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V O O R W O O R D

InopdrachtvandeCultuurtechnische Dienst iseen
onderzoekingesteldnaardevesnsoorten dieinhetgebied
vanhetwaterschapOostermoervoorkomen.
Inditvoorlopigerapport zijndebeschikbaregegevens
aangevuldmet degegevens,dieinhetveld zijnverzameld.
Doordeweersomstandigheden iseenonderzoekteveldete
summiergeweest.Ineenaanvullend rapport zullendieveldgegevenswordenneergelegd.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VüN DE *
STÏuHTÏNG VOOR BOïLMxAkri*^tJMG.

(Z.van Doorn)

DEKARTERINGSLuIDER,

(IrB.vanHeuveln)

I INLEIDING
VanhetwaterschapOostermoerseVaartwerd,inverband
metdedringendenoodzaak totverbeteringvandewaterhuishouding,eenstudiegemaaktvandeinditgebiedvoorkomendeveensoorten,hunontstaan,hunphysischgedragen
hunpotentiesvoorgebruikalsbouwland.Doordatdetijd
tegeringwas,medeveroorzaaktdoordeweersomstandigheden
ind6wintermaanden,draagtditrapporteenvoorlopig
karakter.DGopgedaneervaringenwerdengetoetstaanen
aangevuldmetdereedsbeschikbaregegevens.Ommeer
exactegegevenstekunnenverschaffen,zal,aendehand ~
vaneenmeergedetailleerde studie,eenaanvullend rapport
wordenopgesteld.
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iigrass
Driephasenkunnenwordenonderscheidenindeopbouw
vanditgebied,namelijk:
1 Hetontstaanvan deHunzevlakte
2 Hetvolgroeienvandezevlaktemetveen
3 Devervormingdoorhetingrijpenvandemens
1 J^HunzeylaJcte^
Menveronderstelt datdeHunzevlakte inaanlegeen
slenkisnaasthet alshorst beschouwdeDrentseplateau
(Faber). Uitdiepboringenblijkt,dathetiendalisgeweestvandeOereems (Faber),di6hierdikkepakketten zand
heeftgedeponeerd.
Indevoorlaatste ijstijd,deRissijstijd,kwamhet
landijsuithetnoordoosten overonsland,Volgensde
laatsteopvattingen zijnijslobbenhetgrotelemsdalbinnen
gedrongen.Langsdeoevers,ond6randere bijEmraen,hebben
wijenige stuwingsverschijnselenhiervankunnenconstateren.
Oorspronkelijk isdebodemvanhetOereemsdalmetkeileem
bekleedgeweest,dochklaarblijkelijk isditindena-Risstijd doorerosieverdwenen.Alleenaandeoostelijkeoever
ishetnogaangetroffen.Visscheronderanderebeschrijft
hetindebodemvanhetNord-Sudkanal.Onzeeigenervaring
is,dathetkeileomvrijabruptafbreektbijafdaling van
deHondsrug.
IndeEemtijd,dewarmeretijdtussendeRiss- ende
Warm-ijstijd,isinhetkeileemvrijeEemsdaldeEemzee
binnengedrongen enheeftkleilagengesedimenteerd.Ditis
aangetoond totbijEexterveen,waardezelagen14-20m
-N.A.P.voorkomen.Burckgeefthiervan eenbeschrijvingsa
publiceert eenkaartje,waaruitblijktdatdezelemzeede
ultlaattrechtervormtvandetegenwoordigeHunze-vlakte.
IndeWurmijstijdheerste inonslandeentoendraklimaat.Indeaanvang stondhetlandschapnogblootaan
erosie.Naderhand echter zijn'd©aeolische afzettingen
belangrijkergeworden enwellichtveranderdehetoorspronkelijkrelief.
Eenaantrekkelijke beschrijvingvaneendergelijkklimaat,dattegenwoordigaandeboordenvandenoordelijk©
IJszeevoorkomt,staatinLife12July1954.
Beschouwingvandeluchtfoto'sgeefteenlandschapsbeeldvanhetgehelegebied,datopdebijgaandekasrtin
schematische landschappenstaatweergegeven.D©hogers
gronden,diehettegenwoordigeHunzedalvandebinnenvtnen
aandevoetvandeHondsrug scheiden,vertonenmerkwaardig
veelovereenkomstmethetlandschapinhetnoordenvan
Alaska.Eenmenigterondetotovaledepressiesbeheersen!
ditbeeld.DezedepressieszijnomgevendoorLogeoe/vc-rs.waarop
deboerderijen zijngebouwd.Volgensbeschouwingenover
Alaska (-Black)zijndezevormengebondenaandepermanent
bfttrrorenondergrond.
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ovalen,die zeerverbreidvoorkomeninhetdekzandlandschap.
InhetLaat-glaciaal,dusaanheteinde vandelaatste
ijstijd,zijnvoorallangsdevo6tvandeHondsrug stuifruggen
ontstaan.Plaatselijk zijndezeruggendoorbroken,onder
anderebijdedoorbraakvanhetVoorste Diepje tenzuiden
vanBorger,Oorspronkelijkheeftditriviertjeuitgemond in
eenstuwmeer,datgelegenwastussendeesvanBuinen enhet
veldvanB.ronneger.Naderhand ishetdoorgebroken enheeft
verbinding gemaaktmetdeHunze.Bijdeaanlegvand6sluis
inhetkanaalBuinen-Schoonoord zijnrestantenvanzoogdierenalshertenenoerossentevoorschijngekomenuitdit
meer.OoktenzuidenvandeReerwegtussenBorgerenBuinen
schijnteendergelijkmeertehebbenbestaan.(Edelman,
VanVeen).
Samenvattend konenwetothetvolgende landschapsbeeld
vandeondergrondvandehuidigeHunze-vlakte.
E6nzacht glooiendehellingvandeHondsrug,onderbroken
dooreenlange stuifrugenzichdaarnaweervoortzettend.Dan
rijstabrupthetovale,-landschapopmeteenzeeronrustige
topografievandiepedepressies,geprononceerde ringvormige
wallenenlintvormigeheuveltjes enminderdiepekommetjes
enzwakkeheuveltjes.Ditbeeldverflauwttegenhetdalvan
deHunze,DeoostoevervandeHunzegaatvrijsteiloverin
eendergelijkovaallandschapalsinhetmidden.Terhoogte
vanExloishetmiddengebied verflauwd engaatdehelling
vandeHondsrug directoverinhetHunzedal.Inhetnoorden
terhoogtevanSchuilingoordwordtdetopografieookgeringerenlooptuitindevlakteomhet Zuidlaardermeer.
2 Het_volgroeien_vandeHunze-vlaktemetveen
Reedsinhet beginvanhetlaat-glaciarlzijndediepe
depressies inhetmiddengebied gevuldmethet sedimentvan
eenfauna enfloravanlageorde.Dezegyttja'skunnentot
2m diktevoorkomen,o.a.binnendezgn.ringvanAnnenter
hoogtevandewestelijke ophaalbrug inhetAnnerveensekanaal.
Blijkensresultatenvanpollenanalytisch onderzoek begint
devormingreedsindeBpllingtijd.
Deeigenlijk;veengroei dateertvanhetbeginvanhet
Holoceenenbegintvia eenvaal:grijze smeuigemassa opde
zandondergrond.Wekrijgendeindrukdatdevlaktevrijgeregeldwerd overspoeldmetslibrijkHunzewater.Dientengevolge
isdeveengroeigrotendeelseutroophtotmesotrooph,dus
ri6tveen enrietzeggeveen.Ditisdoorgegaantothet
AtlanticumenvuldehetgehelelagegedeelteomhetZuidlaardermeer,hetbinnenveenopdehelling vandeHondsrug,hetdal
vandeHunze entevensdelagedelen inhetovale.-landschap
inhotmidden.V/aarschijnlijktegBnheteindevanhet
Atlanticum isereenperiodegeweestvanovervloedigeregenvalenwerd erslibafgezetovereengroteoppervlakte.Het
meestkomtditvoorlangsdeHunzeenhetVoorste enAchterste
Diepje,minderhogeropinhetmiddengebied opdeHondsrughelling.Deveengroei isnadezeextreemnattetijd begonnen
met devormingvaneensoortgliede,eenamorphe zeerhumeuze
veenafzettingwaarschijnlijk ontstaanuit restenvsnlagere
planten.
We komenhieropteruginverbandmet dekorreligelagen.
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beschrijfthetvoorBorger,Wijhebbenhet zelfindemadelandenvanSieeneninhetSineulveengevonden.Inhetlaatste
gebiedv/aserblijkbaargeen slibenisdenattetijddeoorzaakgewordenvandevormingvandikkesiderietlagen (een
ijzerkalkverbinding).Isaanvankelijkhetrijkedrangwater
uitdeHondsrugomgeving samenmethetHunzewaterdebetaan
degroeivanhetrietzeggeveen,r.aderhandkomtereen
differentiatieindeveengroei'.rietdirectdoordestromen
beinvloedegebied iswaarschijnlijkalseenbroekveen verder
gaangroeien.VolgensWaterbolk (mondelingemededeling)en
ookuiteenpollendiagramuitdemadebijSleenblijktdatde
laatAtlantische-,deSubboreale-enSub-Atlantischephase
vandeveengroeiontbreekt.Het broeklandschapisdoorontginningverlorengegaan.Doorhetterijkemilieuiserook
geenmosveengaangroeien.
Anderslagdesituatie inhetbinnenveen.Buitenhet
bereikvandestroom,ontwikkelde zichinhetAtlanticum
ophetrietzeggeveenhetoudemosveen,naderhand gevolgd
doorhet jongemosveen.Het oudemosveen isgedurendehet
Subboreaalvrijververteerd.Ditmosveenpekketv/asdoorde
slib-gliedelaagvanhetrietzeggeveenendusookvanhet
rijkegrondwaterafgesneden,hetgeenooktot zijnoligotrophegroeimedewerkte.Wijhebbenkunnenconstaterenin
debuurtvanEext,datkleine zandkopjestergroottevan
enkelem2doorhet zeggeveenheenkomen.Het zeggeveenis,
althansophetgezichtijzerarm,terwijldeze zandkopjes
nietroodvanderoest,maar zelfs ijzer ingroteconcreties
bevatten.Zen bewijsdusdaterinderdaad sprake isvan
drangwater,datdoorhetpakketrietzeggeveen endoorde
sublaag eendusdanigeafremmingkanplaatsvinden,dathet
niet inhetmosveenkondoordringen.
Samenvattend kunnenwe zeggendatdeveengroeibegint
alseenvormingvangyttja indedepressies inhetmiddengedeelte.
HetverdwijnenV3nhettoendraklimaat geeftaanleiding
totgroteoverstromingen endaarmededeafzettingvande
grijzebeekleem.Overhetgehelegebiedgaatdegroeivan
rietzeggeveen doortot inhetAtlanticum.Danoverstroomt
eengedeeltevanhetgebied enwordt eensliblasggevormd.
Deveengroei startdaarnametdegliode.Hetdirectdoor
de stromen beïnvloedbaregebiedwordt eenbroek,terwijl
het binnenveenuitgroaittoteenoligotrooph sphagnumveenpakket.
3 De^vervormingendoorhetingrijpenvandemens
Devervormingendoordemens beperkten zichinhet
Hunzedaltothet incultuurbrengenvanhetbroekland,maar
inhet binnenveen zijnerturfgravingengeweest,waardoor
waarschijnlijkveelvanhetmosveenisverdwenen.
Deeerstecultuurphase isgeweesthet inbrandsteken
vandevegetatie,hoofdzakelijk bestaandeuitwilgen,gagel
enheide (Tiesing).

-5Ishiermede eenlaag strooiselenveentevensverdwenen,
nog ingrijpenderwashetgrondbranden.Hierbijwerdopanaloge
v/ijzealsbijdeboekwijtbrandcultuur dedroge bovengrondin
brandgestokenenindeasnugeenboekwijtmaarraapzaad
geteeld.Dit isonderExlo enBuinenblijkbaarvrijveelgebeurd,echterwashetachtergeblevenland dermateuitgeboerd,
dater"geengoedmarktbeestmeervielteweiden" (Tiesing).
Erisduswaarschijnlijk eenvrijdikkelaagveentotturf
gedroogd enirreversibel ingedroogd.OnderBorgerwildede
grondechterniet branden,wellicht dooreentehoogslibgehalte.
Deoudsteverkaveling ligtlangsdeHunze,waaroorspronkelijknaarbehoefteweiland isontgonnen.Naderhand zijnin
markeverband deoverigegroengrondenverdeeld.Demodder,die
uitdeslotenkwamister bemestingoverhetlandverspreid.
Ditkonverschillenduitvallen.Tiesing beschrijftdatlangs
hetVoorsteDiepplekkenwaienwaar zoveel zoetwatermosselen
indesloot zatendatdemodderonderdevoetenkraakte.De
zanden,hiermede bemest,leverden eenbetergrasbestand.Elders,
indeBorgerderOostervenen,daarentegenwasdemodderzo
giftig,dat zena droging isverbrand,Inhetalgemeenkunnen
we dus zeggendatindegebiedenmetdiepveen,demodderbemestingheeftgeleid toteenverrijkingvsnhethumus-enslibgehalte indebouwvoor;indegebiedenmetondiepveentoteen
bezandingmet zwakleemhoudend zand,datarmwasvansamenstelling.Somsgelijkmethetgravenvanslotenishetland
geëgaliseerd.Blijkbaarlagenveelweidenalsgemeentegrond
invrijgrotecomplexen,zoelsdeHulstmerenonderBorger,
dat15ha besloeg.Het landwas bezaaidmetheuveltjester
groottevan1-4m.2met eentotale oppervlakte van60$.Gelijk
methetvrijkomendeveenenmodderuit denieuwe slotenis
hetland "afgegraven",dusdekopjesgeslecht endaarmedede
laagstegedeeltenopgehoogd.
Eriseveneenseentijd geweestdatmeneencompleet
irrigatiesysteemhad tenbehoeve vandelanderijenlangsde
Hunze.Zov/arenerinExlotweeeninBuineneenverlaat,
waardoorhetwater langsenoverdelandenkonv/ordengeleid
(Tiesing).OokbijSpijkerboor bestond zulkeenkeerschut
(schriftelijkemededelingNederlandsAgronomisch-Historisch
instituut),v/aardoorhetlandonderAnloonderwaterkonworden
gez6t.Menmoetvan,deHunzevoordevergraving vande
Weerdinger enExloervenengeenaltelagedunkhebben,want
totGasselternijveenv/asdeze bevaarbaar ennoghedentendage
wonenveleredersinditdorpalsuitvloeiselvan eertijds
bloeiendehandelsscheepvaart.Toendezevenenvergravenwaren
mistedeHunze zijnbrongebied envervieltotde tegenwoordige
onaanzienlijke stroom.
Overdewaardevanhet bevloeiingsv/aterisverschillend
geoordeeld.Welwerd ersliboverhetlandgebracht,maarhet
gevaarvandeontwikkelingvanpaardestaart,russenenandere
ongewenstegrassenwas eennadeel.Bezanding isoveralopbeperkte schaaltoegepast.Erkwamen beteregrassen,terwijl
ookdoordegroteredichtheiddeveengraslandenmindervan
vorsthaddentelijden.
Inhetbinnenveen isreedsinzeeroudetijdenturfgegraven.Ditgingaanvankelijk alseenwildevervening,zoals
wijdienogkennenuitdePeel.Erwerdendagputtengegraven,
elkedagweernieuwe.De beperkendefactor ishierbijgeweest
hetgrondwater.De bolsterisalswaardeloosmaterieelterug-

-6gestort.Dat eropdezemanier zeeronegaallandoverblijft,
blijktinKostvliesonderGasselte,Reedsin1613isbijboerwillekeurdevervening gereglementeerd.
Hierdoor isduseengrootgedeeltevanhetmosveen,vooralhetoude,verdwenen,maarde bolstergespaard.Indeloop
vandeeeuwen isditnatuurlijk inwaardeachteruitgegaan,
maarwordt b.v.inGietenlangsdehoofdweg,dusopde
Hondsrughellingvaakaangetroffen.
Dezeverveninggaatdoortotopdehuidigedag,bijExlo
bijvoorbeeld,terwijlhetvoormaligeAnnerhoog pasrond1900
afgegravenis.
Samenvattend kunnenwedus zeggen,datdamensdestrooisel
laagvanhet broekheeftverwijderd,evenalshetgrootste
deelvanhetoudemosveen.Hijheefthetlandgeëgaliseerden
ontwaterd.
Dezodelaag isdooroverstroming enhetuitdiepenvan
slotenbemestmet slootmodder,dienaastveleorganischebestanddelen,slibenzandkonbevatten.Ookkandoorbezending
enirrigatiedezandhoeveelheid enhet slibgehalte zijntoegenomen.

-7III Yoorkoriiendeveensoorten,hunphysischgedragenhun
geschiktheid voor bouwland
HetwaterschapOostermoer bestaatvoor eengrootdeel
uitmadelandenmet daarnaasttussendeHondsrug enhet
zandgedeelte inhetmiddenhoogveen.Ditlaatste bestaat
voorhetbovenstegedeelteuit oudmosveenmeteenteruggebonktelaag.Het basisgedeelte bestaatevenalshetmadeveenuitvoornamelijkrietzeggeveen.
Wewillendeverschillende veensoortennaderbekijken:

Ditisvanhetoudemosveenteonderscheiden dooreen
relatief laagpercentageaanwollegras enheideenvoor
zoverhetrecentteruggebonkt isaandeherkenbare
sphagnumplantjes.
Inhethoofdstukover degenese isreedsgezegd,dat
deverveningvoor1600isbegonnenenhettoenteruggebonkte
jonge veenmosveenisuiteraardmeervergaandanhetna
1900verwerkteveenmosveen.We zoudenhetdaninnavolging
vanVanPostwillentaxerenopzijnkwaliteitalsbolster
in3graden;nietverteerd,matigverteerd ensterkverteerd.Degrondgedachtehierbijis,datinweinigverteerd
veenmosveendecellennogzoveelwaterkunnenvasthouden,
datdehooggewaardeerde sponswerkingnogaanwezigis.
Parallelmetdeze sponswerking looptdusdeverteringsgraad.
Het isookomdezereden,datwijindepractijkenkelvoor
mosveenlandbouwkundigev/aardehechtenaandeuitknijpmethode,maarvoorrietzeggeveenditsterkbetwijfelen.
TochheeftinHelenaveendeervaringgeleerd,dateen
dikkebolsterlaagvanprimakwaliteit,mearwaarvande
basis bovenhetgrondwaterniveau ligt,tochnogverdrogingsverschijnselenvertoont (mondelingemededelingDrF.W.G.Pijls)
Vermeldmoetworden,dathethiereentuinbouwgebiedbetreft,waarbijwaarschijnlijk dewateronttrekking groteris
danbijakkerbouwenweidebouw.
Wat betreftdegeschiktheidvandezegrondenvoorde
landbouw, zoudenwewillenv/ijzenopdeeistotegalisatie
vandebolster indeoudeverveningsgebieden alsb.v.
Kostvlies,datdoorwildevervening inputtenligt.Na
egalisatie enbijde jongereveengraverijenalsb.v.bij
Exlo,isbezandingmetminimaal15cm.liefstbruin,matig
grof zand zonderleemcomponenten,gewenst tervergroting
vandedraagkracht,deresistentie tegennachtvorstschade,
maarvooralvooreengoederuimtevoordebewortelingvan
degewassen,Deervaring eneenonderzoek samenmetde
botanischeafdeling vanhetLandbouwproefstationin
Groningenheeftn.1.geleerd,dat decultuurgewassenopde
jongedalgrondenhunv/ortelsnietdieper zendendandeze
bouwvoor.H e tmosveengedeeltedientblijkbaar enkelvoor
deverzorgingvandewaterhuishouding indebouwvoor.
Ookeenwaarborgdatdegrondwaterstand debasis
vanhet bolsterpakketkanbereikenlijktonseeneisvoor
goedelandbouwgrond.
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Hetoudemosveenligt inhet binnenveenaandeoppervlaktealshet jongemosveen isverteerd ofinminimale
hoeveelheden teruggestort,zoalsnogaleensv/ilvoorkomen
inde jongeveenderijen.Hierdoet zichdeinvloedder
turfstrooiselindustrie inde jarenvanaf1900gevoelen.
Hetoudemosveen isteonderscheidenvanhet jongedooreen
relatiefgroterpercentage aanheidestammetjesenwollegras,
terwijlhetuiteraard verder isverteerd.De sponswerking
isstorkteruggelopen endaarmeehetgevaarvoor irreversibele
indrogingtoegenomen,"et isna bezendingv/elgeschiktvoor
bouwland temaken,mitseenvoldoendhoge grondwaterstand
kanworden gehandhaafd.Detolerantie ingrondwaterstandsschommelingen isveelgeringerdanbijjongmosveen,zodat
hetveenopzichzelfreedsdaardoorminderwaardevol bouwland
levertdanhet jongemosveen.
3 Spalterveen
Plaatselijkkomtopdeovergangvan jong-naaroud-mosveen
cuspidatumveenvoor.Florschützbeschrijftdat ditveenin
vellengroeit ineennatteperiode endanalseenbladpapier
betrekkelijkirreversibel indroogt.Devolgendenatteperiode
groeiterweer eenlaagjeoverheenenz.Kenschetsende benamingenalspapierveen enbij';olveen duidendusophet
papierachtigevoorkomen.Dealgemeenbekendenaamisspalter,
welbekend uitdeoudeVeenkoloniën.Hiervoor ismaareen
oplossing,doorspitten en/ofverwijderen,wantvroe^oflast
gaatdezelaag storendwerkenopdewaterhuishouding.
Het isteherkennenaanhetplaterige voorkomenende
mogelijkheid hetveenvelletjevoorvelletjeuithetpakket
lostetrekken.Uiteraard iseenligging inhetprofieldiep
inhetgrondv/aterminder storend danwanneerhetvlakonder
de zodevoorkomt.
4 JRietzaggeveen
DitsoortveenkomtoverheelOostermoerindeondergrond envaakookindebovengrondvoor,maarvaakinverschillende faciesontstaandoorverkoling,slit/ijmenging
ofverrijkingmetijzer.
"et veenisteherkennenaandekorte zeggewortelsen
stengels,metvrijveruitelkaarliggende knopen.Dit
laatste teronderscheidingvanhetSchenzeriaveen,datzeer
dichtopelkaarliggendeknopenhe-ft.Voortskomenveelvuldigerodeglimmende zadentergroottevanenigemavoor
vanwaterdrieblad.Vooralonderinkomtnogaleenseen
schedevanrietvoor.Hetveen isingereduceerde toestand
roodbruin,maarwordt snelzwartalshetaandeluchtwordt
blootgesteld.
Doordeklinkkomttengevolgevandeontwateringop
veleplaatsenkienhoutvoorvaaktotinde bovengrond.Soms
ishet zogaaf,dathetvoorheiningen enprikkeldraadpalen'
kanv/ordengebruikt.Hetistaai,kronkelig gegroeid envaak
roodhout.
Hetveenwordtvoorbouwlandvanaanmerkelijk geringere
waardegeachtdanhetmosveen.Het isververteerd entamelijkondoorlatend.HarmTiesingschrijft,datzelfsrelatief
hooggelegen land,vooralbijpiasregens indezomer,grote
wateroverlastheeft,terwijlonzeeigenervaringen zijn,dat
eenlaagvan50cmgemakkelijk tenoverdrukvan100cmwater

•9weerstaat.Doordehogegraadvanvertering ishetzeer
vorstgevoelig.Na eennattevoorwinterkomenerbarsten
ineninhetvoorjaar ligthetland daninschollenvan
i tot %m 2 ,dieaanderandenoptrekkenenuitdrogen.
Ditisduseengevolgvandegeringedoorlatendheid.Inde
zomertredenvaakdroogtescheurenop,eengevolgvanhet
geringewaterhoudend vermogen.HarmTiesingheeftde
ervaring,datditvooralhetgevalisoplandmetveel
bloemenenwa<?rveel "mier"voorkomt.Landmetrussen,die
veeldieperwortelen,heeftminderlast.Ookisv/eiland
door eendichtergrasbestand ergevoeligervoordanhooiland.Onzeeigenervaringinhetmadeland tussenSleenen
DeKJenke isdatondiepveendoordeaanzienlijkekwel,
vooralinnatte zomersalsdievan1954verzadigdwordt
netv/aterenbijdoorgaandebereidingdepappigemassa
finaalwordtvertrapte Dieper veenneeftdaardoorzijn
grotereweerstandminderlastvan.
Wekomendustotdeconclusie,datrietzeggeveenongeschiktisvoorbouwland endatvoorv/eiland eenhoogzomerpeileneenlaagwinterpeil zeergewenstis.
DeRookomttotdeervaringdat ditlaststeophet
ogenblik juistandersom isitustallegevolgenvanverdroging enstukvriezen.Dedroogtescheuren indezomer
hebben bovendiennog tengevolge,datbijhetvallenvan
neerslag dezedirectafgevoerdwordtdoordescheurenende
grasmaterweinigvanprofiteert.Bezandinggeefteen
dichtere zodeenvermindertditverdrogingsgevaar.
Isinhet bovenstaandehet idealerietzeggeveenweergegeven,vaakkomen afwijkingenvoor.
Zoisvaakdeovergangna^rdemineralebodem,grijsbruinenslibhoudend.Hetisrijkeraanriet,teconstateren
aandevliezigebladscheden,waaropeengrijsveiligaanvoelend slibhuidjeligt.Bijna altijdgaathetveenviaeen
modderband vangemiddeld10cmoverinhetzwaklemige
zand.Dezemodderband isvaaklichtgrijsenvettig,soms
ookhuiaeus.Wo zienhierindeelseen beekleen,eenoverstromingsrestdus,anderdeelseongyttja,duseensediment
uit stilstaandwatervaneenorganischleven.
Hetheeft bijeenvoldoendhogewaterstandweinigbetekenis,maarkanbijeenterigoureusdoorgevoerdeontwateringaanleidinggeventoteenstorendelaag.
Deovergangvanhetveennaarhetmaaiveld isnogal
complex.Verschillende factorenhebbenhiervervormingen
teweeggebracht.Ysakligtbovenhet "ideale"rietzeggeveeneenzone,diezichkenmerktdoordedonkerakleur
envaaksterkveraard is.Eenmogelijk© verklaringvande
danvolgendekorreligelaagisdatdestabielebestanddelen
onderhet herhaalde brandenbijdeontginning enverbeteringvanhetgrasland geroosterd zijnenirreversibel
ingedroogd,duseigenlijkverturfd..
lenanderahypothesekanzijn,datnadeafzetting
vandeslibband,deveengroeibegonnen ismetdevorming
vaneensoortgliede,welkedebodemvormdevoordegroei
vanhet broekveen.Bijhetbrandenhiervan,kaneveneens
degliede,dieveelscherperindroogtdanstabielehumus
naarervaringen inhetveengebied vanHolland,aanleiding
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gedeeltevandedonkerekleurenonderdekorrellaag teverklaren.
Een ervaringsfeit isdatnagenoeg overhetgehele
gebied,waargeenmosveenvoorkomt delaagonderdezode
somsstoffijn,vaakkorrelig,maar bijnaaltijdverdrogend
v/erkt.
DemadelandspecialistenvandeLandbouwvoorlichtingsdiensthebbeninproefperoelengepoogdhetgrasland teverbeteren.De zodeisdanzeerlichtgeploegdomzoweinig
mogelijkvanditkorrelveenaandeoppervlakte tekrijgen,
ingezaaid endasrnagerold.Hetliet zichaanvankelijk
in1951vrijhopeloos aanzien,maarmetvoldoendevochtop
het jongezaaibedishettochgelukterredelijkgrasland
Yan tekrijgen (VerslagenLandbouwcons.)Eenhogezomerwaterstand isdealgemeenaanvaarderemedie.
Hetprofie}.zietérbuitendezodelaagvaskalsvolgt
uit.Boveninsterkkorrelig indrogendveen.Danmatigkorrelig,
sterkveraard,ietsindrogend veen.Hieronder eenzon3veraard
veen,daneenzonesterkhumeusrietzeggeveenendaaronder
pashetbruinerietzeggeveen.Ishetprofielondiep,b.v.
dunnerdan50cm'danrustmeteenhetveraardeveenopdezandondergrond enisdanzeerdroogtegevoelig.Omdeellende
compleet temakenisdezodelaag endedasfondervoorkomende
veraardetotkorrelige laaginhetlaatstegevalsterkroestig,
somszelfseencompletelaagvanijzerconcreties.
Samenvatting
Hetrietzeggeveenwordtvoor bouwlandnieterghoogaan*
geslagen,wegens zijngeringwaterhoudendvermogen,zijngrote
gevoeligheid voorvorstendroogte.Vaakishetafgedekt,door
vrijververteerdveen,datonderinvloedvanhet branden
verturfd isennaderhand totindrogingaanleidingheeftgegeven.Dezekorrelige lagenkomenoverheelOostermoervoor.
5 Dozode
HoeweleigeAlijkniettothetveenbehorend,isdezodelaagookzeerbelangrijkeneveneensnogaluiteenlopend van
samenstelling.Soms iserbezand,maarbijnaaltijd isde
bovenstelaagslibhoudend,toenemendnaerdikte engehalte,
nc.ormatedsHunze brederwordt eneengroteroverstromingsgebiedheeft.InhetgebiedtenzuidenvonhetZuidlasrdermecr
isdezodelaag sterkslibhoudend enmeestal isdanhethele
profielslibhoudend.Hogerop bijBorger,blijftdeslibhoudendheidmeertotdebovengrondbeperkt.
Wijmenen,dateenvrijdikkelesgslibhoudendmateriaal
gunstigwerkt indrogetijden.Hetgeeftenigessnenhangaan
dekorrelige lagenenheeft bovendieneenvergrootwaterhoudendvermogentengevolge,duseengrotereresistentie
tegenuitdrogen.
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Inhetmiddenste zandgedeeltekomenovaleenronde
depressiesvoor,wearonderdeminofmeervergravenrietzeggeveenlageneendikke laaggyttjavoorkomt.Indering
vanAnnen,ziebijGenese,isdatmeerdantweemeter.Hetis
somszandig,ma^rmeestalzeervetaanvoelend,grijstotleverkleurigmateriaal,datinenkelelagen brokkeligkanzijn.
Lijkendebrokjesdanvrijhard,tussendevingers zijnze
vollediguittesmeren.
Daerzemeestal zeerdiepinhetgrondwaterliggen,
hebben zegeenbetekenisuitlandbouwkundigoogpunt.
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'./ehebbenuitdeanalysevandeluchtfoto'svanhetgebiedeenschematischebodemkaartafgeleid,dieonszelften
diensteisgeweest bijhetvormenvaneenideeoverdegenese
vanhetlandschapendieeenbasisvormdevoordeinventarisatievandeveensoorten.Terillustratiewordthijaandit
rapporttoegevoegd,maarheeftnietdeminstepretentieals
karteringsresultaat,omdatdaarvoor teweinigveldervaring
isopgedaan.
Dehieronder beschrevenlandschappen zijndanook
schematisch (Buringh).
1 Indelingjp.ae_r_1andschapp_en

1 Dalgronden
2 Madelanden
3 Essen
4 Veldgronden
Dedalgronden,essen enveldgronden zijnvolledigheidshalvevermeld,maarworden,alszijndeniet aandeorde,niet
naderonderverdeeld enomschreven.
Hetlandschapvandemadëlandenwillenweonderverdelen
indevolgende sublandschappen:
2.1
2.2
2.5
2.4
2.5
2.6

Stroomdraadgronden
Stroomhellinggronden
Ringvlaktegronden
Binnenveen
Mondingsvlaktegronden"
Hondsrughelling-gronden

_.

2.1 Stroomdraadgronden
Kenmerken:
Ligginglangs"huidigoonvroegerestromen'.
••
-,
Grillige•verkaveling
Afgesnedenmeanders,.on'oeverwallBnzijnduidelijkt&'zlen.
Yentopografievandemineraleondergrond isofdoor
afwezigheid,ofdikveenpakketnietstezien.
Behalvedaarwaardestroomtegen©enhogewalinsnijdt,
ligtallesingrasland.
Hetprofielisboveninslibhoudend,roestig.
Dekorrellaagontbreektvaakdoorvoldoendhogewaterstand.Welishetprofiel sterkveraard entotgrote
diepte zwarthumeus.
Deondergrond isvaakrietveen enslapvansamenhang.
. '\

2.2 StrooaheJlinggrondan
Kenmerken:
Zijvormendeovergangvansublandschap1na^r3,de'
ringvlaktegronden.
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richting.
Vandetopografievandemineraleondergrond zijnvooral
indehogeredelenvacgdeomtrekkenzichtbaardooreen
dunnereveenbedekking.
Dezandondergrond komtnergensaandeoppervlakte.Men
heltnaardestromenaf.
Hetlageredeelligtingrasland,dehogeregedeelten
vaakreedsinbouwland.
De zodelaag isslibhoudend enroestig.
Dekorrellagen zijnhierhetmeestuitgesproken.
Scheurenindebovengrond komenveelvuldigvoor.
Dieperinhetprofielkomtveraard veenvoor.Deprofielenzijnminderdiepzwartdaninsublandschap1.
Indedikkereveenprofielenkontroodbruinrietzeggeveenvoor,indeondiepeprofieleng.iathetzwarte
veraardeveendirectover indemeestallemigezandondergrond.
2.3 Rincvlaktegronden
Kenmerken:
Dezegrondenvormendeelseenhogergebied evenwijdig
aandeHondsrug,tussenhetonder3geschetste landschap
enhetbinnenveen,anderdeelseenhogerterreingedöelte
langsdestroomgrondan.
InhetnoordenwigtditgebieduitindeHunzemondingsvlakte.Inhet zuideniserweinigmoervanteconstateren.
Dezegrondenliggenvooreengrootdeelinbouwland.
Hetmeestkarakteristiek zijndeovaletotronderuggen,
dieeenvrijdiepedepressieomsluiten.Irligtgeen
veenopenvaakzijn bijbewoning daardehuizenopgezet.
Dezelfdekarakteristiekengeldenvoordehogegronden
oostelijkvandeHunze.
Somskomtdeerreedsmosveen indeveenprofielenvoor.
Detopografie iszeeronrustig.Taakkomenkleine zandkopjesdoorhetveen,diegekenmerkt zijndooroverdadigehoeveelhedenroestensomsijzerconcreties.Waor
het landmindergrotehoogteverschillen vertoont,ligt
oud bouwlandmetnamenalsOudeakkers,Oude esen
dergelijke.Delageregrondendragennamenals
Bozedallen,duidend dusopdeweleenstegenvallende
turfschattingen.
Inhetalgemeen ishetzuidoostelijk,gedeeltevande
ringhogerenduidelijker inhetterreinteziendan
denoordwestgedeelten.
Profielenkunnenvoorkomenmet bolsterenoudmosveen
indebovenlagen,rietzegge-enrietveen inhetmidden
engyttja'sonderintotzandprofielenmeteenmooie
aflopendhumeuzeondergrond engeenvenigabovengrond.
Hiertussen zijnalleovergangenmogelijk.
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Dezegrondenliggentussensublandschap3endsHondsrughellinggronden.
Indeondergrond komengeengrotetopografieverschillen
voor,deringen enovalenontbreken.
SomsvormenevenwijdigaandeHondsruglopendelengteruggendegrenzenindit sublandschap.Voorderest
looptdeondergrondregelmatigafomvrijplotselingen
grilligovertegaan inlandschap3.
Bouwland enweilandkomenon•-.'3veerevenveelvoor.
Dejongevcrveningsgrondenhebbendiepesloten.
Hetjrofielisgrilligwatdecomponentenmosveenbetreft.
Ditkanperm verschillen.Hetrietzeggeveen isminder
korreligdan in'vorigesublandschappen,welvaakveraard
enindedunneprofielenniettedetermineren.
2.5Mondingsvlaktegronden
Liggingtussendenoordelijkeuitlopersvansublandschap
3 enhetsublandschap1vandeHunzemondinginhet
Zuidlaardermeer.
Detopografievandeminerale ondergrond isdezelfdeals
diebijsublandschap2,alleenvager enmindergemakkelijk
tedetermineren.
Zeerkarakteristiek isdesterkslibhoudende zodelaag,
terwijlookhetrietzeggeveen slibhoudend is,zelfskomen
pureslibbandenvoor.
Eengrensmet sublandschap2isvaagenzelfsschematisch
moeilijkuiteenfotoanalysetehalen.
Hetligtgrotendeels ingrasland.
Bewoningkomterpractischniet invoor.
2,6 Hondsrughellinggro.nden
Liggingtussensublendschap 5endeveldgronden enessen.
Zeerkarakteristiek zijndeevenwijdigaandeHondsrug
lopendelengteruggen,somsookanderelanggerekteruggen.
Hetmosveenwigtuittegendehellingen,nasrmeestalis
hetnietmeeralszodanigteherkennen.
Soms zijndeslotenvervangendooraardenwallen,hoewel
zevaaknaast elkaarvoorkomen.
Hetligtmeest inbouwland,hoewelniet zovolledigals
desublandschappen1,2en5ingrasliggen.
Debewoningisweeropdedrogereruggentevinden.
Deindrukis,datde zandondergrondminderlemigisals
bijdeoverige sublandschappen.
Soms indedalentussendelengteruggenkomendeslibrijkeovergangenvanhet zandnaarhetveenvoor.De.,
bovenkantvanhetrietzeggeveen isindatgevelookveraardensomskorrelig.
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Ditvoorlopigerapport behandeltonze zienswijze
overhetontstaanvanOostermoer'endedaarinvoorkomende
veensoorten.Van ditlaatstewordendephysische enlandbouwkundigekwaliteitenbeschreven.
Degeneseomvatdriegroeistadia:devormingvan
deminerale ondergrond,deveengroeiendevervormingen
doordemensteweeggebracht.
Bijdevormingvandemineraleondergrondvaltvooral
het zandgebiedhalverwege deHondsrugendeHunzeop.Dit
landschapsbeeld vertoont sterkegelijkenismetdâtvande
kustvlakte vanAlaska tegendenoordelijkeIJszee.
Hetveenisinhetgebied aandevoetvandeHondsrugaandebovenkant alsmosveenontwikkeld,terwijllangs
deHunzegrotendeelsrietzeggeveenvoorkomtmeteventueel
broekveenerop.
Demenselijke vervormingen zijndegevolgenvanhet
incultuur brengenvanhetnatuurlijke landschap.Deze
vervormingen bestonden'uitvervèninginhetmosveen,
brandenvanhet broekveen enhetopdepercelen brengen
vanslibdoorirrigatie,slootmodderdoorsloten-schonen,
somsvenzand enhet egaliserenvanonegelepercelen.
Vandeveensoortenkomthet jongemosveen,alsdirect
onderdebouwvoorvoorkomendveen,heteerstvoorbouwland
inaanmerking.Daarnahetoudemosveenenhetrietzeggeveen.Vanditlaatste isvooraldegrotevorst-endroogtegevoeligheid eenbezwaar.
Ophetrietzeggeveen komt invelegevallenkorrelig,
sterkingedroogdveenvoor.
Uit eenluchtfotoanalyse iseenschematische bodemkaartafgeleid,wasrvandelandschapstypenwordenomschreven.
Eenliteratuuropgavegeeftverantwoordingoverde
geraadpleegde bronnen.
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