
Devergrsvingenontginningvandecentraledelen
vandeverschillendeveengebiedenbegonlaterdandievande
randen. Bijdezeontginningen,welkeveelgrootservanopzet
waren,werdengeheelanderemethodengevolgd,waardoordan
ookeentotaalanderlandschapstype ontstond.Hetaanvankelijkontoegankelijke gebiedwerdmet behulpvankanalenen
wijkenontsloten,,Hierdoorwashetmogelijkdeturfafte
voeren,debenodigdhedenvoordenieuwenederzettingenende
compost,bestemdvoordenieuweontginningen,aantevoeren.
Deverschillendewijzen,waaropdekanalenenwijkenaangelegdwerden,kunnenhieronbesprokenblijveno
Hetvervenenmet behulpvanwijken begonophet
eindvande1-eeninhetbeginvande17eeeuw.OnderleidingvandestadGroningenwerdenopdezewijzedevenen,
.tenzuidoostenvandestad,heteerstaangepakt„Gedurendede
17een18eeeuwwerdhetgrootstegedeeltevandezevenenafgegravenoIndiezelfdetijdwerdookhetgebiedtenzuidwestenvanAssenverveend enontgonnen,Inde18eeeuwkwamen
eveneensdeaanGroningengrenzendeDrentsevenenaande
beurt,welkereedsinde19eenooknoginhetbeginvande
20eeeuwafgegravenengeschiktwarengemaaktvoorcultuurland.DeinNoord-Overijsselvoorkomendevenenwerdengrotendeelsinhetbeginvande19eeeuwafgegravenenincultuur
gebracht.Devenen,dienognietafgegraven zijn,werden
hierbovenreedsgenoemd,
Integenstellingtotderandveenontginningenkonden
degebieden,welkemetbehulpvànwijkenontslotenwerden,
dieperafgeturfdworden.Hetterreinwordookgelijkmatiger
afgegraven,Tochwashetnietoveralmogelijkomhetveentot
opdepleistocene zandondergrond tevergraven„ Zodoendebleef
nogveelvastveenachter.Ookhetveen,datnietgeschikt

-3wasvoorturf,bleefinderegelachter,Het bovenste,losse
veen,debolsterofbonkaarde,datvoordeturfproduotie
evenmingeschikt is,werdopdeafgegravengrondteruggebracht.
Bijhetincultuur brengenvandeoudste,metbehulpvanwijken,afgeveendeterreinen,lietmenhetvaste
veenzitten«Egalisatievandevrijkomendezandondergrond en
detevoorschijnkomende zandkoppenvondnietplaats.Naeen
minofmeergelijkmatigeverdelingvandebonkaardeenander
achtergeblevenveenwerd"hetterreinbezandmet zandafkomstiguitdewijken.Dediktevandebezandingslaagwasin
grotemateafhankelijkvandehoeveelheidvrijkomendzand»
Indeoudsteafgeveendeterreinenlietdeontginningtotcultuurlandwelheteenenandertewensenover.
Ditwasvooraleengevolgvanhetfeit,dataanvankelijk
geenvoorschriften bestondenbetreffendedewijzewaaropde
ontginningenplaatsmoe'stenvinden.Geleidelijkaanishierinverbetering gekomen.Erwerden bepalingengemaakt,welke
vooralgerichtwarenopdebetereuitvoeringvandeontginningentotcultuurland.Dezebepalingenliepeninhetbegin
voordeverschillendeprovinciesnogalsterkuiteen.Het
K.B.van17Februari1819,houdendebepalingenophetstuk
derverveningen enontgrondingen,maaktehieraaneeneind.
NaaraanleidingvanditK.B,hebbendemeesteprovinciesbepalingenopdeverveningenuitgevaardigd.Sindsdienwerd
overhetalgemeenbeterafgebonkt,debonkaardegelijkmatiger
overhetafgeveendeterreinverdeeld,beterbezand,enz.De
zandondergrondwerdechternognietgeëgaliseerd enniet
overalwerdhetvasteveendoorgespite
Na1870ontwikkeldezichalsgevolgvandehoge
strooijzei/daturfstrooiselindustrie,waarvoor juisthetbovenveen,vooraldebolster,grotewaardeheeft.Inbepaalde
gebiedenwerdnualhetveenvergraven9 Alleendebovenste
plagterdiktevan10-15cmbleefopdeafgeturfdegrond
achter. Hetverdwijnenvanhet jongemosveenkwamdekwaliteitvandelatereontginningniettengoede.Inenkeleveenkolonialegebieden (vooralinOverijssel),welkeopheteind
vande19eeeuwenzelfsinhetbeginvandezeeeuwaangemaaktwerden,wordtdanookgeenbolstermeerinhetbodemprofielaangetroffen«
Dewetvan13Juni1895,houdende bepalingenomtrentverveningen,betreftzoweldehogealsdelageverveningen.DeprovincieDrenteheeftopgrondvandezewetaanleidinggevondenomdehoogveenontginningengoedtereglementeren.Detoenmaligevoorschriften betreffenondermeer
dediktevandeaftegravenveenlaag,hetdoorspittenvan
restveenpakketten,deegalisatievandeondergrond,deopruimingvankienhout,degelijkmatigeverdelingvanhetbonkveenoverdepercelen,enz.Verder bepaalthet "Reglementop
deVerveningenindeprovincieDrentevan10Juli1900"niet
alleendeveendikte,maarookdeveensoort,welke bijvergravingvanhoogveengebonktmoetworden.Bijiedereverveningmoetgemiddeldminstens50cmafbonksel,afkomstigvan
debovensteveenlaagvanhet bovenveen,opdeondergrondachterblijven.Isnietzoveelbonkaardeophetbovenveenaanwezig,danmoetdeontbrekendehoeveelheidmetgrauwveenaangevuldworden.Indegevallen,waarniet zoveelbonkaardeen/
ofgrauwveenophet bovenveenaanwezigis,kanmethetafbonkentotophetzwarteveenvolstaanworden»

-4AlleenGroningenhseftDrentegevolgdmethettreffenvanbepalingenopdeverveningvanhoogveen»Het"Reglementopdeverveningenenontgrondingen indeprovincie
Groningenvan18November1902"eistbijverveningvanhoogveendeachterlatingvanminstens40cmbonkaarde„ Inde
provincieOverijssel isdevergravingvanhoogveentotophedennietgereglementeerd, alsgevolgwaarvanhierweinigof
geenbolsterinhetprofielvandejongeveenkolonialegrondenvoorkomt.

II DEVEENKOLONIALESUBLANDSCILAPPEN
Dewijzewaarophetoorspronkelijkhoogveengebied
ontsloten,afgegravenendeafgeveendeterreinen ontgonnen
werdenjgsaü't aanleidingomhetveenkoloniale landschapin
enkelesublandschappenonderteverdelen.Dezezijn:
' 1 . Het hoogveencultuurgebied
2.Hetrandgebied
3.Deoudeveenkoloniën

4. De ïïiiddeloude veenkoloniën
5.De jongeveenkoloniën
6.Hetonvergravenhoogveengebied endeveenkoloniën
inontwikkeling«
1 Hethoogveencultuurgebied
InhetzuidoostenvanDrente,voornamelijkinde
gemeentenNieuwSchoonebeekenEmmenlangsdeDuitsegrens,
wordtlandbouwopnietafgegravenhoogveenuitgeoefend.Ook
komeninOverijsselnogenkelekleinereoppervlaktenvoor,
Waarhoogveen-ofbovenveencultuur -coegepastwordt.
Deterreinenmethoogveencultuur vertonenoverhet
algemeenweinigreliëf.Deverschilleninopbouwvanhet
veenprofielzijneveneensgering,
Vooralnadeopkomstvandekunstmeststoffenbleek
hetmogelijkomhoogveenopintensievewijzeteexploiteren.
Eengoededoelmatigeontwatering ishierbijechtereenvereiste,Behalvedeze jongerehoogveencultuurgrondentreftmen
ooknogoudereaan»Dezelaatste,welkevooralinenom
Schoonebeekliggen,zijnjarenlangmetorganischemestbehandeldenhebbenzodoende eenzwarte,humusrijkebovenlaag.
Overhetalgemeenkomendezegrondenindenabijheidvande
boerderijenvoor» Degrondenzondereenzwartebovenlaag,
dusdejongere,liggenverdervandeboerderijenverwijderd.
2 Hetrandgebied
_vroegere
Hetrandgebiedomvatderandenvande/hoogveencom~
plexen.Dezeranden zijnzeeronsystematischverveend.De
vervenerswarendestijdsnognietaanvoorschriftengebonden.
Inhetgebiedvindtmengeenwijken,hetbeziteenduidelijk
landschapsreliëfenbestaatuitgronden,welkegeenbolster
inhunprofielhebben0 Veelalwordtdeprofielöpbouwgekenmerktdoorhetvoorkomenvanvasteveenlagen,rustendopzand.
Dezandondergrondwisselt sterkindiepteligging,
jat
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hoogstedelenwerdenzeerdunneveenlagenop zandopduikingen
aangetroffen.Tussendezandopduikingenwashetoorspronkelijkeveenpakketdikker.Dezeeronsystematischevervening
heefttotgevolggehad,datinvelegevallendereedsaanwezigehoogteverschillennogmeergeaccentueerdwerden.
Hetveen,datopdehoogstekoppenintedunnelagenvoorkwam,werd veelalnietverturfd,terwijlhetveenop
andereplaatsen,waarhetindikkerepakkettenaanwezigwas,,
totaan,ensomsin,hetgrondwaterwerd afgegraven.Veenlagen,welkeonderdetoenmaligeomstandighedentediepinhet
grondwaterlagen,bleveneveneensonaangetast.
Nadeverveningenontginningnamendehoogteverschilleninhetterreinnogtoetengevolgevandeoptredende
klinkendeverouderingvanhetveen.
Deverschilleninbodemgesteldheid zijninhetrandgebiedgroot.Degrondenopdehogereterreindelen zijndroog
totmatigvochthoudend.Deietslagergelegengedeeltenzijn
vochthoudend.Delaagstedelenvanhetterreinbestaandoorgaansuitvochtige ennattegronden.
Dedrogetotvochthoudendegrondenhebbeneenschraletothumeuze bouwvoor.Deveenlaag onderdebouwvoor isdun
ofontbreekt,zodatdezandondergrond vrijondiepinhetprofielaangetroffenwordt.Heteventueelaanwezigeveenlaagje
ismeestalietsingedroogd enheeftdaneenspalterigkarakter.Het zandvandezandondergrond istamelijkfijnenvrij
uniformvankorrelgrootte.Bovenin ishetzandmeestalgrijs,
maardezekleurgaatspoedigoverinroodbruintotbruin.De
bruinekleurlooptsomstotvrijdiepinhetprofieldoor.
Het bruinezandisveelalminofmeerverkit.Vooraldeprofielenopdehellingenvandekoppenenruggenbevattendikwijlsverhardehorizonten.
Delaaggelegen bodemprofielenwordengekenmerkt
dooreendonkere,humeuzetotsterkhumeuze bouwvoor.Het
veenonderdebouwvoorkansterkindiktevariëren,maarin
deregelwordtz,andopeengeringere dieptedan1.25mbenedenmaaiveld inhetprofielaangetroffen.Boveninishetveen
donkerenspalterig,onderin bruinenmeestalvast.Hetonder
hetveenvoorkomende zandheefthierdezelfde samenstelling
alshetzandvandehogergelegengronden.Hetzandisbruin,
bruingrijsof grijsgekleurd.Bestaatdezandondergronduit
bruinzand,dankomenermeestalverkittehorizonteninvoor.
DeindeprovincieGroningenonder"bouwten"bekend
staandegrondenomhetDollardgebied,wordendikwijlsgekenmerktdooreenzwarte,humeuzebouwvoor» Hethumusgehalte
hiervanligtgemiddeldhogerdandatvandeandereveenkolonialegronden.Debouwtegrondenzijnoverhetalgemeenouden
werden invroegere jarenuitsluitend behandeldmetorganische
mest,
3

DQoudeveenkoloniën

Devoormaligehoogveencomplexen,waarinophetogenblikdeoudeveenkoloniënaangetroffenworden,werdenmetbehulpvanwijkenontslotenenafgegraven.Demeestevandeze
koloniënliggenindeprovincieGroningen.Zedaterenuitde
17een18eeeuw.Aangeziendestijdsnoggeenduidelijkevoorschriften bestonden,lietenzoweldevervening alsdedaarna

-6uitgevoerdeontginningnogvrijveeltewensenover.Hetgebiedvertoontnogduidelijkehoogteverschillen« Deprofielopbouwbestaatdoorgaansuiteendunnebouwvoormetdaarondervastveen,datopzandrus.t.Dezandondergrond ligtop
sterkwisselende diepte.Bolsterwordtpractischnietmeer
aangetroffen.
Decentraledelenvandezehoogveencomplexenkondendooraanlegvanwijkendieperafgeveendworden.Deafgravinggeschiedde,integenstellingtotdievanhetrandgebied,gelijkmatiger.Tochwerdbijdezevervening,waaruit
deoudeveenkoloniënontstaanzijn,slechtgebonkt,Veenlagenongeschiktvoordeverturving,blevenzitten,evenals
tediepinhetgrondwaterliggendeveenlagen.Nadeverveningkwamenopduikingenvandepleistocene zandondergrond
dichtaandeoppervlakte.Tussendezandopduikingenbleef
vrijveelveenachter.
Bijhettoemakenvandeafgeveendeterreinenwerd
debonkaardeslechtverdeeld.Vasteveenlagenwerdenniet
doorgespit,zandkoppennietgeëgaliseerd endedaarinvoorkomende bankennietgebroken.Nadeontginningtradenhoogteverschilleninhetterreinop,welkevooralaandeongelijkmatigeklinkendeverteringvanhetveentoegeschrevenmoetenworden«
Evenals inhetrandgebiedkomenookindeoude
veenkoloniënopdehogerekoppenenruggendrogetotvochthoudendegrondenvoorenindelagereterreindelenvochtige
totnattemetopdeovergangvochthoudendegronden.Debodemverschillen zijnopkorteafstandsomszeergroot.
Degrondengelegenopdehoogstedelenvandekoppenenruggen,bevatten inderegelgeenveeninhetprofiel.
Debouwvoorvandezegrondenissterkloodzandhoudend,daardoorergschraalenverstuift indrogeperiodengemakkelijk.
Onderdeloodzandhoudende bouwvoorligtminofmeerverkit
bruinzand,dieperinhetprofielovergaande ingeelblond
zand,Het zand isfijnenbeziteenuniformekorrelgrootte.
Deietslagergelegengrondenopdekoppenenruggenhebbeneenschraletothumeuzebouwvoor.Onderdeze
bouwvoorkomtsomsnogeendun,meestalspalterig,ingedroogdveenlaagjevoor..Inbepaaldegevallen bestaathet
veenlaagje ookweluitmot-ofzwartveen.Onderhetveenzit
meestalloodzandmetdaaronderbruinzand,waarinverkitte
horizontenvoerkomen-.Evenals bijdevorigeprofielen isook
hierhet zandfijn.
Delaaggelegen grondenzijnboveninhumeustöt
sterkhumeuso Deveenlaagonderdebouwvoorkanbijdeze
grondensterkindiktevariëren,isboveninmeestalspalterig,somsmotachtig,enbestaatonderinuitvastzwart-of
bruinveen» Dezandondergrond isbruinendanminofmeer
verkit,bruingrijsofgrijsgereduceerd.
Bijdelaaggelegenprofielenkomeninbepaalde
gevallenleemlagen inhetprofielvoor.Dezeleemlagenvindt
menopdeovergangvanhetveennaarhetzand.Inanderegevallen bestaatdeoverganguitgliedeofgliedeachtigveenc
Bolsterofopbolster'gelijkendveenwordtinde
bodemprofielenvandeoudeveenkolonialegrondenevenmin
aangetroffen0Irmagaangenomenworden.,datdebolster,voor
zoverdezeaanwezigwas,tengevolgevanverouderinggrotendeelsisverdwenen«
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Demiddeloudeveenkoloniënworden,evenalsdeoude,
gekenmerktdoorhetvoorkomenvanwijken.EengroteoppervlaktevandezekoloniënligtinDrente,InGroningenenOverijsselzijndezeoppervlaktenkleiner.Zijdaterenuitde19een
uithetbeginvande20eeeuw.Indezeperiodevond zowelde
afgravingvanhoogveenalshetinoultuurbrengenvandedallenvolgensbepaaldevoorschriftenplaats.Demiddeloudeveenkoloniën zijnlandbouwkundigdanookgunstigerdandeoude.
Hetlandschapsreliëf vandemiddeloudeveenkoloniën
isgering.Deverschillen inbodemgesteldheid zijnerkleiner
danbijdeoudeveenkoloniën.Tochwordeninhetprofielvan
deeerstekoloniënnogvrijveelvasteveenlagenaangetroffens
evenalsplaatselijke zandapduikingenmethordehorizontener
in.Overhetalgemeenkomtbolsterofbolsterachtigveennog
voor,echterniet involdoendemate,InOverijssel bevatten
deprofielenweinigofgeenbolster.
Deafgravingvanhoogveenwerdinde19eeeuwgereglementeerd.Ditheefttotgevolggehad.,datbijdetoenmaligeverveningenhetterrein,voor zovermogelijk,totophet
pleistocene zandafgegravenendebonkaardeopdeondergrond
teruggezetwerd,Yeenlagen,welketediepinhetgrondwater
lagen,werdenechternietverturfd.
Bijdeontginningwerd debonkaardeoverhetafgeveendeterreinverdeeld,ongunstigveenwerdweggestopt.
Vasteveenlagenwerden slechtsinenkelegevallendoorgespit.
Plaatselijke zandopduikingenwerdendestijdsnognietgeëgaliseerd.Debezandingenwerden indietijd reedsvrijgoed
uitgevoerd.Deklinkendeverteringvanhetveenisinde
middeloudeveenkoloniënnogniet zovervoortgeschredenals
indeoudes Dehoogteverschillen zijnindeeerstekoloniën
danooklangniet zoopvallend alsindelaatste,,
Degronden,voorkomendeindemiddeloudeveenkolo-:
niën,zijnopdehogereterreindelenmatigvochthoudenden
vochthoudend enindelagere delenvochtigtotnat.Devariatieinbodemgesteldheid ishierechtermindergrootdanbij
de.oudeveenkoloniën«
Deinhetprofielonderdehumeuze bouwvoorvoorkomendeveenlaag isbijdehogergelegengrondenergdunofhelemaalnietaanwezig.Hetveenvandezedunnelaagkaningeaardheid sterkeverschillenvertonen<> Veelalishetspalterigingedroogd*Plaatselijk bestaathetuit bolsterofbolsterachtigveen.Tenslottekanhetooknoguitmotveenofuit
zwartveenopgebou-.-dzijn.Dezandondergrond bevatgrijsen
bruinverkit zand*Hetzandisfijnendekorrelgrootte-samenstellingvrijuniform.
Deveenlaag onderdehumeuzebouwvoorisbijdelagergelegengrondendikkerdanbijdehogergelegen.Dezeis
bijdeeerstgenoemdegrondenboveninveelalopgebouwduit
bolster,opbolstergelijkend,ofopeenanderewijzelosgemaaktveen.Onderinishetveenmeestalvast.Ditvasteveen
isbruinofzwartvankleur.Dehierondervoorkomendezandondergrondkanindiepteliggingwisselen.Devariatie indiepteligging ishiergeringerdanbijdeouderegebiedenhetgeval is*Dekleurvanhet zandvandezandondergrond isbruin
totgrijsgereduceerd.,
Leemlagen,gliede-enandereondoorlatendeveenlagen
komenookindemiddeloudeveenkoloniënvoor.Dezeongunstige

-8lagenwordenalleenbijdelaagstgelegenprofielenopde
overgangvanhetveennaarhetzandaangetroffen.
5 De jongeveenkoloniën
Dehoogveengebieden,waaruitdejongeveenkoloniën
ontstaan zijn,zijnopenkeleuitzonderingenna,metbehulp
vanwijkenontslotenenafgegraven.Metdeverveningwerdop
heteindvandevorigeeeuweninhetbeginvandezeeeuw
eenaanvanggemaakt.Dehieropvolgendeontginningwerdop
modernewijzeuitgevoerd.InDrenteenGroningen,inwelke
provincies bijdeverveningachterlatingvanbonkaardeofandergoedlosgemaaktveensedertresp.1900en1902verplicht
werdgesteld,bevathetprofielvandemoderne ontginningen
eenvoldoendehoeveelheid bolsterofopbolstergelijkend
veen.ZulksintegenstellingtotOverijssel,waarhelaashet
terugzettenvanbonkaardenietverplicht is.
Dejongeveenkoloniënwordengekenmerkt doorhun
vlakkeligging.Devariatieindebodemgesteldheid iserbetrekkelijkklein.Degeaardheidvanhetinhetprofielvoorkomendeveenkanechternog sterkeverschillenvertonen.
Dereedsindevorigeeeuwafgeveendehoogveengebieden,welkepasindezeeeuwopmodernewijzeaangemaakt
werden,zijninditrapportooktotdejongeveenkoloniën
gerekend.
Demeeste complexenzijntotopdepleistocene^
zandondergrondafgeveend.Ingebiedenmeteentediepeliggingvandezandondergrond ishetondersteveenmeestal
blijvenzitten.
Bijdeuitvoeringvandeontginning isdeopde
ondergrondteruggezette bonkaardeverdeeld.Ongunstigveen,
zoalsmotveenengliede,isverwijderd.Vasteveenlagenzijn
doorgespit,zandkoppengeëgaliseerd eneventueleindezandondergrond aanwezigeoerbankengebroken.Voor bezandingis
zandvangoedekwaliteitgebruikt.
Dejongeveenkolonialegrondenkunnennietnaar
hoogteligging onderscheidenworden.Tochblijkenookhier
verschillentebestaanmet betrekkingtotdevochthoudendheidvanhetprofiel.Dezevochthoudendheid hangt ingrote
mate samenmet:
a.dedikteengeaardheidvandebolsterenanderinhet
profielvoorkomendveenen
b.metdedieptewaarophetgrondwater inhetprofielaangetroffenwordt.
Vooraldedieptevanhetgrondwatertenopzichtevandebasisvandeveenlaagisbelangrijk.Gronden,meteendunne
veenlaagonderdebouwvoorenwaarvandebasisbovenhet
grondwaterligt,zijnwathet beschikbare bodemvochtbetreft,
afhankelijkvandehoeveelheidneerslag.Debodemprofielen
meteendikkereveenlaagwaarvandebasisinhetgrondwater
rust,kunnentekortenaanbodemvochtuithetgrondwateraanvullen.Deeerstegrondenworden,vooralaangetroffen ingebiedenmeteenvoordiegrondentelaagwijkpeileningebieden,waarbijdeverveningsomsteweinigveenisachtergebleven.Ditveenisdandikwijlsnogvanmindergoedekwaliteit.
Hetwijkpeil bijdevochtigergrondenisinderegelgunstiger.

-96 Hetonvergravenhoogveengebied endeveenkoloniënin
.ontwikkeling
Denognietaangesnedenhoogveengebiedenbehoren
tothetonvergravenhoogveenlandschap.Eenuitzondering
wordthierevenwelgemaaktvoordiecomplexen,welkeals
bovenveencultuur ingebruikzijn.
Degedeeltelijk enplaatselijkvolledigvergraven
complexenvormendeveenkoloniëninontwikkeling.Dezein
ontwikkeling zijndeveenkoloniënwordentegenwoordig zowel
metalszonderwijkenontsloten enafgegraven.Deontginningtotcultuurlandgeschiedtvolgensmodernemethoden.

III DEONDERSCHEIDEN BODEMEENHEDENENDEBODSIlKUNDIGE
TERKENNINGSKMRT
Opdebodemkundigeverkenningskaartwordt eenaantalbodemeenhedenonderscheiden.Vooriedersublandschapbedraagtditgemiddeld drie.Deonderscheideneenhedenzijnop
dekaartvrijglobaalweergegevenenbijiedereeenheidkomengrondenvoor,welkeinprofielbouwnogbelangrijkeverschillenkunnenvertonen.
Hieronderwordenvandeiniedersublandschapgemaakteonderscheidingenkorteprofielbeschrijvingengegeven.'
Dezemoetenalsgemiddeldeendusalszeerglobalebeschrijvingenopgevatworden.
1 Het hoogveencultuurgebied
-*-aS°£SZeËJ1£ul"t]iu£g£0lldenj]ae_t__oud_ontginningsd£k_
Profielopbouw:~
0 -35cm zwart, humeus ontginningsdek
35-80cm bruin,jongmosveen
80-120cm idem,ofzwart,oudmosveen.
lbHoogvee_n£ultuurgronden_zonderoudontginningsdek_
Profielopbouw:
~
0 - 1 5 cm donkerbruine,sterkhumeuzebouwvoor
15-80cm bruin,jongmosveen
80x-120cm idem,ofzwart,oudmosveen.
2 Hetrandgebied
2a
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Profielopbouw:
0 -15cm donkergrijzetotgrijzebouwvoor,minofmeer
loodzandhoudend
15-20cm zwartkorreligofspalterigingedroogdveen
20-30cm grijstotvaalgrijsloodzand,naarbenedeniets
donkerderwordend
30-80cm roodbruin,donkerbruinofvaalbruinzand,
meestalverkit
80-120cm geelblond zand,somsdonkerbruinofvaalbruin
blijvend;

-102b Middelhoge^r^ndv^enojtttginningsveen^^èP-^ëlP^ËP-^.
Profielopbouw:
"~
0 -15cm donkerhumeuzebouwvoor
15-35cm zwart,ietsingedroogdveen,spalterig
35-45cm vaalgrijszand
45-90cm vaalbruin•ofdonkerbruin zandmetverkittehorizonten
90-120cm bruintotgeelbruinzandmetgrijzereductievlekken.
2cLa£e_ra_ndve_enontginningsveen-£n_z§_ndgronden_
Profielopbouw™
0 -15cm donker,sterkhumeuze bouwvoor
15-45cm donkerbruin,spalterigveen,somsietsingedroogd
45-80cm donkerbruintot bruinvastveen,bestaandeuit
oudmosveenofhoutveen,enz,
80-120cm geelbruin zandmetgrijzereductievlekken.
3

Deoudeveenkoloniën

3aHoge^oude,_veenkolon<i>ale_za_ndgronden_
Profielopbouw:
0 -15cm grijze,somsdonkergrijze bouwvoor,loodzandhoudend
15-25cm donkerkorreligofspalterigveen,somsmotveen
25-35cm grijsloodzand,naarbenedenvaalgrijswordend
35-85cm roodbruinofdonkerbruin zandmetverkittehorizonten
85-120cm geelblond zand,
3bMiddelhoge_5_oude^veenkolonialeveen^,en_zandgronden_
Profielopbouw:"
0 - 15cm donkergrijze,humeuzebouwvoor
15-40cm donkerbruintotzwartveen,meestalspalterig
40-50cm vaalgrijszand
50-100cm donkerbruin,somsvaalbruin,zandmetminof
meerverkittehorizonten
100-120cm geelbruinzandmetgrijzereductievlekken.
Profielopbouw?
0 -20cm donkerhumeuze,somssterkhumeuzebouwvoor
20-40cm donkerbruin,somszwart,vastveen,boveniniets
spalterig
40-75cm donkerbruin,vastveen,oudmosveenofhoutveen,
somsgliede
75-120cm geelbruin zandmetreductievlekkenofgrijsgereduceerd zand (isboveninsomssterklesinhoudend)„
4 Demiddeloudeveenkoloniën
4aHo£'exmiddeloude^veenkoloniaal^zandgronden
Profielopbouw: '""
0 - 1 5 cm grijsbruine,humeuze bouwvoor
15-30cm donkerbruin,bolsterachtig veen,somsdonkerbruintotzwart,vastveen

-1130-40cm grijsloodzand'
40-80cm roodbruintotdonkerbruin zand,verkit
80-120cm.geelbruintotgeelblondzand.
4bMiddelhoge^middeloude^veenkolonialeveen-en_zandgronden_
Profielopbouw:
0 -15cm donkerbruinetotdonker humeuzebouwvoor
15-30cm donkerbruintotbruinbolsterachtig -enlosgemaaktveen
30-50cm donkerbruin,somszwart,vastveen
50-60cm grijsofvaalgrijszand
60-100cm donkerbruinofvaalbruinzand
100-129cm geelbruin zandmetreductievlekken.
4°ia£ej_Siâ^®l2.uâe^.veenkolonialeveengronden
Profielopbouw:
0 -20cm donkerhumeuzebouwvoor
20-45cm bruintotdonkerbruin bolster-,bolsterachtigoflosgemaaktveen
45-100cm donkerbruin,somszwart,vastveen,onderinsoms
gliede
100-120cm geelbruin zando.fgrijsgereduceerd zand,soms
leemhoudend.
5 De jongeveenkoloniën
5aJonge_,_ve_enkoloniale__za_ndgronde_n_(metbasisvandeveenlaag- <25cm-bovenhetgrondwater-)
Profielopbouw:
0 -15cm geelbruine bouwvoor,gemengdmetstukjesonverteerdveen
15-30cm bruintotdonkerbruin bolster-ofbolsterachtig
veen
30-80cm geelengeelbruinzand
80-120cm grijsengeelzand,somsmotveen,enz.
5t)

i°âS£5_v£eilko-°ni.ale„voieû,S£,onde_n_(metbasisvandeveenlaäg- , 25cm-bovenhetgrondwater)
Profielopbouw,:
0 -15cm geelbruine bouwvoor,gemengdmetstukjesonverteerdveen
15-60cm bruintotdonkerbruin bolster-,bolsterachtig-en
losgemaaktveen
60-120cm geelengeelbruin zand,gedeeltelijkdoorgespit.
5cJonge,veenkolon^ale_veengronden_(metbasisvandeveenTaag
"in.Ketgrondwaterj
Profielopbouw:
0 -15cm geelbruine bouwvoor,gemengdmet stukjesonverteerdveen
15-65cm bruintotdonkerbruinbolster-,bolsterachtigenlosgemaaktveen
65-120cm donkerbruinofbruin,somszwart,vastveen.
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6 Hetonvergravenhoogveengebied endeveenkoloniënin
ontwikkeling
6aOngestoord__hoo£veenmetbolster
Profielopbouw:
"~
0 -60cm bruin,jongmosveen
60-120cm bruintotdonkerbruin,jongmosveenofdonker,
oudmosveen
6fr 2,nE.eË.^2.°2.d__hoo£veen zonder_bolster i _
Prof ielopbouw:
"~
0 -60cm donker,oudmosveen
60-120cm donker,oudmosveen.
6cRQj3tveen__engedeeltelijkver
gra_ven_hoogve_en
Hiertoe behorenallemogelijkeprofielen,zoals
ontbolsterdhoogveen,restveenmetenzonderbolster,enz,

