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TER INLEIDING
Het aanvankelijke voornemen om „Boor en Spade" IX in 1957 te laten ver
schijnen werd verijdeld door de bestedingsbeperking.
De grote hoeveelheid ingezonden artikelen maakte het noodzakelijk dit
jaar twee delen kort na elkaar te laten verschijnen. Hierdoor kon voor een
belangrijk deel uitvoering gegeven worden aan de oorspronkelijke opzet,
namelijk om deel IX geheel te wijden aan de „Nebo"kartering.
In verband met het verschijnen van „Boor en Spade" X zeer kort na het
hier geboden deel, zijn hierin niet afgedrukt, zoals gebruikelijk, het overzicht
van de karteringsgebieden, de lijst van niet-herdrukte artikelen, de lijst van
publikaties van de Stichting voor Bodemkartering en de adreslijst. Deze
vindt men dus in deel X.
Voor het beschikbaar stellen van cliché's en foto's zij hier hartelijk dank
gebracht aan Mej. Dr. M. K. E. Gottschalk en de N.V. Van Gorcum &
Comp., KLM-Aerocarto, de Topografische Dienst en de Afdeling Voor
lichtingsmiddelen van de Directie Tuinbouw en Tuinbouwonderwijs.

IX

De heer Van Doorn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ir. A. W. van de Plassche, Directeur-Generaal van de Landbouw, spelt het ereteken op
tijdens de afscheidsmaaltijd.

TEN AFSCHEID
Z. V A N D O O R N , A D J U N C T - D I R E C T E U R
VAN DE STICHTING VOOR BODEMKARTERING
1 FEBRUARI 1950 - 1 FEBRUARI 1957
door

Dr. Ir. F.W.G.Pijls

Met ingang van 1 februari 1957 werd, wegens het bereiken van de 65-jarige
leeftijd, aan de Heer Z. van Doorn eervol ontslag verleend als AdjunctDirecteur van de Stichting voor Bodemkartering.
Van Doorn was al 58, toen hij het experiment van dit adjunct-directeur
schap nog ging ondernemen. De oudste medewerker van de Stichting voor
Bodemkartering zal toen ongeveer 35 jaar oud geweest zijn. Men kan dus
zeggen, dat er zowat een volle generatie verschil in leeftijd was tussen hem en
de mensen, die aan hem werden toevertrouwd.
Dat niet alleen, hij was bovendien in Indonesië een dienst gewend, het
Boswezen, waar hij Hoofd van de Bosinrichting was, die misschien voor
Nederlandse begrippen, streng gereglementeerd was en waar allerlei voor
schriften golden. Dit laatste is in Nederland ook wel het geval, maar hier
zijn er nog vele interpretaties mogelijk, waarvan bij ons instituut nogal dank
baar gebruik wordt gemaakt. Dat dit wel eens aanleiding gaf tot kleine
wrijvingen kan men zich denken. Het is in tegendeel veel meer te verwonde
ren, dat aantal zowel als intensiteit van deze wrijvingen niet groter zijn ge
weest.
Dank zij zijn enorm gevoel voor humor en een behoorlijke dosis zelfkennis
en zelfs zelfspot liep dit soort zaken altijd goed af.
Door genoemde eigenschappen, maar vooral ook door een zeer grote be
langstelling, om niet te spreken van liefde, voor de mensen van de Stichting
voor Bodemkartering en hun werk wist hij niet alleen de meningsverschillen
tussen hem en de anderen tot een minimum te beperken, maar het is hem
ook gelukt een sfeer te scheppen, waarin men graag werkt. Dit laatste is een
van de belangrijkste taken van de leiding van een instituut, aldus Ir. Van der
Plassche in zijn rede bij de installatie van de Nationale Raad voor het Land
bouwkundig Onderzoek T.N.O. begin januari 1957.
Ook naar buiten heeft Van Doorn voor ons instituut veel aan, wat men
tegenwoordig noemt, „public relations" gedaan. Vooral in de begintijd was
dit noodzakelijk. Er moesten hier en daar stormpjes tot bedaren worden ge
bracht, die door sommige medewerkers in hun jeugdig, soms wat wilde,
enthousiasme waren teweeggebracht.
Een van de activiteiten, waarover hij weinig heeft gepraat en waarvan ook
weinigen veel weet hebben, is de moeite, die hij zich heeft getroost om de
financiële basis van ons instituut gezond te maken. Het is goed om dit hier te
memoreren.
In de begrotingsdossiers vanaf 1950 komen tal van brieven voor aan het
Ministerie van Landbouw, waarin door Van Doorn gewezen werd op de
moeilijke financiële positie van ons instituut. De financiële basis is dank zij
zijn onvermoeid streven versterkt, ofschoon we nog niet zijn, waar we wezen
moeten. Dit ligt echter niet aan Van Doorn.
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Zo zou men nog een aantal zaken meer kunnen opnoemen, waarvoor Van
Doorn geijverd en welke hij tot stand gebracht heeft.
Voor dit alles wordt hem op deze plaats nogmaals hartelijk dank gezegd.
Een zeer bijzonder persoonlijk woord van dank moet hier ten slotte nog
worden uitgesproken voor de belangstelling voor mijn persoon, voor de
manier waarop hij mij ingeleid heeft in mijn functie van directeur en voor de
welhaast vaderlijke zorg, waarmee hij me heeft omringd.

TOESPRAAK
GEHOUDEN DOOR DE HEER Z. VAN DOORN
IN DE DIENSTVERGADERING VAN 22 JANUARI 1957
Mijnheer de Voorzitter, mijne Heren,
Dit is de laatste dienstvergadering, die ik zal bijwonen, tenminste in mijn
tegenwoordige functie. Er komt nog een laatste afscheid op 18 februari,
maar in deze kring wil ik toch wel iets te berde brengen. Meestal is een ver
trek als dit niet zo leuk. Het wegvallen van de verantwoordelijkheid geeft wel
even een gevoel van opluchting. Maar dat is hier nauwelijks het geval, want
mijn verantwoordelijkheid is de afgelopen maanden al geleidelijk door de
nieuwe directeur, Dr. Pijls, overgenomen. Al gauw zal ik van deze tijd alleen
de herinnering aan een prettige, boeiende tijd en het gemis van een stimu
lerende bezigheid overhouden.
Na een lange kostelijke dienst in Indië, met een minder fraai slot door de
Japanse bezetting en de revolutie daarna, was ik zo gelukkig hier weer een
mooie werkkring te vinden.
Eerst voelde ik mij als oudere een vreemde eend in de bijt met een heleboel
jonge, luid snaterende eenden, die het allemaal erg goed weten te vertellen.
Later ben ik mij echt thuis gaan voelen en ik zal deze opwekkende geest be
paald missen. Ik ben ondanks mijzelf van die luchthartige, weinig discipli
naire sfeer en die typen gaan houden. Ook daarom is het tijd, dat ik wegga.
Ik heb wel geprobeerd een voorbeeld te geven door zelf op bescheiden voet
te reizen en op tijd op de vergaderingen te zijn. Maar alle twee zijn te ouder
wets en hielpen niet.
Een wetenschapsman, pas van de Hogeschool, heeft een natuurlijke min
achting voor alles wat geen wetenschap is. Administratieve, financiële en
andere regelingen en moeilijkheden zijn vulgaire beperkingen, die niet
moesten bestaan. Het duurt een poosje eer hij beseft, dat deze regelingen en
bezigheden een stuk dagelijkse organisatie betekenen.
Van der Schans, Van Hall, Steur en Pape zijn mij een grote steun geweest.
En Jantzen niet te vergeten. Wat zou de Bodemkartering beginnen zonder
hem!
Met Prof. Edelman, die toen Directeur was en als niet gemakkelijk bekend
stond, heb ik het goed kunnen vinden. Ik waardeer hem zeer om zijn kennis,
zijn originaliteit, zijn stuwkracht, zijn toewijding. Voor de volgende Boor en
Spade heb ik zijn geschreven portret gemaakt, dus dat ziet U binnenkort.
Zijn opvolger, Pijls, heb ik leren kennen als een kundige, bedachtzame,
energieke en toegewijde chef met een hart van goud. U mag hem wel hoog in
2

ere houden en steunen in zijn zware verantwoordelijkheid. Een directie voelt
zich wel eens tussen hamer en aambeeld.
Aan het verdere succes van de Stichting voor Bodemkartering twijfel ik
niet. Van de voortgang hoop ik met belangstelling kennis te nemen. Van
Boor en Spade geregeld of ongeregeld, de Nebokaart over een paar jaar, de
eerste kaartbladen 1 : 50.000 over een jaar of 5, die van Utrecht en ZuidHolland over 10 jaar. Andere publikaties daartussendoor.
Tot zover dan. Mijn dank voor de goede tijd die ik hier gehad heb en U
allen, Directeur en Medewerkers, het allerbeste toegewenst.

TOESPRAAK
GEHOUDEN DOOR DE HEER Z. VAN DOORN
IN DE BESTUURSVERGADERING VAN 24 JANUARI 1957
Mijnheer de Voorzitter, mijne Heren,
Allereerst moet ik de Voorzitter dankzeggen voor zijn vriendelijke en waar
derende woorden en voor het mooie boekgeschenk, dat hij mij namens het
Bestuur overhandigde.
Dit is dan de laatste keer, dat ik in Uw midden ben: mijn laatste kans om
in het Bestuur wat te berde te brengen.
Mijn vertrek is niet zo belangrijk. Het gaat maar om een dienst van 7 jaren
als adjunct-directeur. Mijn bevoegdheden waren beperkt tot de met-weten
schappelijke, de zakelijke aspecten van de Stichting voor Bodemkartering.
Daarbinnen heb ik getracht te doen, wat binnen het bereik van de mogelijk
heden lag. Hoofdzaak was wel, dat de medewerkers van de Stichting voor
Bodemkartering ongestoord in een sympathieke sfeer hun werk konden doen.
Uiteraard moest een jonge instelling als de onze zich nog een blijvende
plaats veroveren en waren de mogelijkheden nog zeer beperkt. Het Bestuur
heeft op vele manieren meegewerkt om dit te verhelpen. Van 1950 tot 1957
is het personeel bijna verdubbeld en zijn de toegestane werkfondsen verdrie
voudigd. Ook hebben we nog wel eens wat buiten de begroting om kunnen
doen. Omgekeerd heeft de Stichting voor Bodemkartering voor de bestuurs
leden ook wel eens dienst kunnen doen om lastige uitgavenposten van andere
organen, als de COLN, onder te brengen.
Als het wel eens moeilijk was de Stichting voor Bodemkartering in het
gareel van de ingewikkelde staatsmachine te krijgen, is ons dat niet aange
rekend en kregen we alle hulp van onze mentor, de Afdeling Akker- en
Weidebouw.
Ook in het werk en de werkwijze is in die jaren veel veranderd. De organi
satie is daarop nog niet geheel berekend. In 1950 was het zo, dat iedere
karteringsleider een studiekartering had en als hij daar een goede, zelfstan
dige studie van maakte, onder leiding van Prof. Edelman, de Directeur, dan
was aan de eis voldaan.
Behoudens redactie, tekenkamer en administratie was speciaal de weten
schappelijke organisatie decentraal. Nu staan naast de studieopdrachten ook
concrete zware taken, die het gehele land bestrijken, als de Nebokaart 1 :
200.000 en de kaartbladkartering 1 : 50.000. Deze beide zijn in dit stadium
geen routinekartering en zullen dit voorlopig ook niet worden.
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Op het gebied van de bodemkundige studie hebben zich gespecialiseerde
afdelingen ontwikkeld voor Bodemclassificatie, Landclassificatie en Hydrolo
gie. Nu komt er ook een afdeling bij voor Programmering en Planning.
Ten aanzien van de opdrachten van de Cultuurtechnische Dienst en ge
meenten, zal deze nieuwe afdeling weinig zorgen hebben. De uitvoering van
die opdrachten is in veilige banen, zo lang die tenminste niet te veel gedecen
traliseerd wordt.
Veel moeilijker is het om de Programmering en Planning van het weten
schappelijk onderzoek, speciale afdelingen en studiekarteringen, binnen een
goed raamwerk te krijgen. Ook de over het gehele land reikende taken voor
Nebokaart en kaartbladen 1 : 50.000 bieden bijzondere moeilijkheden.
De Nebokaart 1 : 200.000 is 5 jaar geleden geëntameerd zonder voldoende
besef van wat dat zou gaan inhouden. Met de leiding of liever de supervisie
werd een medewerker belast naast zijn normale werk, de uitvoering bleef
decentraal. Het werk nadert nu zijn einde, behalve dan de druk. Intussen is
ook met de kaartbladkartering 1 : 50.000 in verschillende provincies een be
gin gemaakt. Ook hier staan grote moeilijkheden te wachten om dit tot een
bevredigend, uniform resultaat te brengen. Ook nu wil het Bestuur weer
iemand belasten met leiding of supervisie, naast zijn andere werk. De er
varing met de Nebo heeft geleerd dat dit zeer ongewenst, zo niet onmogelijk,
is. Dit coördineren voor het gehele land kan men niet aan een halve kracht,
hoe bekwaam ook, overlaten. Voor de leiding van de kaartbladkartering is
vanaf het begin een hele man nodig en een goede.
De taak van de Directeur is in deze jaren verzwaard. Zijn voornaamste
zorgen zijn:
1. aan de studie en opdrachten, vooral die over het gehele land grijpen, een
kundige en krachtige centrale leiding te verschaffen;
2. het Bestuur voldoende kennis en begrip van het werk en de overtuiging
van de noden en behoeften bij te brengen.
Het kan wel eens een keer moeilijk zijn een veelhoofdig bestuur te hebben,
in plaats van een enkele chef. Ook wel eens gemakkelijk.
Ik heb in driejaren met twee directeuren te maken gehad: Prof. Edelman
en Dr. Pijls. Met beiden heb ik het best kunnen vinden. Edelman was er
steeds op uit een principiële scheiding van bevoegdheden in het oog te hou
den. Pijls heeft het laatste jaar op de aangenaamste wijze mijn taak en ver
antwoordelijkheid overgenomen.
Hoewel ik zeker wel eens wat heb verzuimd, heb ik van het Bestuur en de
Bestuursleden niet anders dan een welwillende houding ervaren.
Na mijn langdurige dienst in Ned. Indië is deze 7-jarige werkkring bij de
Stichting voor Bodemkartering een mooi en boeiend slot geworden. Daar
voor ben ik het Bestuur en de beide Directeuren bijzonder dankbaar.
Tot Burger, die er vandaag niet kon zijn, had ik een speciaal woord van
dank willen richten. Als oud-collega kende hij mij, heeft hij mij in Uw
kring voorgesteld en hij is altijd een trouwe makker gebleken. Later is in het
Bestuur nog een collega opgenomen en wel Hendrikx, met wie ik in Indië
veel heb samengewerkt.
Mijne Heren, ik wil het hierbij laten en U allen nogmaals danken voor
deze boeiende en prettige jaren en U het beste toewensen met de Stichting
voor Bodemkartering en in Uw eigen dienst.
4

Gerard Flikweert
8 maart 1923 - 29 november 1957

IN MEMORIAM GERARD FLIKWEERT
8 MAART 1923 - 29 NOVEMBER 1957

Gerard Flikweert werd als boerenzoon op Schouwen en Duiveland geboren.
Na in zijn jeugd op het ouderlijk bedrijf gewerkt te hebben trad hij, niet
lang na de terugkeer op het door inundaties ontredderde eiland, in dienst
van de Stichting voor Bodemkartering.
Hij behoorde dus tot de oudere garde van het veldpersoneel (dit jaar zou
hij 12V2 jaar in dienst geweest zijn).
In de loop der jaren werkte hij mee aan karteringen in Zeeland, NoordHolland en Friesland en was daar een zeer gewaardeerd medewerker en
collega.
De slepende ziekte, waarvan de symptomen zich reeds eerder openbaar
den, noodzaakte hem om in 1954 het veldwerk op te geven. Als echte veld
man is hem dat zwaar gevallen.
Hij wist echter, met zijn bijzondere wilskracht en aanpassingsvermogen,
zijn ruime veldervaring in de binnendienst ten nutte te maken. Alleen in het
voorjaar, wanneer de Wageningse collega-karteerders het veld weer introk
ken, was voor vrienden aan hem te merken, hoezeer zijn hart naar dit werk
uitging.
Het bleek echter, dat hij ook in zijn nieuwe functie met enthousiasme zijn
werk kon verrichten. Hoewel hij geen uitgebreide vooropleiding had, wist hij
door zelfstudie zich een ontwikkeling eigen te maken, die hem stempelde tot
één van hen, die Professor Edelman in zijn afscheidsrede noemde: „de besten
van onze middelbare medewerkers".
Het is geen frase, als hier gesteld wordt, dat hij een lege plaats in ons
midden achterlaat. De dienst mist een plichtsgetrouw medewerker; wij een
goed collega, die o.a. in de Contactcommissie van het middelbaar personeel
door zijn bezonken oordeel ons aller vertrouwen had. En met mij hebben
meerderen een vriend verloren.
Trooste God zijn vrouw en geve Hij haar kracht om dit verlies te dragen en
om alleen de moeilijke taak voort te zetten om zijn kind op te voeden.
H. DE BAKKER

5

VERKAVELING,
VELDNAMEN EN ONTGINNINGSGESCHIEDENIS IN
EEN DEEL VAN HET LAND VAN VOLLENHOVE
Land. Division, Names of Fields and History of the Reclamation in a Part of the Land van Vollenhove
doorI by

C. Hamming
1. INLEIDING

Door een aantal karteringen van de laatste jaren is over de bodemkundige
gesteldheid van het Land van Vollenhove veel bekend geworden. Aan de
hand van hierover verschenen literatuur (Veenenbos, 1950; Haans, 1953;
Haans en Hamming, 1954) kan over de opbouw van het gebied in grote lijnen
het volgende worden gezegd.
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door klei-op-veen- en veengron
den, rustend op een zandondergrond, die geleidelijk naar het westen helt en
bij de voormalige zeedijk op een diepte ligt van ongeveer 3 meter beneden
maaiveld. De bovenzijde van deze zandondergrond is golvend. Plaatselijk
zijn er geulen in uitgeschuurd en vooral langs deze geulen komen vrij steile
zandkoppen voor, waarvan sommige niet door veen zijn bedekt. Zij liggen
als opduikingen in het overigens vlakke veenlandschap.
Het veen is grotendeels veenmosveen en zeggeveen (fig. 3) ; het laatste is
ontstaan onder invloed van destijds door dit landschap stromende afvoerwateren, waarvan de beddingen later dikwijls zijn opgevuld met amorf,
veenachtig materiaal : het zogenaamde veenslik.
Na de veenvorming zijn van het westen uit kleilagen afgezet, die naar het
oosten toe uitwiggen. Door de druk hiervan is het onderliggende veen sa
mengeperst, zodat het maaiveld vlak is en overal op ongeveer 0,20-0,50
meter beneden N.A.P. ligt.
Dit klei-op-veen- en veenlandschap is echter grotendeels verveend, waar
door een kraggenlandschap ontstond. Dit vervenen geschiedde perceel voor
perceel, waardoor de richting van de percelering bewaard is gebleven. Waar
echter door golfslag grote waterplassen, de zogenaamde „Wieden", zijn
ontstaan, is ieder spoor daarvan uitgewist.
In de omgeving van Stad Vollenhove komt een aaneengesloten complex
hoger gelegen, sterk golvende gronden voor. Het hoogste gedeelte, ongeveer
10 meter boven N.A.P., ligt dicht langs de oostrand en helt geleidelijk naar
het westen. Van noord naar zuid komen in dit complex afwisselend dalen
en ruggen voor. De ondergrond bestaat uit keileem, waarop zandgronden of
lemige zandgronden voorkomen. Zowel het keileem als het veen heeft zich
veel verder naar het westen uitgestrekt, maar hun grenzen zijn door de Zui
derzee teruggedrongen. Na het aanleggen van de dijken verminderde deze
afslag sterk en werd op de onbeschermde strook uiterdijken slib en zand af
gezet. Deze afzetting is in de omgeving van Blokzijl beïnvloed door het aan
leggen van pieren, hetgeen later nog ter sprake zal komen.
De bovengenoemde landschapseenheden zullen gemakshalve in dit arti
kel aangegeven worden als : veengronden, kraggegronden, keileemgronden en kustgronden (fig. 2).
Tijdens bovengenoemde karteringswerkzaamheden viel op, dat er een dui6

Fig. 1. Veldnamenkaart van het karteringsgebied in het Land van Vollenhove.
Map showing names of fields in the surveyed area in the „Land van Vollenhove".
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Fig. 2. Vereenvoudigde bodemkaart van het karteringsgebied.
Simplified soil map of the surveyed area.

delijk verband was waar te nemen tussen de verschillende landschapsvormen en de wijze waarop ze verkaveld waren. Er bestond tevens gelegenheid
tot het verzamelen van enkele veldnamen.
In dit artikel zal vooral ingegaan worden op de percelering terwijl daar
naast enkele veldnamen besproken zullen worden. Bovendien zullen enkele
opmerkingen gemaakt worden betreffende de ontginningsgeschiedenis, voor
zover deze uit het behandelde kan worden afgeleid en in verband staat met
de bodemgesteldheid.1)
r) We danken hierbij gaarne Mevr. Dr. A. W. Edelman-Vlam, die zo vriendelijk was dit
artikel kritisch door te nemen en ons verschillende gegevens te verschaffen.
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Zeggeveen en rietzeggeveen
Carex peat and Phragmites-Carex peat
Veenmosveen
Sphagnum peat
Veenslik
Silty peat

Water
Water
(gedeeltelijk verland)
S Rivierlopen
River courses (partly filled)
Grens van de hogere gronden
Boundary of the higher lying soils

Fig. 3. Vereenvoudigde bodemkaart van de omgeving van het Giethoornse Meer.
Simplified soil map of the environments of the lake of Giethoorn.
2. VERKAVELINGSVORMEN

a. Algemene
De verdeling van de veengronden in het Land van Vollenhove heeft groten
deels plaatsgevonden door een opstrekkende verkaveling, waardoor het zo
genaamde „slagenlandschap" is ontstaan. De richting van deze slagen in het
gebied tussen het Steenwij kerdiep en het Meppelerdiep is dikwijls verschil
lend. Deze verschillen vallen meestal samen met de huidige gemeentegrenzen.
Zo ligt er van Havelte naar Vollenhove een vrijwel oost-west lopende weg,
waarlangs in Drente de bewoningskernen Veendijk, Nijeveen en Kolder
veen liggen. In Overijssel vinden we aan deze weg Dingsterveen en Wanneperveen, terwijl het laatste stuk door de Belter- en Beulaker Wiede wordt bespoeld. Deze weg wordt ter plaatse de „Veneweg" genoemd. Hierlangs
vinden we een brede strook, waarvan de verkaveling uit noord-zuid gerichte
en dus loodrecht op de weg staande slagen bestaat (verkaveling VenewegVeendijk, zie fig. 4). De bebouwing van het ten noorden hiervan gelegen
Giethoorn is noord-zuid gericht; de haaks op de dorpsrichting staande slagen
lopen dus oost-west. Het is bekend, dat de bevolking van dit deel eertijds een
aparte groep vormde, die zich hier afzonderlijk vestigde (Hoefer, 1914). Zie
verkaveling Giethoorn, fig. 4.
Rond de Beulaker Wiede zijn nog sporen aanwezig van een perceleringsrichting, opstrekkende uit het verdwenen dorp Beulake (verkaveling Beulake, fig. 4). Zij verloopt meer noordwest tot zuidoost.
Het heeft er de schijn van, dat het veenland tussen Vollenhove en Blokzijl
toestand1)

x)

Ter oriëntatie zij verwezen naar de overzichtskaart (fig. 4).
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Fig. 4. De verschillende verkavelingsgebieder) van een deel van het Landfvan Vollenhove.
Various land division areas in a part of the „Land van Vollenhove".

verkaveld is vanaf een noord-zuid lopende weg, die iets westelijker dan de
huidige dijk moet hebben gelegen. De slagen zijn oost-west gericht en lopen
tot de Heven en de Vaartsloot. In verband met de hier voorkomende per
ceelsnamen zullen we dit gebied verder „Essen-Hazenbrinken" noemen (zie
ook fig. 4 en 12).
Rondom Vollenhove is een complex verkaveld uitgaande van de hoge
gronden; hetzelfde zien we bij Zuidveen (resp. verkaveling Vollenhove en
verkaveling Zuidveen).
De verkaveling van de hoge keileemgronden van Vollenhove wijkt van de
voorgaande af. Ook deze verkaveling is recht en strak, maar korter. Door het
aanleggen van een wegenstelsel is blijkbaar een aantal blokken gevormd, die
later in stroken verdeeld zijn. De scheiding tussen de percelen wordt meestal
gevormd door een met hout begroeide grondwal van ongeveer één meter
hoogte. In de omgeving van Barsbeek ontbreekt die houtbegroeiing dikwijls.
Voor een deel zijn deze wallen in de loop der jaren opgeruimd en vervangen
door heiningen.
b. Afwijkingen en uitzonderingen
Hier en daar komen afwijkingen op dit algemene patroon voor. Bij het ver
melden hiervan zullen we ons beperken tot een aantal gevallen uit de ge
meenten Vollenhove en Blokzijl (fig. 1 en 4). Om technische redenen was het
10

niet mogelijk de percelering zelf op deze figuren aan te geven. Op de topo
grafische kaart 1:25.000 en 1:50.000, no. 16 Steenwijk en no. 21 Zwolle, is
deze evenwel duidelijk te zien.
1. De veengronden

In de omgeving van de Duin of de Belten, ten zuiden van Blokzijl, komen veel
zandopduikingen voor; hierop wijzen de veldnamen reeds. Op deze zandkoppen treft men een schaarse bewoning aan; de percelen hebben hier een
min of meer vierkante vorm, hetgeen mogelijk zijn oorsprong vindt in een
ontginning ouder dan die van het slagenpatroon. Deze vierkante verkave
ling loopt naar het zuiden door langs de dijk tot de plaats waar een voorma
lige veenstroom de huidige dijk snijdt (fig. 5). Langs deze dijk zijn de perce
len duidelijk door afslag ingekort. Er wordt hier geen bewoning meer aange
troffen. Al deze percelen heten „es", terwijl direct achter de „Essen" de
„Hazenbrinken" liggen. Welke betekenis precies aan deze namen toege
kend moet worden staat niet vast; zeker is, dat we noch de naam „es", noch
die van „brink", in welke vorm ook, elders in het veenland zijn tegengeko
men. Lijkt de verkaveling ouder, ook de naamgeving zou ouder kunnen zijn
dan die in het slagenlandschap. Opmerkelijk is, dat de weg van de Leeuwte
naar de Duin, üggende achter de Hazenbrinken, de „Nieuw Weg" ge
noemd wordt. Naar aanleiding hiervan menen we te mogen aannemen, dat
westelijker dan de huidige dijk een oudere weg gelegen heeft, waarlangs op
enkele zandkoppen bewoning voorkwam. Door de zee is hier later alles op
geruimd, zodat noch van de weg, noch van de bebouwing iets is teruggevon
den. Voorlopig kan men alleen in de verkaveling en in de veldnamen hier
voor enkele aanwijzingen vinden.
Door Haans (1953) is reeds gewezen op het voorkomen van een veenstroom, die plaatselijk door afslag zo sterk verbreed werd, dat daaruit een
meer is ontstaan. Dit meer heeft zich in oostelijke en noordoostelijke rich
ting uitgebreid, terwijl het in het westen en zuidwesten door opvulling met
veenslik ondieper is geworden en daarna, ten gevolge van rietbegroeiing enz.,
geheel is verland. Het niet-verlande deel is het huidige Giethoornse Meer
(fig. 6).
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Fig. 6.
Zuidelijk deel van de Heven en de Oevers rondom
het Giethoornse Meer.
Southern part of the „Heven" and the „Oevers" around
the lake of Giethoorn.

De rand, waarlangs afslag plaatsvond (en gedeeltelijk nog plaatsvindt),
draagt de naam „Oevers". De tegenoverliggende zijde, die geleidelijk verlandde, bestond uit moerassig rietland. Dit gebied is pas later in gebruik ge
nomen en wordt „Heven" genoemd, waarin verder namen voorkomen als:
Rietheven, Elsheven, Meerheven, enz. In het Middelnederlands betekent
„Heve", vochtige met gras en riet begroeide weide (laag, drassig land, vgl.
ook Deens: havn = weide). In Giethoorn is het begrip „Heve" nog levend.
Het in het uitgeveende gebied van Noordwest-Overijssel, vooral vroeger,
veel voorkomende kraggeslepen wordt daar „heveslepen" genoemd. Hierbij
werden de rietkraggen, die in de trekgaten waren ontstaan in repen gestoken
en naar elders versleept (Haans, 1953). Ook deze kraggen zijn, zij het kunst
matig gevormd, moerasland.
Blijkbaar waren de Heven bij de verkaveling van het overige veenland nog
te drassig en zijn toen blijven liggen. Midden in de Heven heeft zich het
Duininger Meer gevormd (fig. 1), waardoor dit gebied in tweeën gedeeld is.
Het ten zuiden hiervan gelegen gebied is later in slagen verkaveld vanaf de
Hevenweg, die weer aangelegd is vanaf de Nieuw Weg, vermoedelijk uit
sluitend voor de ontginning van deze terreinen. Het schijnt nogal groot
scheeps aangepakt te zijn geweest, want in deze weg is een zandlichaam aan
gebracht van ongeveer 1 meter dikte.
De verkaveling ten noorden van het Duininger Meer is minder duidelijk,
doch wekt de indruk van een vrijere ontginning door het „blockftur"achtige patroon (fig. 7).
Een afwijkende verkaveling te midden van het strakke slagenpatroon komt
ook voor in de Barsbekerpolder x). De „Noordelanden" en de „Hevenlanden"
behoren tot het verkavelingspatroon van de Veneweg-Veendijk. Dit is ge
scheiden van het „Weide"-complex van Vollenhove door de Lange Wete
ring (fig. 1, 8a en 8b). Tegen het Zwarte Water is een driehoek kennelijk
woest blijven liggen: de „Hellevenen".2) Later is deze verkaveld vanaf een
*) De officiële benaming is Barsbeek; de bevolking spreekt van Barskop. Oudtijds schreef
men Barspik (1546, Barspiker Hoeve). De naam heeft dus niets te maken met een beek,
maar is afgeleid van spik, een overgang van boomstammen of een brug van rijshout en
zoden (Moerman, 1930, blz. 45-46). In dezelfde betekenis komt ook de naam „Spieken"
voor onder Baarlo (fig. 1 ) voor een aantal percelen gelegen in een oud stroompje.
2) Uit het Dijkrecht van Vollenhove A° 1363 valt op te maken dat het „elsbroek"
buitendijks en de „elvene" binnendijks toen nog onverdeelde gronden waren.
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Fig. 7.
Verkaveling van het gebied ten noordoosten
van Blokzijl.
Land division in the area north-east of Blokzijl.

reeds tot dijk opgehoogde weg, die ongeveer ter plaatse van de tegenwoor
dige dijk gelegen heeft. Deze weg moet naar het westen toe dichter langs het
water gelopen hebben; vanaf deze weg is reeds eerder een strook ten zuiden
van de Weiden verkaveld, welke, met een deel der Weiden, thans buitengedijkt is (fig. 9).
In de Weiden komt nog een typische bijzonderheid voor. Het is gebleken
dat de Pikmeierswetering, liggende tussen de Noordelanden en de Hevenlanden, vroeger in rechte lijn doorliep naar Barsbeek; 50 à 75 m vóór de hoge
gronden knikte zij om naar het noorden, maar is door verveningen niet ver
der te volgen. Dit oude tracé viel bij het veldwerk op door een kleiveenopvulling in de bovenste meter, duidelijk verschillend van de aangrenzende
klei-op-veengronden. Het heeft een iets lagere ligging en ook op luchtfoto's
is dit vervallen stuk fraai te herkennen (fig. 8a).
Op de percelering heeft dit een geringe, doch merkwaardige invloed ge
had. Deze wetering moet ouder zijn dan de verkaveling en vóór de verka
veling vervallen zijn. Zij loopt thans schuin door de percelen heen. Telkens
wanneer een kavelsloot deze oude loop snijdt, volgt zij over korte afstand,

Fig. 8a naast pag. 14.
Fig. 8b.
Oude loop van de Pikmeiers
wetering door de Weiden en
de Hellevenen. Verschillen in
verkavelingsrichting tussen
Weiden, Hevenlanden en Hel
levenen (zie ook fig. 8a).
Old course of the „Pikmeierswe
tering" through the „Weiden" and
the „Helleoenen". Differences in
direction of the lots between „Weiden", „Hevenlanden" and „Hel
levenen" (see also fig. 8a).
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Fig. 9.
De Barsbekerpolder ten zuiden van De
Krieger met de geschetste ligging van een
weg langs het Zwarte Water. — De dijk
is klaarblijkelijk jonger dan de percelering. Een gedeelte van de Weiden is
daardoor thans buitengedijkt. De weg,
lopende tussen Weiden en Barsbeker
Kampen, is de grens van de veen- en kei
leemgronden.
The polder of Barsbeek south of „De Krieger"
with the location of a road (sketchy ) along the
„£warte Water". Evidently the dike is more
recent than the land division that is why a part
of the „Weiden" has been left outside the
embankment. The road between the „Weiden"
and „Barsbeker Kampen" indicates the boun
dary between peat soils and boulder clay soils.

dit oude tracé, om daarna met een korte knik op de uitgezette lijn door te
gaan (fig. 8b).
2. De grens tussen de veengronden en de keileemgronden
Waar keileemgronden en veengronden aan elkaar grenzen doen zich de
volgende bijzonderheden voor:
Bij Barsbeek zijn de verkavelingspatronen van de hoge en de lage gronden
nagenoeg gelijk. Zij zijn evenwel verschillend gericht en de knik ligt steeds
op de grens hoog/laag, hetgeen tevens de grens tussen keileem en veen is
(fig. 2 en 9).
Bij De Krieger wijken beide patronen van elkaar en dringt een geheel
anders gerichte verkaveling zich ertussen. Daar gaat nl. vanouds een weg
vanaf de hoge gronden in de richting van het Zwarte Water. Tegen deze
weg eindigen de laatste percelen van de Weiden, terwijl die van de Barsbekerkampen niet verder gaan dan de grens hoog/laag. Het overgebleven
stuk is in stroken evenwijdig met deze weg verkaveld (fig. 9).
Langs De Voorst en de Leeuwte liggen de veenlandpercelen niet loodrecht
op, doch min of meer evenwijdig aan de keileemgronden. De stroken van de
hoge gronden zijn doorgetrokken tot de veenlandkavels en worden in beide
gevallen „Voorslagen" genoemd (fig. 2 en 10). Deze naam zal hier dezelfde
betekenis hebben als elders in Overijssel en ook in Utrecht, waar hiermee
terreingedeelten benoemd zijn die door het centraal gezag (de bisschop) aan
zich gehouden werden, bij de verdeling der gemeenschappelijk gebruikte
gronden.
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Hevenlanden

Fig. 8a.
Luchtfotoarchief Stichting voor Bodemkartering
Het gebied ten oosten van Barsbeek; de Weiden en Veenmaten, gescheiden door de
Woldweg. In de Weiden ziet men de oude loop van de Pikmeierswetering; in de Veenma
ten de grens tussen veen- en kraggegronden. Beneden rechts de drie verschillende perceels
richtingen van de Hevenlanden, Hellevenen en Weiden. Ten westen van de noord-zuid
lopende weg liggen de Barsbeker Kampen, behorend bij de keileemgronden.
Area east of Barsbeek; „Weiden" and „Veenmaten" separated by the „Wold" road. In the „Weiden"
the old course of the „Pikmeierswetering" (watercourse) is visible. In the „Veenmaten" the boundary
between peat and the floating reed-sod area is visible. Below to the right three different directions o f
the lots of the „Hevenlanden", „Hellevenen" and „Weiden". West of the north-south running road
the „Barsbeker Kampen" are situated on boulder clay soils.
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Wegen / Roads
Perceelscheiding / Allotment boundaries
Wildwallen / Game enclosures

3. Keileemgronden

Tussen de hoge Kloosterkampen en de minder hoge Barsbekerkampen ligt
een doorlopende lage strook; aan de ene kant ligt Kadoelen en aan de andere
kant Heetveld. Bij Heetveld komt een meer vierkante verkaveling voor,
waarop de stroken van de Barsbeker Kampen aansluiten. Dit doet denken
aan een systeemloze, oudere ingebruikneming.
De verkaveling van De Voorst neemt een geheel aparte plaats in. Zij be
staat uit korte, smalle stroken, waartussen geen grondwallen liggen. Het is
een normale esverkaveling, zodat dit deel waarschijnlijk beschouwd mag
worden als het oude bouwland van de Stad Vollenhove. Langs de oostrand
is de wildwal nog vrijwel compleet aanwezig, elders is hij door afslag ver
dwenen. De aantasting door afslag is hier sterk geweest (bekend is het Voor
ster Klif) en daardoor is van de oorspronkelijk meerstrepige es weinig meer
dan één blok overgebleven, dat ook reeds aangetast is. Aan de westpunt ligt
nog de kleine rest van een ander blok, terwijl aan de noordkant ook iets van
een ander patroon bewaard is gebleven (fig. 10). Merkwaardig is, dat hier
totaal geen weiland voorkomt en dat het nog steeds bekend staat als het
beste bouwland, maar dat de gedachte aan een es, voor zover wij konden
nagaan, bij de bevolking niet meer leeft.
Bouwland in aaneengesloten ligging zonder wallen komt verder nog op
een paar andere plaatsen voor, waar evenwel geen wildwal en evenmin
strokenverkaveling aangetroffen wordt. Opvallend is, dat hier steeds een
veldnaam voorkomt met „bos" erin, b.v. Drostenbos, Sterrenbos en Dennen
bos, zodat ze misschien beschouwd mogen worden als een latere ontginning
van stukken overgebleven bos (fig. 1).
4. De kustgronden

De verkavelingsvormen van de kustgronden zullen van zuid naar noord be
sproken worden, vanaf Zwartsluis tot iets verder dan Blokzijl.
Tegenover de Hellevenen en grotendeels ook tegenover de Noordelanden
valt een kleine verspringing van de verkaveling bij de dijk op. Wij vermeldden
daarom reeds, dat de dijk hier waarschijnlijk een opgehoogde weg is en ook
dat langs de Weiden, gezien het verkavelingspatroon, die weg dichter bij het
15

Dijken en wegen / Dikes and
roads
Kustlijn in 1559 en 1743
naar Van Deventer en De Lat
Coastline in 1559 and 1743
according to Van Deventer andDe
Kustlijn en pieren in 1849
naar de topografische kaart
1:50.000 / Coastline and piers
in 1849 according to the topo
graphical map 1:50,000
Kustlijn en pieren in 1932
naar de topografische kaart
1:50.000 / Coastline and piers
in 1932 according to the topo
graphical map 1:50,000

VOLLENHOVE J,
Fig. 11. Aanslibbing bij Blokzijl en het gemaal Stroink als gevolg van de aanleg van pieren.
Accretion near Blokzijl and the pumping station Stroink caused by the construction of piers.

water gelegen moet hebben. De huidige dijk loopt daar door het verkave
lingspatroon heen.
Rondom de keileemgronden ligt slechts een smalle strook kustgronden die
onder c (Afslag) besproken zal worden.
De kustvorm van de Moespot af tot voorbij Blokzijl is een deel van de
inham in het veenland tussen het Gaasterland en Vollenhove. In latere tijd
hebben hier aanslibbingen plaatsgevonden, die duidelijk begunstigd zijn
door de aanleg van pieren.
Op 17e eeuwse kaarten (Van Deventer, Visscher e.a.) staat langs de dijk
slechts een zeer smalle strook uiterdijken aangegeven, terwijl voor de haven
van Blokzijl nog geen pieren zijn aangebracht (fig. 11). Op latere kaarten
(topografische kaarten van omstreeks 1850) staan wel pieren aangegeven. De
uiterdijken buigen dan met deze pieren de zee in. Hoe jonger de kaart, hoe
langer de pieren en hoe verder de vordering van de aanwas aan weerszijden.
Deze invloed is ook te zien bij de pieren voor het gemaal Stroink, zij het in
veel mindere mate. Deze pieren nl. zijn eerst aangelegd na de eerste wereld
oorlog.
De aanwas is verkaveld in lange smalle percelen, lopende van de dijk
rechtuit naar zee. Doordat de dijk flauw gebogen is, zijn de perceelsgrenzen
enigszins convergent (fig. 1). Dit patroon wijst op een verhoefslaagde dijk,
waarbij iedere ingeland de onderhoudsplicht over een bepaald stuk dijk
kreeg toegewezen en recht had op de aanwas daarvoor.1) Er waren blijkbaar
veel ingelanden, want de percelen zijn zeer smal. Een breedte van 40 meter
is reeds aanzienlijk; vele percelen zijn niet breder dan 8 a 10 meter. Ze gaan
vrijwel alle door tot aan de kust, waardoor de lengte thans vaak 800, soms
1) Reeds uit het Dijkrecht van Vollenhove van 1363 blijkt, dat de dijk verhoefslaagd
was. Ook komen in het Rijksarchief te Zwolle „Registers van dijkplichtigen" voor uit het
laatst der 15e eeuw en het midden van de 18e eeuw. In deze registers treft men lijsten aan
van ingelanden met hun landbezit en lijsten met de plaats en lengten van de door hen te
onderhouden dijk. Uit een Protocol van de Drost Johan Sloet van 1604 blijkt het recht
van aanwas.
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zelfs wel 1200 meter bedraagt. Als veldnaam komt hier veel de naam „gie"
voor, b.v. Achtgie, Twaalfgie, Zesendertiggie. Dit is een breedtemaat: een
„gie" is de slagbreedte van een zeis, dus de breedte van een baan gras, die
op één zwad komt te liggen.
c. Afslag
Landverlies door afslag is op meerdere wijzen te herkennen; zo vertoont een
afkalvende kust steeds inhammen, vooruitstekende tongen en een steile
wand. Ook het algemeen verloop van de kustlijn demonstreert deze aantas
ting: delen die meer weerstand boden, zijn minder ver teruggedrongen dan
andere. Langs de oostkust van de voormalige Zuiderzee steken de keileem
gronden van Gaasterland en Vollenhove ver in zee uit (fig. 2) ; daartussen
ligt een diepe inham ter plaatse van de weggeslagen veengronden.
Maar ook uit het verkavelingspatroon kan afslag blijken : door de inkor
ting van de oorspronkelijke percelering, waarvan soms zelfs maar heel wei
nig is overgebleven; ook kan dit weer opgevolgd zijn door een nieuw pa
troon op jongere aanslibbingen.
Langs het Zwarte Water komt geen afslag van betekenis voor, maar daar,
waar de zeekust begint, zijn de percelen duidelijk ingekort (fig. 1 en 9).
Bij de Wendel stond keileem aan afslag bloot, waardoor hier een klif van
ongeveer vier meter hoogte is gevormd; het verkavelingspatroon op deze
hoge gronden is scheef afgesneden. Vóór het klif, waar op het abrasievlak van
de keileem later klei is afgezet, komt een zeer recente percelering voor.
Voor de Bentepolder valt de afslag niet erg duidelijk op, doch, aannemen
de dat de percelen aanvankelijk alle ongeveer even lang geweest zullen zijn,
en bedenkende, dat hier, vóór de uitbreiding van de Zuiderzee een aanzien
lijke oppervlakte veenland aanwezig was, moeten we de gevolgtrekking ma
ken, dat de afslag het sterkst geweest zal zijn bij De Voorst en in de richting
van de Wendel afnam.
De aantasting van De Voorst kwam reeds eerder ter sprake.
Rond Stad Vollenhove heeft eveneens veel afslag plaatsgevonden, zoals
de scheve inkorting van de percelering duidelijk laat zien. Bovendien wijst
ook de bouw van de plaats zelf in deze richting : de kerk bevindt zich welis
waar op het hoogste gedeelte, maar ze staat aan het water en de huizen
staan op de oostelijke afhelling.
Ten oosten van Stad Vollenhove is het patroon van de verkaveling niet zo
duidelijk. Het heeft wel iets van een normale strokenverkaveling, doch met
deze afwijking, dat de scheidingen niet geheel evenwijdig lopen. Het is wel
licht beïnvloed door afslag en aanwas beide, die hier met wisselend succes
plaatsvonden, zoals ook uit de opbouw van de gronden is gebleken.
De afslag aan de kust van de Moespot naar het noorden is bij de verkavelingsvormen van de veengronden reeds besproken.
3. WEGEN

Er bestaat een zeker verband tussen de bodemgesteldheid en de aanleg van
wegen ; men vindt b.v. op de keileemgronden een ander wegennet dan op de
veengronden.
Er bestaat bovendien vaak een rechtstreeks verband tussen de wegen en de
verkaveling, eensdeels doordat de verkaveling vaak van oude wegen is uit
gegaan of aan hun verloop is aangepast, anderdeels doordat er wegen zijn
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aangelegd tijdens de ontginning. Natuurlijk komen er ook wegen voor, waar
bij een dergelijk verband niet aanwezig is; dit zijn meestal wegen, aangelegd
na de voltooiing van de verkaveling.
Van Stad Vollenhove af gaat een weg in noordoostelijke richting; hij heet
in de plaats zelf Bisschopsstraat, daar buiten Schaarweg, terwijl het stuk dat
aansloot op de Beulakerweg thans vervallen is (fig. 1). Ten noorden van deze
weg ligt het blok Leeuwterkampen. Deze weg heeft een aftakking naar het
zuiden: eerst de Hondsteeg, dan de Molensteeg, waarna hij met een knik
door Heetveld loopt. Hij heet dan verder de Zandkuil en loopt vervolgens
door of langs de Weiden naar het Zwarte Water. Op het verband tussen deze
weg en de percelen van de Weiden is reeds gewezen, eveneens dat uit het
verkavelingspatroon valt af te leiden, dat deze weg in oostelijke richting
moet hebben doorgelopen.
Ten oosten van de Molensteeg liggen de Kloosterkampen; vanaf de Mo
lensteeg zijn naar het westen nog enkele wegen aangelegd, die de oppervlakte
aldaar in een aantal blokken verdelen.
Juist op de grens tussen de hoge en de lage gronden, dus tussen de keileem
gronden en het veen, ligt dikwijls een weg. Die ligging zou erop kunnen wij
zen, dat deze wegen zijn aangelegd in verband met de ontginning. Zouden ze
los hiervan ontstaan zijn, dan zou men een hoger gelegen tracé mogen ver
wachten. Hierbij komt nog, dat veel van deze wegen uit een oogpunt van
communicatie geen betekenis hebben, zoals de wegen in de omgeving van de
Wendel, Stad Vollenhove, De Oldenhof, e.a.
In Barsbeek, St. Jansklooster en de Leeuwte loopt deze bedrijfsweg achter
langs de boerderijen en dus hogerop over de keileemgronden. Het duide
lijkst is dit thans nog te zien in de Leeuwte, waar veel oude boerderijen met
het bedrijfsgedeelte naar de weg staan en met de voorzijde naar het veenland. Het is nog bekend, dat daar vroeger vóór langs de huizen een voetpad
lag dat verder over de „Padkamp" aansloot op de weg Vollenhove-Beulake.
Hetzelfde beeld vinden we in Barsbeek en St. Jansklooster. Toen dit laatste
uitgroeide tot een dorp werd het wagenpad dorpsstraat, waaraan zich de
neringdoenden vestigden. Het straatbeeld is hierdoor tegenwoordig wat
anders, doch de oorsprong zal gelijk zijn.
Toen de wegen nog niet verhard waren, bestonden er op meerdere plaat
sen voetpaden; nu eens evenwijdig aan de weg, dan weer dwars of schuin
over de kampen. Zo heeft er een voetpad gelopen over de Barsbeker Kam
pen; op de kadastrale kaarten staat dit nog aangegeven en in het veld is het
pad te herkennen, doordat de wallen daar ter plaatse onderbroken zijn.
Vóór de tweede wereldoorlog werd dit pad nog gebruikt, thans echter niet
meer.
Het schuine stuk van de Schaarweg zal zijn ontstaan ook te danken heb
ben aan zo'n voetpad, dat vanaf St. Jansklooster schuin door de kampen
liep. De naam „Schaarweg" zal vermoedelijk verband houden met deze
schuine ligging. Op welke wijze, of door welke oorzaak, dit pad een deel van
die weg werd, is niet met zekerheid te zeggen; het is mogelijk, dat door de
ondergang van Beulake de verbinding met St. Jansklooster belangrijk werd.
Bij de wegen in het veengebied laat de Woldweg geen invloed op de ver
kaveling zien. De invloed van de Veneweg begint pas buiten de „Weiden"gordel. Gezien het verspringen tussen Dingsterveen en Kolderveen, waar
thans de weg de percelering volgt en niet andersom, zou deze weg na de
verkaveling aangelegd of voltooid kunnen zijn.
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De verkaveling langs de Beulakerweg begint echter reeds in de „Weiden"gordel, hetgeen erop wijst, dat de oude, thans verdwenen nederzetting
Beulake tot de gemeenschap van Vollenhove heeft behoord, iets wat even
eens is af te leiden uit de huidige gemeentegrenzen. De Beulakerweg zelf is
thans niet meer in gebruik. Restanten ervan worden nog aangetroffen op
enkele eilanden in de Beulaker Wiede en aan de randen daarvan. Waar dit
door ons is nagegaan, bleek bij deze weg meer dan 1,50 meter zand inge
bracht te zijn.
Tot de gemeenschap Vollenhove behoorde ook de nederzetting die de
verkaveling Essen-Hazebrinken deed ontstaan. Beide verkavelingen strekten
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op tot aan de oude loop van de Vaartsloot; op grond hiervan menen we, dat
de Vaartsloot ongeveer even oud zal zijn als de Pikmeierswetering (fig. 12).
Reeds eerder is uiteengezet, waarom aangenomen mag worden, dat er
vroeger een weg ten westen van de huidige dijk gelegen moet hebben. Langs
de Nieuw Weg is een kleine verspringing in de percelering te zien, zodat
deze weg aangelegd moet zijn vóórdat de verkaveling van de Hazebrinken
voltooid was. Vanaf de Nieuw Weg is de Hevenweg aangelegd tot aan het
Duininger Meer. De invloed, die dit meer op de verkaveling van de Heven
gehad heeft, werd reeds aangetoond.
Het veenland is dus verkaveld in slagen, voor een groot gedeelte loodrecht
op het systeem Veneweg-Veendijk. De bebouwing langs deze wegen is be
gonnen op de zandkoppen. Later heeft zij zich ook in het veen uitgebreid.
Thans is ze uitgegroeid tot een lintbebouwing.
Langs de andere veenwegen wordt geen of slechts zeer weinig bewoning
aangetroffen.
4. BEWONINGS- EN ONTGINNINGSGESCHIEDENIS

Uit het voorgaande blijkt de samenhang tussen de percelering en de bodem
gesteldheid. Nu is deze samenhang niet verwonderlijk, daar de verkaveling
het resultaat is van een ontginning. Bij de ontginning werden de meest ge
schikte stukken het eerst aangepakt en naarmate de behoefte aan land steeg,
werd meer woeste grond in cultuur genomen. HOFSTEE en VLAM (1952)
toonden aan, dat de wijze van ontginning ook sterk afhankelijk was van de
vorm van samenleving. Door de verkavelingsvormen kan men dus ingelicht
worden over de samenleving van de ontginners, terwijl uit de bodemopbouw
het vroeger aanwezige landschap ten dele gereconstrueerd kan worden.
De keileemhoogte van Vollenhove was, door haar ligging in vrijwel on
toegankelijke moerassen, moeilijker bereikbaar dan overig Drenthe en Over
ijssel. Men kan zich echter voorstellen, dat ze aan jagers en vissers, die via
veenstroompjes ver in dit gebied konden doordringen, een veilige verblijf
plaats bood. Gegevens hierover ontbreken, tenzij de door VEENENBOS (1950)
beschreven vondsten nabij Baarlo beschouwd moeten worden als van hen
afkomstig. Ook van latere bewoning zijn ons geen vondsten bekend. De kans
op tijdelijke of duurzame bewoning werd groter, toen door afslag deze gron
den aan zee kwamen te liggen.
Het graven van de Pikmeierswetering, reeds lang voor de verkaveling,
wijst erop, dat zich toen reeds mensen in Barsbeek gevestigd hadden. De
vraag dringt zich op, waarom deze mensen juist hier, zo ver van bevaarbaar
water af, gingen wonen? Het is zeer goed mogelijk, dat dit zijdelings met het
opdringen van de zee in verband stond. Men zou zich dit als volgt kunnen
voorstellen :
Naarmate de kust dichter bij het hoge gebied kwam werd het veenland,
vooral tijdens de winters, veelvuldiger overstroomd. Ten gevolge van de
hierdoor veroorzaakte slibafzetting werd het veen 's zomers beter begaan
baar en dus beter beweidbaar. De weinig voedselvragende, oligotrofe plan
tengemeenschappen (heide, wollegras, enz.) werden nu opgevolgd door mesotrofe en eutrofe gemeenschappen (zeggen, grassen, riet, enz.). Deze wijzi
ging in de begroeiing maakte eveneens het veenland meer geschikt voor be
weiding. Het is aannemelijk, dat dit de aanleiding geweest is voor de vorming
van de buurtschappen op de steile oostrand van de keileemgronden; dus niet
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alleen Barsbeek maar ook Leeuwte en St. Jansklooster.1) Men woonde hier
vloedvrij en dicht bij het weidegebied.
Het veenland in deze omgeving draagt nog steeds een „Weide"-naam als
de Weiden, Achterweiden, Ganzenweiden enz. Tegenover St. Jansklooster
is het veenland later verveend, waardoor de oude namen daar verloren zijn
gegaan.
De bewoning aan de oostrand lag niet aan bevaarbaar water en hierin zal
voorzien zijn door het graven van een paar vaarsloten en wel de bovenver
melde Pikmeierswetering, vanaf Barsbeek naar de mond van het Meppeler
Diep en de „Vaartsloot", vanaf Leeuwte naar wat thans de Heven heet en
dat toen wellicht bevaarbaar water is geweest. De oude loop van de Vaartsloot is niet geheel in het veld teruggevonden, maar op kadastrale kaarten,
die ongeveer de toestand van vóór de vervening weergeven, valt zij onmid
dellijk op (fig. 12); ook op luchtfoto's kan ze gemakkelijk opgespoord wor
den. Dicht bij de Leeuwte zal de oude loop ongeveer samenvallen met de
huidige, terwijl naar het noorden deze een gedeelte is van de tegenwoordige
Rotwetering.
HOFSTEE en VLAM (1952) wijzen erop, dat een blijvende vestiging in een
bepaald gebied, gevolgd kan worden door een wijziging in de samenleving.
Het stamverband, dat steunt op familieverhoudingen, gaat geleidelijk over
in een territoriaal verband, waarbij het grondgebied, waarop men woont, de
bindende factor is. Een verdere ontwikkeling hiervan is het vestigen van een
centraal gezag over een groter gebied.
Dit alles is voor de ontwikkeling van de verkaveling van groot belang ge
weest. Voortaan werden richtlijnen voor de ontginning van het gemeen
schappelijk veenweidegebied vastgesteld, waardoor bijvoorbeeld het strakke
slagenpatroon ontstond. Vanuit dit standpunt kan men zich het verdere
verloop van de ontginning van dit gebied als volgt denken : na de periode,
waarin het veenland herhaaldelijk overstroomde, volgde een tijd met minder
hoogoplopend zeewater (VAN LIERE, 1948; VEENENBOS, 1950). Vermoedelijk
vestigden zich toen kolonisten in het veenland, die zich toelegden op de ex
ploitatie van dit uitgestrekte gebied. Ze kozen voor hun woonplaatsen de
hoogste delen, met name de zandopduikingen en daarmee werd de grond
slag gelegd voor het ontstaan van de meeste dorpen en buurtschappen.
De grenzen tussen de verschillende verkavelingsgebieden werden soms
gevormd door duidelijke scheidingen als de Heven en de Vaartsloot. In an
dere gevallen kwamen de perceleringen tegen elkaar aan te liggen. De gren
zen kunnen echter verschillend zijn. Langs de Lange Wetering is degrens een
mooie rechte lijn, maar tussen Giethoorn en Wanneperveen verspringt de
grens telkens zaagtandsgewijs. De plaats van de grens is daar blijkbaar be
paald door het verschil in ontginningsijver van de individuele ontginners.
Uit het feit, dat de percelering soms onder de dijk doorloopt, menen we te
mogen afleiden, dat tijdens deze verkaveling weinig hinder van het zeewater
ondervonden werd. Dat de Heven ten dele uit kleiachtig materiaal zijn opge
bouwd, wijst in dezelfde richting. Pas later werd de toestand zo, dat tot dijkbouw moest worden overgegaan. Wel is de verkaveling na de dijkaanleg vol
tooid.
'-) Het is niet onwaarschijnlijk, dat ook Stad Vollenhove op deze wijze is ontstaan. Het
bijbehorende veenweidegebied zal inmiddels door de zee weggeslagen zijn, behalve de
Bentepolder. Aan de latere ligging aan zee kan Vollenhove zijn opkomst als stad te danken
gehad hebben.
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Vóór de ontginning moeten de keileemgronden een fors ontwikkeld bos
gedragen hebben. Haans en Hamming (1954) vonden, dat hier vrijwel uit
sluitend oude bosontginningen voorkomen, hetgeen in overeenstemming is
met historische bronnen, die herhaaldelijk melding maken van de bossen
van Vollenhove (Ter Kuile, 1932; Archiefstukken Rijksarchief Zwolle).
Men krijgt uit deze oude stukken sterk de indruk, dat aanvankelijk ont
gonnen is tot bouwland, maar dat daarna reeds spoedig de neiging bestond
tot omschakeling op weiland. Enerzijds wordt gesproken over de rechten tot
het eisen van de zoveelste schoof en wordt het tijdstip genoemd waarop de
stoppels bloot moeten zijn met het oog op de gemeenschappelijke naweide.
Anderzijds zijn enkele voorschriften bekend over de omschakeling tot wei
land, o.a. dat men eerst grondwallen moest opwerpen en met hout beplanten;
verder dat in deze „weidekampen" op het „hooghe lant" geen vee geweid
mocht worden vóórdat „die kamp gehreet is".
De meeste blokken hier dragen namen met de uitgang „kampen". Moge
lijk wijst deze meervoudsvorm op het individueel inrichten van weidekampen
in de oorspronkelijk bouwlandblokken. Op De Voorst, die geheel in bouw
land ligt en waar men ook geen grondwallen aantreft, komt de naam
„-kampen" niet voor.
Bij de kartering bleek vrijwel overal een oud cultuurdek aanwezig te zijn,
dat op de natste en zwaarste gedeelten het dunst is. Dit wijst erop, dat al deze
gronden van oudsher gebruikt zijn als bouwland. Tegenwoordig wordt zo
wel bouwland als grasland aangetroffen, waarbij in de droogste blokken het
bouwland overheerst, terwijl de natste blokken vrijwel geheel in gras liggen;
overigens komen beide gebruiksvormen door elkaar voor.
De vraag dringt zich op waarom men toen reeds van bouwland weiland
ging maken. Mogelijk dat men zich dit zó moet voorstellen: Naarmate de
behoefte aan weiland steeg, werden de slagen in het veenland verder door
getrokken. De bewoners van de hoge gronden weidden ook in het veenland
en wel in het „Weiden-complex", doch dit raakte spoedig opgedeeld. Uit
breiding van het zo begeerde weiland moest daarna op de hoge gronden ge
zocht worden. Een bijkomend voordeel hiervan was, dat men bij hoge vloe
den en later bij dijkdoorbraken, voor het vee droogliggende weiden bezat.
Eerder werd er reeds op gewezen, dat er enkele kleine gedeelten voorkomen
met een veldnaam eindigende op ,,-bos", tevens dat hierin geen grasland en
geen wallen worden aangetroffen. We vermoeden, dat dit gedeelten van het
eertijds aanwezige bos zijn geweest die lange tijd onontgonnen zijn gebleven,
doordat ze in adellijk bezit waren geraakt. Hierop wijst o.a. de naam „Drostenbos" en ook dat het, uit vele percelen bestaande, „Sterrenbos" nog steeds
adellijk bezit is en als één perceel op de kadastrale kaarten staat aangege
ven. Deze gedeelten zullen pas in veel latere tijd tot bouwland ontgonnen
zijn.
Tot slot nog één opmerking: relicten van het oude bos, dat eertijds deze
hoge keileemgronden bedekte, bestaan niet meer. Het enige bos, waarvan
dit verondersteld zou kunnen worden, ligt rond de havezathe Oldenhof, doch
dit moet later aangelegd zijn, getuige de grondwallen die erin liggen.
SUMMARY

Soil surveys carried out in the „Land van Vollenhove" (in the north
western part of the province of Overijssel) revealed that a close relation
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exists between various soils and the forms of land division situated on these
soils.
The peat landscape is chiefly divided in typical lots called „slagen"
originating from various nucleii of habitation. In the region where peat is
dug the direction of these lots has been preserved in most cases.
The higher situated boulder clay soils in the vicinity of Vollenhove give
the impression that already early after reclamation a switch-over from arable
land to pastures took place of which the plural „Kampen" may be an indi
cation. At „De Voorst" distinct indications of an allotment were found.
The outer dike lots between Vollenhove and Blokzijl give an indication
that the maintenance of the dike was then based on a special system of
imposing charges on the adjacent landowners („verhoefslaging"). The
lots here became long-stretched as a consequence of quickened accretion
caused by the construction of piers.
On boulder clay soils an other pattern of roads exists than on peat soils.
Several old roads have exercised an influence on the direction of the lots
while other roads are constructed during the reclamation. We may conclude
that in the past in several places in the outer dike area roads existed.
From the different types of land division together with the constitution of
the soil profile, it is tried to give an outline of the development of the land
scape and the history of the habitation.
The permanent habitation of the eastside of the higher grounds may be
caused by changes in the peat area influenced by the sea owing to which
this area could be used as pasture. In this era the canals „Pikmeierswetering" and „Vaartsloot" may be dug for the purpose of a navigable
connection between the sites of habitation referred to. Lateron these canals
fell partly in decay.
Most of the land has been divided after the colonisation of the peat area
and after the establishing of a central authority.
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ENIGE OPMERKINGEN OMTRENT HET ONTSTAAN
V A N H E T B E N E D E N - BO O R N E G E B I E D
EN DE MIDDELZEE IN VERBAND MET
DE SUBATLANTISCHE TRANSGRESSIE
Some Remarks on the Genesis of the Lower Boome Area and the Middelzee
in Relation with the Subatlantic Transgression
door I by

Ir. J. Cnossen
1. INLEIDING

Uit de studies van Veenenbos (1949, 1952) inzake Westergoo en Bakker
(1949, 1953, 1954), Bakker en Wensink (1955) en Jonker (1955) over Barra
deel blijkt, dat in het Atlanticum de zee het landschap binnendrong en over
spoelde. Door de eroderende werking van het zeewater werd het veen in de
depressies van het dekzandlandschap plaatselijk geheel opgeruimd. Op de
plateaus werd over het algemeen het veenpakket niet of minder sterk aange
tast dan in de depressies (Bakker en Wensink, 1955).
Pollendiagrammen van deze veenlaag (Van Andel, 1949; Veenenbos en
Florschütz niet gepubliceerd en Jonker, 1955) geven spectra, die overwegend
als boreaal en atlantisch of als uitsluitend atlantisch kunnen worden onder
kend. Dit veen komt dus in ouderdom overeen met het veen-op-grotere
diepte in West-Nederland.
De sedimentatie tijdens de atlantische transgressie wordt gekenmerkt door
de afzetting van dikke wadzandpakketten in Westergoo (Veenenbos, 1949,
1952) en in Barradeel (Bakker en Wensink, 1955).
Het wadzand gaat naar boven toe over in een duidelijk gelaagd sediment,
het zg. „gelaagde complex" (Bakker, 1949), van uiteenlopende zwaarte. Het
gelaagde complex kan naar boven toe overgaan in meer of minder zware
kweldersedimenten, de zg. „oude kwelder".
In Westergoo is een groot gedeelte van deze oude kwelder door een jonger
sediment, de knipklei1), bedekt.
Tussen de knipklei en de oude kwelder werd door Veenenbos de zg.
„stugge laag" beschreven. In Barradeel wordt door Bakker het laat-Middel
eeuwse dek beschreven als een verjongingsdek van een kwelderlandschap.
Dit kwelderlandschap is jonger dan de oude kwelder van Westergoo.
De bovengenoemde onderscheiden sedimenten zijn te onderkennen óf door
de aanwezigheid van dunne vegetatiehorizonten (fig. 3, t.o. pag. 30) of
door morfologische verschillen zowel in Westergoo als in Barradeel.
Uit het bovenstaande blijkt, dat zowel Barradeel als Westergoo vanaf het
boreaal/atlantisch veen tot aan het maaiveld, met uitzondering van de
dunne vegetatiehorizonten, geheel is opgebouwd uit mariene sedimenten.
1) Voor de sedimenten ondieper dan 1,20 m beneden maaiveld zijn de volgende criteria
gebruikt voor de afgrenzing van de knipklei tegen de kwelderklei.
Knipklei: een sediment, afgezet onder meer of minder sterke mariene invloed, met <10%
Na en > 23 % Mg, uitgedrukt in percenten van de som van de aan het kleicomplex gebon
den kationen (Ca, Mg, Na en K), terwijl de Ca/Mg verhouding <3 is.
Kwelderklei: een sediment, ontstaan onder mariene invloed, met <10% Na en < 12 % Mg,
uitgedrukt in percenten van de som van de gebonden kationen. De Ca/Mg verhouding
is >7.
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Fig. 1. Kaartje van Friesland aangeven
de de drie behandelde gebieden.
Map of Friesland indicating the three
areas treated with.

SCHIERMONNIKOOG
AMELAND

1. Boornegebied/ßoornc area
2. Westergo
3. Barradeel

In het navolgende zal blijken, dat het Beneden-Boornegebied zowel gene
tisch als stratigrafisch van Westergoo en Barradeel afwijkt.
2. HET OUD-HOLOCEEN1) VAN HET BENEDEN-BOORNEGEBIED2)

a. Morfologie en voorkomen
Bij de bestudering van de bodemgesteldheid in het Boornegebied kon wor
den vastgesteld, dat op de golvende, pleistocene zandondergrond zich een
veenlaag had ontwikkeld, waarvan de ouderdom door Florschütz aan de
hand van pollenanalytisch onderzoek als atlantisch kon worden gedateerd,
o.a. bij Leeuwarden, Barrahuis Irnsum, Sybrandaburen (zie fig. 4, laag van
460-410 cm).
Het bemonsterde profiel had de volgende opbouw :
0-100 cm klei
100-198 „ zeggeveen en kleiig zeggeveen
198-410 „ lichte klei tot zware zavel
410-460 „ humeuze klei en zeggeveen
460„ pleistoceen zand.

Evenals in Westergoo en Barradeel is deze veenlaag gelijk te stellen met
het veen-op-grotere-diepte in West-Nederland. De ligging ten opzichte van
N.A.P. is in het algemeen hoger dan in West-Nederland.
Het bleek echter, dat het veen vaak ontbreekt in depressies, die fungeerden
als aanvoergeulenvoor de mariene sedimenten van latere transgressies en op
de hoogste delen van de pleistocene zandondergrond.
Tijdens de atlantische/subboreale transgressieperiode werd in Barradeel
(Bakker en Wensink, 1955) en Westergoo (Veenenbos, 1949, 1952) op het
boreaal/atlantisch veen een pakket wadzand afgezet. In het Boornegebied
echter werden op het veen-op-grotere-diepte meer of minder zware kleien
aangetroffen, die overwegend als kwelderafzettingen beschouwd mogen
worden. Deze kwelderformatie ligt weer onder een veenpakket, dat door
Florschütz op grond van pollenanalytisch onderzoek gedateerd kon worden
op eind Subboreaal tot begin Subatlanticum (fig. 4, laag van 198-100 cm).
Deze veenlaag is dus te correleren, wat ouderdom betreft, met het reeds uit
het westen van Nederland bekende „oppervlakteveen". Dit veen is op zijn
1) In deze verhandeling is het „oppervlakteveen" nog gerekend bij het Oud-Holoceen
(fig. 5).
!) In het vervolg wordt het Beneden-Boornegebied aangeduid met Boornegebied.
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beurt weer door een mariene sediment afgedekt waarop in het volgende uit
voeriger wordt ingegaan.
Zowel wat betreft de stratigrafie, alsook de datering van de veenlagen
blijkt er een grote overeenkomst te bestaan tussen het Boornegebied en WestNederland (Van Liere, 1948; Du Burck, 1949; De Roo, 1949; Bennema en
Van der Meer, 1952; Edelman, 1953; Bennema, 1954; Haans, 1954). Gezien
deze grote overeenkomst lijkt het ons verhelderend om de term „oude blauwe
zeeklei" toe te passen op het mariene sediment tussen het oppervlakte- en het
veen-op-grotere-diepte. Te meer om hiermee een scheiding te maken tussen
deze „oudere" kwelder tussen het veen en de „jongere" kwelder onder de
knipklei in Westergoo, die we in het volgende „oude kwelder" zullen noe
men.
Eveneens valt de overeenkomst op tussen het Boornegebied en de door
Van Zeist (1950 en 1955) gepubliceerde gegevens betrekking hebbende op
onderzoekingen in het „Princenhof" en het gebied ten westen van Dokkum.
Een vergelijking met een studie van de holocene ondergrond van het
noordelijk deel van Groningen door Wiggers (1950) geeft vrijwel eenzelfde
beeld als het Boornegebied, nl. van boven naar beneden : klei op veen op klei
op veen op pleistoceen zand.
Het antwoord op de vraag, in hoeverre de oud-holocene sedimenten beïn26
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vloed zijn door de Unio- en GW/ré»?transgressies (Wiggers, 1955) wordt in
Westergoo en Barradeel bemoeilijkt door het feit, dat we hier met een prak
tisch ononderbroken pakket marien materiaal te doen hebben.
In het Boornegebied is vermoedelijk de invloed van deze transgressies wel
aan te tonen. Een plaatselijk aanwezig kléibandje in het veenpakket zou in
deze richting kunnen wijzen (fig. 6). Florschütz kon na pollenanalytisch onder
zoek concluderen, dat het veen direct boven het kleibandje van laatsubboreale ouderdom en doorgegroeid was tot het begin van het Subatlanticum.
Dit zou overeen kunnen komen met de 14C-dateringen van Wiggers (1955)
en Bennema (1954) resp. 1550 en 1800 v. Chr.
Een ander punt, waar de vermoedelijke invloed van de bovenbedoelde
transgressies werd aangetroffen, was iets ten noordoosten van Sneek. De
onder een pakket Middelzeeklei aangetroffen veenlaag op de pleistocene
zandondergrond gaf door zijn heterogene stratigrafie duidelijk weer, dat zij
was gevormd in de periferie van de mariene invloedssfeer (fig. 7).
Het hogere of lagere slibgehalte van de veenbanden geeft een beeld van
de mate van de mariene invloed.
Aan de hand van pollenanalytisch onderzoek kon Florschütz voorlopig
vaststellen, dat het gehele veenpakket de indruk geeft van subboreale ouder
dom te zijn. Tevens vertoont het diagram der Chenopodiaceae duidelijk twee
toppen. De eerste ongeveer in het midden en de tweede bijna op het einde
van het Subboreaal.
Hoewel het hier gegevens van een nog summier onderzoek betreft, lijkt het
niet onwaarschijnlijk dat er tijdens de vorming van het subboreale veen min
stens twee transgressies hebben plaatsgevonden. Door uitgebreider onderzoek
wordt getracht om de geconstateerde verschijnselen, die een mogelijke trans
gressie-invloed weerspiegelen, nader te bepalen.
b. Genese
Door de hogere ligging van de pleistocene ondergrond en de grote afstand
tot de open zee, waren in het Boornegebied gunstiger voorwaarden aan
wezig voor de afzetting van zwaardere sedimenten dan het geval is geweest in
Westergoo en Barradeel.
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De grote afstand tot de zee deed de erosieve werking van het water
tijdens de atlantische inbraken sterk verminderen. Het gevolg is geweest, dat
het veengebied tijdens de atlantische transgressie niet of slechts plaatselijk
werd aangetast. De geleidelijke overgangen van het veen naar de erboven
liggende oude blauwe zeeklei via humeuze kleien geven sterk de indruk, dat
we hier te maken hebben met een langzaam verdronken en overslibd veenlandschap.
Werd in het Boornegebied een kwelderformatie gesedimenteerd, in Westergoo en Barradeel werden tegelijkertijd dikke wadzandpakketten afgezet.
Het verschil moet weer gezocht worden bij de reeds eerder genoemde fac
toren, nl. de hogere ligging van de pleistocene ondergrond en de grotere af
stand van de zee. De eerste geeft een sedimentatiebasis dichter bij gemiddeld
hoogwater (de voorwaarde voor een kweldersedimentatie) dan in Westergoo
en Barradeel. De tweede factor schept omstandigheden voor de sedimentatie
van meer lutumrijke afzettingen. Dit effect wordt versterkt door het dicht
slibben van de „binnenzee" Westergoo.
Vermoedelijk mede door het uitgestrekte voorland en door de verminder
de agressie van de zee, kon zich in het Boornegebied een veenpakket ontwik
kelen. De veengroei nam eerst een aanvang in het einde van het Subboreaal
(fig. 4). Veenmonsters uit dichtgeveende geultjes (slempstroken) in de kwel
der van Westergoo konden op pollenanalytische gronden door Florschütz als
subatlantisch gedateerd worden.
Hieruit volgt, dat de veengroei in het Boornegebied eerder is begonnen
dan in Westergoo, waar in het algemeen niet van veengroei gesproken kan
worden, gezien de geringe dikte van de vegetatiehorizont.
Deze, reeds door Veenenbos (1949, 1952) beschreven, horizont kon door
ons verbonden worden aan het oppervlakteveen (zie fig. 8). Ook kon worden
vastgesteld, dat de oude kwelder in Westergoo bewoond is geweest, gezien de
bewoningsresten onder de vegetatiehorizont (o.a. bij Wommels) en dat er
bodemvorming in de oude kwelder heeft plaatsgevonden (ontkalking!).
Uit het bovenstaande blijkt, dat er na de atlantische transgressie een
periode van sterk verminderde zee-invloed is geweest, die in het Boornege
bied eerder is opgetreden dan in Westergoo.
Als een van de oorzaken van deze verminderde zee-invloed zouden wij met
Veenenbos het ontstaan van de kwelderwal(len) willen zien, die globaal ge
legen zijn langs de lijn Harlingen-Tjum-Dronrijp-Stiens-Holwerd. Deze
kwelderwallen zijn vermoedelijk ontstaan als brandingswallen (erosion cliff).
Hoewel deze kustwal gaten zal hebben vertoond, mede dienende voor de
afwatering van het achterland, bood zij een dusdanige bescherming, dat er
vegetatie en zelfs bewoning in het achterland mogelijk was.
3. HET JONG-HOLOCEEN

a. Inleiding
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, hebben we de grens tussen Oud- en
Jong-Holoceen gelegd bij de bovenkant van het oppervlakteveen en bij de
vegetatiehorizont op de oude kwelder in Westergoo.
Wanneer we eerst in het Jong-Holoceen over de Middelzee gaan spreken,
dan willen wij met deze naam aangeven de verschillende mariene geulsys
temen, die vanaf ongeveer het begin van onze jaartelling elkaar hebben opge
volgd met een sterke mate van gebondenheid aan de topografische ligging
van de huidige Middelzeeboezem.
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b. Het ontstaan der Middelzee
Tussen de kwelder van Westergoo en het oppervlakteveen van het Boornegebied moet een overgangszone bestaan hebben, die zich kenmerkte door natte
omstandigheden. Immers het veen vertoonde een helling van zuid naar
noord resp. van oost naar west en de oude kwelder van Westergoo van noord
naar zuid resp. van west naar oost. In dit bekken, dat met de zee in open ver
binding stond, zullen afvoergeultjes (o.a. Boorne) samengekomen zijn. Ge
zien de grote overeenkomst in stratigrafie van het Boornegebied en het gebied
tussen Leeuwarden en Dokkum, lijkt het ons zeer aannemelijk, dat het ge
noemde bekken één geheel vormde, althans contact had met het bekken in
Noordoost-Friesland.
In het bekken met zijn natte omstandigheden waren de voorwaarden gun
stig voor de vorming van slap, eutroof veen.1) Bij een verhoogde agressiviteit
van de zee, hetzij door een verhoogd zeeniveau, hetzij door een toenemende
stormvloedactiviteit, waren in dit bekken meerdere factoren aanwezig, die
een inbraak mogelijk maakten en zelfs in de hand werkten :
a. de reeds bestaande open verbinding met de zee,
b. de lage ligging,
c. de aanwezigheid van slappe, eutrofe veensoorten.
Als resultaat van onze onderzoekingen in het Boornegebied konden we
vaststellen, dat er zich drie duidelijk te onderscheiden sedimenten bevinden
boven het oppervlakteveen en plaatselijk boven de vegetatiehorizont op de
oude kwelder (fig. 8). Op grond van duidelijke vegetatiehorizonten, scherf
vondsten, de geaardheid der sedimenten en het sedimentatiepatroon menen
wij te mogen concluderen, dat deze sedimenten ieder voor zich een trans
gressiefase vertegenwoordigen uit de subatlantische transgressieperiode
(Edelman, 1953).
In analogie met West-Nederland zijn wij voor het Boornegebied en tevens
voor Westergoo tot de volgende indeling van de subatlantische transgressie
periode gekomen :
1. Eerste of pre-Romeinse transgressiefase 300-200 v. Chr.2)- ±50 n. Chr.
2. Tweede transgressiefase ± 300-7/800 n. Chr.
3. Derde transgressiefase ± 900- ± 1100 n. Chr.
bl. De eerste of pre-Romeinse fase van de subatlantische trans
gressieperiode
Tijdens de eerste fase van de subatlantische transgressieperiode brak de
zee in het bekken in tussen het oppervlakteveen en de oude kwelder. Door de
lagere ligging van het bekken en de weinig weerstand biedende aanwezige
sedimenten kon de zee gemakkelijk landinwaarts doordringen. Doordat het
bekken zich ver landinwaarts uitstrekte, kon de zee-invloed zich ook ver land
inwaarts doen gelden. Het bleek, dat de sedimenten van de eerste transgres
siefase zich aan weerskanten van de Middelzee bevinden en landinwaarts ge
leidelijk uitwiggen. Door klink van de veenlagen en de daartussen gelegen,
soms nu nog slappe, oude, blauwe zeeklei, was het landschap, vooral ten
oosten en zuiden van de Middelzee gedaald. We vinden in dit gebied het se
diment van de eerste transgressiefase dan ook tot een dikte van 2 meter. Ten
1)

Hieronder mede te verstaan humeuze kleien en baggerkleien.
van monster GRO 1167: 2200 = 65.

2) 14C-datering
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Fig. 6. Kleiband in subboreaal veen.
Clay band in subboreal peat.

ig. 7. Meer en minder slibrijke banden in subboreaal veen. De topografie van het veen
heeft zich aan die van de ondergrond aangepast.
More or less clay containing bands in subboreal peat. The peat topography has adjusted itself
to that of the substratum.

Fig. 9. Scherven uit de eerste eeuw n.Chr. gevonden in de kleilaag op veen.
Potsherds from the first century A.D. found in the clay layer over peat.

Fig. 10. Sediment (met scherffragmenten van 100-200 n.Chr.) van de pre-Romeinse fase
van de subatlantische transgressieperiode onder knipklei en op de oude kwelder.
Boven- en onderkant begrensd door een vegetatiehorizont.
Deposit (containing potsherds from 100-200 A.D.) from the fire-Roman transgression phase
of the subatlantic transgression period underlying knipklei and overlying the old tidal marsh.
Top- and bottomside are defined by a vegetation horizon.

Fig. 11. Sediment van de pre-Romeinse transgressiefase onder een terpzooi met scherven
van ± 50 n. Chr.
Deposit from the pre-Roman transgression phase under the base of a mound („terp") with
potsherds from ± 50 A.D.

Fig. 13. Lichte zavel 70-80 cm dik met veel roest op zware kwelderklei.
Rust-stained light sandy clay with a thickness of 70-80 cm overlying heavy tidal marsh clay.
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Fig. 8. Schematische doorsnede van het Boornegebied tussen Rauwerd en Oosterwierum.
Schematic cross-section of the Boorne area between Rauwerd and Oosterwierum.

westen en noorden van de Middelzee is de dikte ervan landinwaarts reeds
spoedig tot enkele decimeters beperkt gebleven.
We konden vaststellen, dat de door Veenenbos (1949) reeds beschreven
„stugge laag" van 10 à 20 cm dikte tussen de oude kwelder en de knipklei
genetisch verbonden is met de sedimenten van de eerste fase van de subatlan
tische transgressieperiode, hetgeen door Bennema (1954) als mogelijk werd
verondersteld.
Met behulp van scherfvondsten, die door Halbertsma gedateerd konden
worden, was het mogelijk deze eerste fase te dateren als zijnde de transgres
siefase van vóór 50 n. Chr.
Bij Flansum konden scherfvondsten uit een kleilaag op het oppervlakte
veen door Halbertsma gedateerd worden als afkomstig uit de eerste helft der
eerste eeuw (fig. 9).
Daar het hier een scherfvondst betreft in een oppervlakkig geërodeerd ge
bied, geven de erboven liggende sedimenten omtrent het algemeen genetisch
beeld geen duidelijke aanwijzingen. Op andere plaatsen echter kon een dui
delijk beeld van de stratigrafie verkregen worden. We noemen hier o.a. een
ontsluiting bij Baard (ten westen van de Middelzee), waar het sediment
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boven de vegetatiehorizont op de oude kwelder scherven bevat, die door
Halbertsma op 100-200 n. Chr. gedateerd konden worden.
In analogie met de gegevens uit West-Nederland blijkt uit deze datering,
dat de bewoning is begonnen na het einde van de eerste fase van de subatlantische transgressieperiode. De scherven bevonden zich in hoofdzaak in
de laag, die zowel aan de beneden- als aan de bovenkant begrensd werd door
een vegetatiehorizont (fig. 10).
Een door Halbertsma uitgevoerd, nog niet gepubliceerd, onderzoek naar
de ouderdom van de terp van Felsum (onder Spannum) in het nog aanwezige
restant ervan, leverde scherfvondsten op, waaruit opgemaakt wordt, dat de
bewoning pas na de eerste helft van de eerste eeuw n. Chr. een aanvang nam.
Profielstudie ter plaatse had als resultaat, dat wij het sediment van de preRomeinse fase (stugge laag) konden herkennen onder de terpzooi.
De daarbovenliggende scherven bevestigen ook hier, dat de eerste sedimen
tatie op de oude kwelder afkomstig is uit de pre-Romeinse fase van de subatlantische transgressieperiode.
Ook Van Zeist (1955) komt op grond van pollenanalysen voor het gebied
ten westen van Dokkum tot de conclusie, dat de overstroming van het veen
ter plaatse geruime tijd na 500 v. Chr. moet hebben plaatsgevonden.
Ons onderzoek leverde verder op, dat deze transgressie in het Boornegebied gepaard is gegaan met de vorming van diepe, scherp begrensde geulen,
die in een fijnvertakt systeem in het veenlandschap dringen. Langs deze
geultjes zijn, meer of minder duidelijk, oeverwallen aanwezig die zich plaat
selijk als ruggetjes in het veld voordoen. Vleeshouwer (1957) vond in het ge
bied Warga-Wartena langs deze kreekjes oeverwallen van kalkrijk tot kalkhoudend materiaal, terwijl verder van de kreekjes af zware, humeuze kleien
gesedimenteerd waren. Eveneens was hier sprake van een meer of minder
uitgesproken omkering van het reliëf. Dit beeld wordt ook beschreven door
Van Liere (1948) in het Westland.
De door deze transgressiefase ontstane zeearm wordt door ons gezien als
het begin van de Middelzee. Hoewel de lengte landinwaarts reeds aanzienlijk
geweest moet zijn, gezien de verbreiding van de sedimenten, is de oudste vorm
van de Middelzee vermoedelijk maar een smalle diepe geul geweest (fig. 8 en
12) met vele zijgeulen landinwaarts. Uit het feit, dat het geulenstelsel van de
pre-Romeinse transgressiefase diepingesneden en scherpbegrensd is, mag mis
schien worden afgeleid, dat deze fase van de subatlantische transgressie
periode gebonden is aan een vrij heftige agressievorm van de zee.
b2. De tweede fase van de subatlantische transgressieperiode
Het begroeide en bewoonde kwelderlandschap, gevormd in de eerste fase van
de subatlantische transgressieperiode, is echter weer door de zee overspoeld
en met een nieuw sediment bedekt geworden. Door Halbertsma gedateerde
scherfvondsten van overslibde woonplaatsen maakten het mogelijk, het begin
van deze transgressiefase te stellen op ± 300 n. Chr. Dit stemt overeen met de
resultaten van een onderzoek van Modderman (1952) naar de ouderdom van
de terp Klein-Gietens onder Wommels. In Westergoo stelde Veenenbos
(1949, 1952) het begin van deze transgressiefase op ca. 300 n. Chr. Dit komt
dus overeen met West-Nederland, waar ook de tweede fase van de subatlan
tische transgressieperiode ca. 300 n. Chr. begonnen en omstreeks 7 à 800 n.
Chr. geëindigd is.
In Friesland brak de zee tijdens deze tweede transgressiefase, o.a. in de
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reeds bestaande Middelzee in. Door de erosieve werking van het water werd
de Middelzee verbreed. De in de eerste transgressiefase gevormde kustwallen
werden meer landinwaarts verplaatst. De verbinding van de Middelzee met
het gebied tussen Leeuwarden en Dokkum werd nu definitief gesloten door
deze kustwallen.
De sedimentatie in deze periode vond vanuit de Middelzee bilateraal
plaats. Langs de oevers ontstonden zavelige kust- of oeverwallen, thans nog
duidelijk in het veld waarneembaar, terwijl landinwaarts het sediment zwaar
der wordt om ten slotte over te gaan in de bekende knipkleiafzettingen.
Opvallend is, dat deze tweede transgressiefase zijn invloed veel verder
landinwaarts heeft kunnen doen gelden dan de eerste fase. Is het sediment
van de pre-Romeinse fase gebonden geweest aan een kreken- of geulensys
teem, het sedimentatiepatroon van de tweede fase doet meer denken aan een
totale overspoeling van het landschap, gezien de uniformiteit van het sedi
ment in het achterland.
Uit de bilaterale sedimentatie van de Middelzee volgt, dat de knipklei in
Westergoo en een groot deel van de knipklei-op-veen in Centraal- en Zuid
west-Friesland beide gesedimenteerd zijn in de tweede fase van de subatlan
tische transgressieperiode.
b3. De derde fase van de subatlantische transgressieperiode
Tijdens de derde transgressiefase heeft de, toen reeds als een zeearm bestaande,
Middelzee een belangrijke rol gespeeld. Onder invloed van de erosieve wer
king van het water werden de bestaande kust- of oeverwallen plaatselijk ge
heel of gedeeltelijk landinwaarts verplaatst.1) Hierdoor werd de bestaande
Middelzee verbreed.
In Westergoo werd deze periode in hoofdzaak gekenmerkt door een aan
tasting van het reeds bewoonde knipkleilandschap (Veenenbos, 1949, 1952).
In het Boornegebied wordt deze derde transgressiefase, behalve door erosie
(fig. 12, profiel A), tevens gekenmerkt door de afzetting van een verjongingsdek (fig. 12, profiel B) en het opslibben van eerder geërodeerde gebieden (fig.
12, profiel C). Het verjongingsdek, dat in de kustwallen soms meer dan 1 m
dik is, is over het algemeen dunner dan 50 cm. Op grond van morfologische
kenmerken is het te onderscheiden van het onderliggende sediment.
De erosie in Westergoo heeft ertoe geleid, dat men het bedreigde land ging
beschermen. Hiertoe wierp men dijken op waardoor de zg. „eilanden" ont
stonden, o.a. het eiland van Oosterend. Volgens Rienks en Walther (1954)
zouden dit mede de oudste dijken in Friesland zijn, daterende van omstreeks
1000 n. Chr. Hieruit volgt, dat omstreeks 1000 n. Chr. de invloed van de
derde transgressiefase in Westergoo reeds een dergelijke omvang had aange
nomen, dat men overging tot bestrijding van het water. Thans nog zijn afge
damde erosiegeulen in het veld te herkennen aan de lagere ligging en afwij
kende profielopbouw. Ook de rechte hoek, waaronder de dijk vaak een geul
passeert, geeft aan, dat men bij de aanleg soms moeilijke passages heeft gehad.
Het einde van deze periode heeft een geheel ander aspect dan het begin,
doordat het eerste bepaald wordt door de (evenwijdige) bedijking en dichtslibbing van de Middelzee, zoals die tegenwoordig bekend is.
Indien de kronieken betrouwbaar zijn, dan moet deze „toeslijcking" van
1) Een zeer duidelijk beeld van de verplaatsing van de oeverwal ligt ten noorden van Marsum. Het geërodeerde materiaal werd hier ver landinwaarts verplaatst en als een verjon
gingsdek op het knipkleilandschap gesedimenteerd (zie Nebokaart 1:200.000).
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Verjongingsdek als oeverwal langs de Middelzee
Rejuvenated cover as a levee along the Middelzee
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Fig. 12. Schematische doorsnede van het Boornegebied tussen Kleiterp en Terzool.
Schematic cross-section of the Boorne area between Kleiterp and Terzool.

de Middelzee in het Boornegebied omstreeks 1200 reeds grotendeels voltooid
zijn geweest, getuige de jaartallen die bij diverse gebeurtenissen staan ver
meld (Rienks en Walther, 1954).
We noemen hier enkele voorbeelden:
a. stichting van Nijland (in de Middelzee) + 1230,
b.

aanleg van de weg Oosterwierum-Rauwerd (Krinzer arm) 1242,

c. aanleg van de weg Boksum-Goutum 1270-1280.

Uit het bovenstaande blijkt, dat ca. 1000 n. Chr. de zee zijn invloed weer
in het Boornegebied deed gelden en dat deze invloed reeds voor 1200 n. Chr.
afgelopen geweest moet zijn. We zouden dan ook de derde fase van de subatlantische transgressieperiode in analogie met West-Nederland willen stellen
van ± 900-± 1100 n. Chr. Opgemerkt dient te worden dat de Middelzee
tussen Scharnegoutum en Rauwerd zich in hoofdzaak heeft verbreed ten
koste van zijn zuidelijke oever (fig. 8).
Uit de gegevens verkregen bij de opname van de Nebokaart 1 : 200.000
in het gebied tussen Leeuwarden en Dokkum menen wij te mogen conclu
deren, dat hier bij de genese in grote lijnen dezelfde transgressiefasen een rol
hebben gespeeld als beschreven voor het Boornegebied, waar de Dokkumer
Ee dezelfde rol vervulde als de Middelzee in Westergoo. Ook hier vinden we
knipklei-op-kwelder en knipklei-op-veen. De erosie heeft nog zijn zichtbare
sporen achtergelaten in de vorm van o.a. de Foudgumer- en Anjumer Kol
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ken. Tevens vond verjonging plaats van het knipkleigebied door afzetting van
een lichter sediment. Ook hebben de latere inbraken vanuit de Lauwerszee
hun invloed doen gelden.
Uit de gegevens verkregen door veldstudies in het gebied van de „Pingjumer Halsband" (het gebied globaal begrensd door de lijn HarlingenBolsward-Zurich) kon worden afgeleid, dat de genese van dit gebied in grote
trekken analoog is aan die van het Boornegebied. Aan weerszijden van de,
nog als slenk aanwezige, voormalige „kreek", bevinden zich zavelige „kreek"of „oever"-wallen. Landinwaarts wordt het sediment zwaarder en gaat via
kwelderklei over in knipklei. Waar op meerdere plaatsen (o.a. bij Arum, zie
fig. 13) de zavel op een zwaardere ondergrond rust, mogen we aannemen,
dat onder invloed van de zee de bestaande kreek zich verbreedde, waarbij de
kreekwallen landinwaarts werden verplaatst.
Ook konden op meerdere plaatsen door de aanwezigheid van vegetatie
banden twee sedimenten op de „oude kwelder" worden onderscheiden. In
analogie met Westergoo en het Boornegebied kon aan de hand van lig
ging en morfologie het sediment, direct liggende op de oude kwelder, geda
teerd worden als de pre-Romeinse fase van de subatlantische transgressie
periode. Het bovenste sediment is afgezet in de tweede fase van de subatlan
tische transgressieperiode.
De derde fase van de subatlantische transgressieperiode, in het Boornege
bied gekenmerkt door erosie naast sedimentatie van een verjongingsdek,
heeft in dit gebied eveneens een rol gespeeld.
c. De bewoningsgeschiedenis
De reeds eerder genoemde scherfvondsten uit de omgeving van Flansum
(fig. 9) geven ons te zien, dat in het begin van de eerste eeuw ter plaatse be
woning mogelijk was. Daar het hier slechts een summier onderzoek betreft,
zijn verdere details niet bekend. Wel rees sterk het vermoeden, dat het veen
ten tijde van de bewoning reeds bedekt was met een marien sediment dat,
gezien de datering der scherfvondsten, afkomstig is uit de pre-Romeinse fase
der subatlantische transgressieperiode.
Buitengewoon interessant was het feit, dat in de naaste omgeving van deze
oude woonplaats nog overblijfsels te zien waren, van oude, door de mens ge
troffen, cultuurtechnische maatregelen in de vorm van greppels of smalle
slootjes (fig. 14). Vermoedelijk heeft men hier te maken met oude perceels
scheidingen. De onderlinge afstand bedroeg ca. 12 m.
Deze greppels waren tot in het veen gegraven en in een latere transgressie
fase dichtgeslibd. Plaatselijk waren deze greppels in het maaiveld nog te her
kennen.
Niet minder interessant was het beeld van kleibanen ter breedte van enige
meters in het oppervlakteveen, afkomstig van volgeslibde, door de mens ge
graven sleuven. Tussen deze sleuven waren nog veenwalletjes aanwezig van
50 à 60 cm breedte. Hier kregen wij ongetwijfeld een beeld te zien van een
vervening omstreeks de jaartelling door de bewoners, die ook toen reeds het
veen als brandstof wisten te benutten (fig. 15).
Halbertsma (1955) noemt ook meerdere overslibde vindplaatsen, waarvan
de ouderdom gedateerd werd op omstreeks het begin van onze jaartelling.
In de omgeving van Grouw werden door Santema (1955) overslibde bewoningsresten gevonden, die ook dateren uit het begin van onze jaartelling.
Zowel uit de dateringen van Halbertsma als van Santema blijkt, dat er
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onderscheid gemaakt kan worden in de vondsten uit de eerste helft van de eerste
eeuw en die uit de tweede en derde eeuw. De oudste vondsten zullen ver
moedelijk liggen op het sediment van de eerste fase van de subatlantische trans
gressieperiode, dat in het veenlandschap plaatselijk voorkwam langs de geul
tjes. Het verdwijnen van de bewoning omstreeks 50 n. Chr. zou mogelijk ver
band kunnen houden met een door Bennema (1954) geconstateerde twee
deling in de overstroming van het landschap tijdens de pre-Romeinse trans
gressiefase. Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het hier resten betreft
van een tijdelijke bewoning door b.v. jagers.
De bewoning uit de tweede en derde eeuw, al of niet direct op veen, is als
gevolg van de tweede fase van de subatlantische transgressieperiode meren
deels verdwenen.
Boringen in nog bestaande terpen toonden menselijke invloeden aan tot in
de bovenkant van het oppervlakteveen of de daarmee corresponderende
vegetatiehorizont (o.a. Harstaburen, Deersum). Gezien het feit, dat mense
lijke bewoning tot vrij grote diepte in het profiel merkbaar is, waardoor het
lijkt alsof men op een lager niveau is begonnen te wonen, hetgeen ook gede
monstreerd wordt met fig. 9, menen wij te mogen aannemen, dat de be
woning in genoemd gebied begon na de pre-Romeinse fase van de subatlanti
sche transgressieperiode.
Vleeshouwer (mondelinge mededeling) constateerde in de omgeving van
Warga-Wartena, dat de meeste bewoningsresten werden gevonden op de
oeverwallen langs de pre-Romeinse kreken. Minder talrijk waren de vond
sten van bewoningen, die gevestigd waren op de slappe, humeuze pre-Ro
meinse klei. Sporadisch deden zich vondsten voor van nederzettingen direct
op veen.
Tijdens de tweede transgressiefase hebben de meeste nederzettingen op de
kreekwal zich kunnen handhaven door het opwerpen van terpen (o.a. Wartena, Warstiens). De meer in het achterland gelegen vestigingen moesten
worden verlaten en werden met een knipkleilaag afgedekt.
4. SUMMARY

The aspect of Lower Peat underlying Old Marine Clay which is in turn
covered by Upper Peat known from the western part of the Netherlands and
Groningen and hitherto unknown from the western and central part of
Friesland has been recorded in the latter province east and south of the line
Leeuwarden-Akkrum-Sneek.
Analogous to the Western Netherlands the subatlantic transgression period
in Friesland can be subdivided in three phases:
a. The first or pre-Roman phase from 300-200 B.C.- ±50 A.D.
Characterization: Origin of the Middelzee as an open sea bay in a basin
between the tidal marsh of Westergoo and the growing Upper Peat. The
sediment has been brought down by a deep cut-in and well-bounded gully
system. This sedimentation layer was already occupied by man in the first
half of the first century of our era. Evidences of this occupation are finds of
potsherds, land partitions and peat digging.
b. The second phase from ± 300-700 A.D.
Extension (widening) of the Middelzee. Bilateral sedimentation of „knipklei"
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(sticky clay) further landward than the sediments of the first phase. The
„knipklei" layer over tidal marsh is of the same age as the „knipklei" over peat.
c. The third phase from ± 900-1100 A.D.
Further extension (widening) of the Middelzee, erosion of the knipklei land
scape in Westergoo, sedimentation and erosion of a rejuvenating surface
layer in the Boorne area. After embankments silting-up of the Middelzee.
Afgesloten februari 1958
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MINERALE AFZETTINGEN IN HET SMEULVEEN
Mineral Deposits in the Smeulveen Area.
door I by

Ir. B. van Heuveln
I. INLEIDING

In het zuidoosten van de provincie Drente ligt ter hoogte van Emmen, ooste
lijk van de Hondsrug, een groot, op het ogenblik in vervening zijnd veen
gebied (fig. 1).
In dit gebied komen in het Smeulveen en in de omgeving ervan veenprofielen voor met mineraallenzen. Het is een bijzondere gewaarwording
de oranjerode en lichtblauwe afzettingen, die hevig contrasteren met de don
kere matrix van het veen, in de veenputten aan te treffen.
Visscher (1931) beschreef in een uitvoerige geografie dit Zuidoostdrentse
veengebied. Aan dit geschrift werd gedeeltelijk fig. 2 ontleend, waarop onder
meer de plaatsen zijn aangegeven waar de veenmineralen in het onderhavige
gebied voorkomen. Ook is in deze figuur de plaats aangegeven waar een vol
ledig profiel werd bestudeerd. Fig. 3 geeft een beeld van zulk een profiel in
situ, terwijl in fig. 4 een uitvoerige schets daarvan is opgenomen. Prof.
Florschütz heeft een pollenanalyse van het veen vervaardigd, welke in fig. 5
staat afgedrukt. Ir. Jongerius verschafte vele gegevens over de micromorfologie van veen en mineralen.
Door Opzichter De Bakker werden verschillende monsters voor dit onder
zoek gegloeid. De resultaten zijn tabellarisch in fig. 4 vermeld.
Tijdens het onderzoek bleek, dat de vorming van veenmineralen een
exponent is geweest van bijzondere hydrologische omstandigheden. Om deze
reden werd de oorspronkelijke opzet van een beschrijving van deze afzetting
verruimd tot een nauwkeurige beschrijving van het gehele profiel, in het bij
zonder het gedeelte beneden het oude mosveen. Uit de resultaten werd ge
poogd een samenhang aan te wijzen tussen dit veenlandschap en de stroomdalen. Meer dan een aanwijzing kon dat in deze publikatie niet zijn, daar dit
onderwerp nog in studie is. Hierop wordt echter binnenkort teruggekomen.
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Gebied van de detailkaart fig. 21 Area of the detailed map fig. 2

Het profiel bestaat, in grote trekken, uit een pakket oligotroof veen, liggend
via een overgangszone, bestaande uit verslagen veen en minerale lagen, op
moerasveen. Zoals in fig. 4 blijkt, is in het oligotrofe veen jong en oud mos
veen aanwezig, gescheiden door een dun laagje Cuspidatumveen. Aan de basis
van het oude mosveen ligt een laagje berkenveen. Belangrijk voor het verdere
betoog is, dat dit dus als regenwaterveen kan worden beschouwd.
De overgang van dit pakket naar het moerasveen is vrij complex. Onder
scheiden werd een zone met grof verslagen veen, rustend op een zone fijn
verslagen veen. Beide worden dus beschouwd als allochtoon veen. De boven
kant van het moerasveen bestaat vaak uit een laag veenmineraal, voorname
lijk sideriet, die geleidelijk naar beneden overgaat in zuiverder moerasveen.
Plaatselijk is dit veenpakket sterk gescheurd. Het mineraalpakket wijkt dan
van de scheur af. De scheur zelf is gedeeltelijk gevuld met doppleriet. Soms
komen op enige diepte in het moerasveen ook nog mineraallenzen voor. Het
moerasveen rust via een zone met opvallend veel boomstammen op een
zandige gyttja. De minerale ondergrond bevat geen bodemprofiel.
2. BESCHRIJVING

In fig. 4 is een profiel zo volledig mogelijk schematisch weergegeven. Daar de
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Door Visscher (1931) geconstateerd voorkomen van sideriet
By Visscher (1931) recorded occurences of siderite
Waarnemingspunt/Observation point
Waarschijnlijk gyttja-achtige over gang j Apparently gyttja-like transition
Kwelgebied/iSV^agf area
Grens veengebieden!Boundary of Pea* districts

Fig. 2. Detailkaart van de verbreiding van de afzettingen en de kwel.
Detailed map of the distribution of the deposits and seepage.

navolgende beschrijving van een profiel in situ is gegeven, wijken de diepten
soms iets af van de schets.
0-16
16-40

40- 77

Opgebrachte bolster.
Gebrand jong mosveen met twee kolige lagen.
Bij de pollenanalyse blijkt in deze laag een stuifmeelkorrel van Fagopyrum voor
te komen.
Deze laag gaat scherp over in :
Jong mosveen, gegroeid in elkaar overlappende bulten van 1-2 meter breedte
en 20 cm hoogte.

Verklaring van fig. 4.
1. Opgebrachte bolsterJBrought-up tirr 2. BrandlagenJBurned-over layers (old buckwheat cultivation horizon) 3. GóijSmall
drainage gully in young Sphagnum peat 4. Belten jong mosveen,/Hummocks of young Sphagnum peat 5. Cuspidatumveen/
Cuspidatum peat 6. Oud mos veen/OW Sphagnum peat 7. Berken veen/ßtrcA wood peat 7a. Berkenstobben/ßtrc/z stumps 8.
Grofverslagen veenjPeat broken down into coarse fragments by wash 9. Met sideriet opgevulde scheurtjes/.SW// cracks filled
with siderite 10. Splinter of fijn verslagen veen] Peat broken down into very fine fragments by wash 10a. Splinter ballen /Lumps
of very fine peat fragments 11. "LuchtholtenjAir-filled cavities 12. ScheurICrack 13. DopplerietjDopplerite 14. Veen met
afzettingen van sideriet, vivianiet, limoniet en gips JPeat with deposits of siderite, vivianite, limonite and gypsum 14a. Siderietlenzen/Siderite lentils 15. Moerasveen/Bog peat 16. Noordwaarts geörienteerde boomstammen van els en berkILogs of
alder and birch orientated in a northern direction
17. Uttekul of meerbodem/GyM/a or slob soil
18. Minerale ondergrond
zonder bodemprofiel/Minera/ subsoil without profile development.
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Fig. 4. Schets van een ideaal profiel met gloeiresultaten.
Sketch of an ideal profile with colour description after ignition.
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77- 95
95-173

Plaatselijk komen overgroeide geultjes voor, zogenaamde gollen, van 1 meter
breed en 30 cm diep.
Reductiekleur 5 YR 2/4.1)
Oxydatiekleur 7,5 YR 4/4.
Gloeikleur 2,5 Y 8/4.
Gelaagd en weinig verweerd: knijpgraad 1-2.2)
Op de koppen van de bulten iets donkerder en verder verweerd: knijpgraad 2-3.
Micromorfologisch geen duidelijke sporen van dierlijke uitwerpselen aanwezig.
Botanische samenstelling: nagenoeg zuiver veenmos.
Geleidelijk overgaand in :
Cuspidatumveen. Sterk bladeiig, gelaagd: knijpgraad 3.
Botanische samenstelling: Sphagnum cuspidatum, weinig Eriophorum.
Geleidelijk overgaand in :
Oud mosveen.
Reductiekleur 2,5 YR 2/4. Oxydatiekleur 10 R 2/1.
Gloeikleur, in drie etages van boven naar beneden 10 YR 8/6, 7,5 YR 6/8 en
7,5 YR 5/8.
Gelaagd en sterk verweerd: knijpgraad 8.
Zeer zwak golvend met inzinkingen boven de scheuren in de ondergrond.
Naast de, door kleine bodemdieren aangevreten en daardoor sterk verkleinde,
houtige plantendelen komt „moder"-vorming door dezelfde fauna voor. De
ruwe humus is gevormd door de eveneens aanwezige schimmels.
Botanische samenstelling: (zie ook de verklaring van fig. 5) van boven naar
beneden zijn herkenbare delen aangetroffen van:
Rhynchospora alba
Calluna
Rhynchospora alba
Verder: Eriophorum
Scirpus
Calluna
Eriophorum
Andromeda
Ericaceae
Rhynchospora alba
Vrij veel Calluna
Veel Eriophorum
Scirpus
Hout
Andromeda

Verklaring van fig. 5
Al

Andromeda
Alnus

Col

Calluna

Car

Garex

Ch

Chenopodiaceae

Er

Eriophorum

Eri

Erica

H

Hout / Wood

M

Menyanthes

Ph

Phragmites

Rh

Rhynchospora alba

Sc

Scirpus

V

Vaccinium oxycoccus

R

Ranunculus lingua

N

Nymphéa alba

A

A

Jong Sphagnumveen
Young Sphagnum peat
Oud Sphagnumveen
Old Sphagnum peat
Cuspidatumveen
Cuspidatum peat

I

1

Sphagnum
VeenJPeat
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Hypnaceae
Humeuze gyttja
Humose gyttja
Humeus zand
Humose sand
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Veel/Much
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Betrekkelijk veel/Comparatively much
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WeiniglLittle

«
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De cijfercode, waarin de kleuren staan vermeld, is die van de Munsell Color Chart.
Met knijpgraden zijn bedoeld de humificatiegraden van Von Post.
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Fig. 5. Pollendiagram van een veenprofiel in het Smeulveen met botanische analyses.
Pollen diagram of a peat profile in the Smeulveen area with botanical analyses.
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173-185

185-195

195-205

205-220

Veel Calluna
Veel Vaccinium oxycoccus
Veel Eriophorum
Sphagnum cuspidatum
Geleidelijk overgaand in:
Middelste stobbenlaag.
Reductie- en oxydatiekleur: 5 YR 2/1.
Gloeikleur : 2,5 YR 4/8.
In verse toestand zeer brokkelig. Losse stapeling van takjes en bladeren, soms
kronkelig inééngegroeide nesten van takken en stammetjes van overwegend
berken en omsloten door verweerd veenmos, plaatselijk spalterig (fig. 6).
Micromorfologisch blijken dierlijke uitwerpselen nagenoeg te ontbreken. Ook
de mechanische verkleining van plantendelen is veel geringer dan in het oude
mosveen. Enkel houtige delen zijn bewaard gebleven. Plaatselijk komen reeds
„splinter"-invloeden in het veen voor.
Botanische samenstelling : Betula, Sphagnum cuspidatum, Calluna, Eriophorum.
Geleidelijk overgaand in:
Grof verslagen veen.
Reductie- en oxydatiekleur: 10 R 2/1. Gloeikleur: 7,5 R 3/6.
Grof-amorf en zeer poreus. Breukvlakken harig tot vezelig. In droge toestand
brokkelig. Vele korte takjes van verschillende afmetingen komen voor.
Boven scheuren in de ondergrond komen verticale holten voor, zonder aanslag
op de wanden, met een lengte van ongeveer 10 cm en 2 cm breed. Zijdelings gaat
het over in Cuspidatumveen waarbij dan de middelste stobbenhorizont ontbreekt.
Scherp overgaand in:
Fijn verslagen veen of splinter.
Reductiekleur: 5 YR 2/2. Oxydatiekleur: 5 YR 2/0. Fijn-amorf en compact.
Breukvlak in vochtige toestand zwak-glanzend en iets uitgeschulpt; in droge toe
stand scherphoekig met een witte aanslag. Op de overgang naar het veenmineraal komen kleine brokjes sideriet voor. Direct hieronder bestaat de grondmassa
micromorfologisch uit horizontaal gestrekte stukjes amorfe humus met ver
spreid ertussen eveneens horizontaal gestrekte, doch veel grotere, siderietdeeltjes. In vochtige toestand bij uitwrijven zeer vettig, soms iets korrelig en vuile
vingers achterlatend.
Aan de bovenzijde vaak verticale scheurtjes van 2 cm diepte en J cm breedte,
gevuld met doppleriet.
Boven de grote verticale scheuren is de laag onderbroken. Meestal zijn dan bo
venin de scheuren ballen en brokken van deze laag terug te vinden.
Micromorfologisch bestaat het materiaal uit amorfe humus, waarin zeer grillige
grote holten voorkomen. De humusmassa is door droogtescheurtjes in vijf- à zesvlakkige, in grootte variërende brokjes verdeeld.
Botanisch zijn delen van Sphagna en Hypnaceae geconstateerd.
Deze laag gaat scherp over in :
Veenmineraal.
Reductiekleuren : 2,5 Y 6/8 - 10 YR 5/6 à 6/6, binnen enige seconden overgaand
in 5 Y 5/3.
Oxydatiekleuren : 2,5 YR 3/4 - 10 R 3/4. De bovenstaande kleuren slaan hoofd
zakelijk op sideriet in geoxydeerde vorm als ijzerhydroxyde (limoniet). Daaren
boven komen oxydatiekleuren voor van 7,5 YR 7/8; 2,5 Y 8/2 en 7,5 B 5/2.
De veenmineralen komen vaak in lenzen voor. De vorm hiervan kan variëren in
dikte van 5-50 cm en in lengte van 30 cm tot 30 m.
In vochtige toestand zeer zacht; bij wrijven zeer vettig en kleverig. In droge toe
stand bros; bij wrijven poedervormig en zeer besmettelijk kleurend. De laag is
amorf en compact en bestaat voornamelijk uit FeC03 ingebouwd in een skelet
van moerasveen, dat soms in dunne laagjes voorkomt. Hierin komt relatief, zoals
bij indroging blijkt, meer vivianiet (Fe3(P04)2) voor. Naarmate hoger in het
profiel voorkomend, is het mineraal zuiverder.
In horizontale breuk komen gangetjes voor met een diameter van 1 mm. De
naaste omgeving is dan donkerder van kleur. Sporadisch zijn zeer sterk verweer
de schelpjes van ongeveer 3 mm aangetroffen.
Micromorfologisch bestaat de sideriet uit vage, okerbruingekleurde, min of
meer afgeronde eilandjes van sterk variërende grootte. Ze zijn gebed in zeer fijn
verdeelde organische stof met deels zeer grillige vorm.
Jongerius vermoedt, dat deze, althans gedeeltelijk, van dierlijke oorsprong is.

Hij vergelijkt het, in navolging van Hartman (1951), met „Waldmoorhumus",
een soort dy.
Het mineraalpakket is vaak verticaal gescheurd. Deze scheuren hebben een
breedte van 20 cm, een diepte van 70 cm en een conische en kromme vorm (fig.7).
Een zone van 15 à 20 cm aan weerszijden van de scheur bevat dan geen mineraal
(zone A in fig. 4). De lens vormt dan met de omgeving van de scheur een soort
hyperbolisch grensvlak. Dit pakket is aan de bovenzijde geulvormig geërodeerd.
Deze insnijdingen zijn het diepst boven de scheuren, hoewel ze ook naast de
scheuren voorkomen, zij het daar minder diep. De gelaagdheid van het mineraal
pakket en het veen breekt dan af (fig. 8). Aan de onderzijde van het pakket wijkt
eveneens het mineraal terug en breekt de gelaagdheid af. De wanden van de
scheuren zijn bovenin met een zeer dun, vaak rood aangeslagen, laagje doppleriet bekleed. Dit laagje wordt naar beneden gaande dikker en raakt in het nauwst
van de scheur de andere laag zonder in elkaar over te gaan.
Het doppleriet is in vochtige toestand glanzend-zwart, elastisch, gelatineus en
breekt met een glanzend, diep uitgeschulpt breukvlak. Tegen uitwrijving biedt
het veel weerstand en wordt dan rul. Het laat geen vuile vingers na. Micromorfologisch is het doppleriet opgebouwd uit zeer kleine, donkere bolletjes, onder
ling verbonden door geligbruine humus. Het geheel is doorsneden door vrij
brede verticale en iets nauwere horizontale scheuren. De kleine prismata zijn
eveneens, maar nu grillig, gescheurd. De vraag is, of deze scheuring niet een
gevolg is van het drogen van het veen, dat uiteraard in de grote scheuren het
sterkste is geweest.
Het veenmineraal gaat geleidelijk over in :
220-325 Moerasveen.
Reductiekleur: 5 YR 3/3. Oxydatiekleur: 5 YR 2/2. Gloeikleur: 10 R 3/6.
Weinig gelaagd, sterk verweerd vooral bovenin. Knijpgraad 8 à 9.
Vlak onder het mineraal bestaat het veen micromorfologisch grotendeels uit
zeer sterk vergane, ondoorzichtige, organische stof, bestaande uit disperse humus
en sterk verkoolde plantendelen. Daartussen komen laagjes bruingekleurde, min
der sterk vergane plantendelen voor.
Dieper, ter hoogte van de uiteinden der scheuren en in de buurt daarvan, heeft
de veensubstantie in hoofdzaak dezelfde samenstelling als hoger in het profiel.
Echter is de doorlopende band van minder verweerde plantendelen gereduceerd
tot enkele verspreide brokken. Gedeeltelijk is de humus verenigd tot grote com
pacte complexen waarin rechte droogtescheurtjes voorkomen. Evenmin als in
de hoger gelegen lagen zijn hier dierlijke uitwerpselen geconstateerd.
Dieper, 20 cm boven de gyttja, is het veen veel minder sterk gehumificeerd.
De hoofdmassa bestaat uit nagenoeg onverweerde lichtgekleurde plantendelen.
Verspreid hiertussen liggen donkere, houtige plantenrestjes en grillige stukjes
amorfe humus. De botanische samenstelling is van boven 'naar beneden (zie
ook de verklaring van fig. 5) :
Niet nader gedetermineerd hout
Menyanthes
Menyanthes
Zeer weinig Erïophorum
Phragmites
Carex
Ranunculus lingua
Alms
Nymphéa alba
Menyanthes
Phragmites
Carex
Niet nader gedetermineerd hout
Phragmites
Menyanthes
Op de overgang naar de gyttja liggen vele boomstammen, het merendeel in
noordoostelijke richting, hoewel dwars erop ook enkele stammen voorkomen.
Stobben of takken werden niet geconstateerd. Naar een determinatie van de
heer C. H. Japing van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de
Landbouwhogeschool, komen veelvuldig elzenstammen voor. Bovendien werden
berken aangetroffen.
Het moerasveen gaat geleidelijk over in:
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325-335 Gyttja of uttekul.
Reductiekleur: 5 Y 4/2; oxydatiekleur: 2,5 Y 5/2.
Gloeikleur: 5 YR 6/6.
Zandig, in vochtige toestand smerend, niet kleverig, niet te rollen, zwak-glanzend. In gedroogde toestand zeer bros en gemakkelijk te verpulveren. Het soor
telijk gewicht na indroging is laag. In de gyttja werden delen van Phragmites
aangetroffen. Geleidelijk overgaand in :
335-dieper: Zwak humeus zand.
De mechanische samenstelling is 17 %< 2 mu, 55% 16-50 mu. De mediaan
ligt tussen 50 en 90 mu. Geen bodemvorming.
In dit zand werden overblijfselen aangetroffen van Chenopodium.
3. POLLENANALYSE

Uit de door Prof. Florschütz uitgevoerde pollenanalyse bleek, dat de gyttja
is afgezet in het Boreaal. Naar binnenkort te publiceren gegevens van Dr.
W. van Zeist over de datering van een in de buurt gelegen veenprofiel vol
gens de 14C-methode, valt de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum,
hier op ongeveer 320 cm beneden maaiveld gelegen, bij 5200 v. Chr. De
boomstammen zouden dan bij het einde van het Boreaal zijn overgroeid. Het
moerasveen werd gevormd in het Atlanticum en misschien voor een deel in
het begin van het Subboreaal. De grens Atlanticum-Subboreaal is enigszins
onzeker. Van Zeist c.s. letten voornamelijk op het voorkomen van Ulmus en
Tilia. In vergelijking met in de buurt gelegen en door hem onderzochte pro
fielen (Emmer Erfscheidenveen I) blijkt, dat op ongeveer 260 cm beneden
maaiveld de Pinustop uit plaatselijke omstandigheden voort kan komen. In
dien men dit aanvaardt, dan zouden op deze diepte de percentages van het
Quercetum mixtum, Alnus Betula en Ulmus te laag zijn. Een aanwijzing zou
men kunnen vinden in het feit, dat, als beneden 255 cm het Pmwjpercentage
begint te dalen, de andere componenten stijgen, uitgezonderd Ulmus. Hieruit
zou dan kunnen volgen, dat ergens tussen 280 en 255 cm de val in het Ulmuspercentage is gelegen en dat dan de grens Atlanticum-Subboreaal minstens
beneden 255 cm gelegd moet worden. Dit punt zou volgens bovengenoemde
bron op ongeveer 3000 v. Chr. moeten worden gedateerd.
De stijging van de Ulmuslijn bij 200 cm beneden maaiveld moet dan nog
verklaard worden. Prof. Florschütz voelt er meer voor de grens bij ca. 190 cm
beneden maaiveld te leggen, op grond van de volgende argumenten :
a. De Ulmuscurve is daar tot 1 % gedaald, terwijl zij hoger, behalve in de
spectra bij 146 en 126 cm, de 2 % niet meer overschrijdt.
b. De Corylus\i]n begint daar haar boogvormig verloop. Deze is dikwijls ken
merkend voor subboreale trajecten.
c. De curven van Alnus en het Quercetum mixtum gaan uiteen.
Uit het bovenstaande volgt, dat de veenmineraalafzettingen dus of jongatlantisch of subboreaal zijn, evenals de afzettingen van verslagen veen.
Het berkenveen aan de basis van het oude mosveen is volgens beide op
vattingen subboreaal.
Het oude mosveen is gevormd in het Subboreaal en wellicht ook ten dele in
het Subatlanticum. Evenals de grens Atlanticum-Subboreaal wordt ook de
grens Subboreaal-Subatlanticum verschillend gelegd.
Prof. Florschütz vermoedt, dat de grens ligt bij 90 cm beneden maaiveld
aan de basis van het dunne laagje Cuspidatumveen. Als versterking van dit
vermoeden voert hij het argument aan, dat de Corßusboog hier eindigt. Van
Zeist (1955) legt de nadruk op de toeneming van Fagus, terwijl hij bovendien
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de grenslaag, hier het laagje Cuspidatumveen, als synchroon verschijnsel afwijst.
Uit zijn diagram van Bargeroosterveld blijkt, dat het spectrum liggende in de
buurt van 76 cm beneden maaiveld op ongeveer 200 na Chr. kan worden
gedateerd. Indien men deze opvatting aanvaardt, dan komt de grens Subboreaal-Subatlanticum ongeveer te liggen bij 120 cm beneden maaiveld.
Volgens de gegevens van Van Zeist ligt deze overgang volgens de 14C-datering op ongeveer 700 v. Chr. Het jonge mosveen is volgens beide inzichten
te beschouwen als een subatlantische vorming vanaf 76 cm beneden maai
veld sedert 200 na Chr. Op 36 cm beneden maaiveld is een pollenkorrel van
Fagopyrum gevonden, een aanwijzing voor de boekweitbrandcultuur. Prof.
Florschütz besluit uit de afwezigheid van Cerealia in de bovenste spectra, dat
in de naaste omgeving zich geen cultuurland bevond.
4. GENESE

Uit de pollenanalyse in fig. 5 blijkt, dat de gyttja in het Boreaal is gevormd.
Vaak komt onder deze gyttja's in de minerale ondergrond geen bodemprofiel
voor. Dit is de algemene ervaring in het veengebied, in scherpe tegenstelling
tot de zogenaamde gliede, die een zeer duidelijk bodemprofiel bedekt. De
verveners kennen deze gyttja onder de naam „uttekul". Waarschijnlijk be
doelt Visscher (1931) in zijn profielbeschrijvingen met lemig zand ook voor
een groot deel deze afzetting. In fig. 2 zijn we van dit vermoeden uitgegaan
en hebben we de verbreiding van de gyttja's aangegeven. Gyttja's ontstaan
als sedimenten in „Klarwassersee". In ons profiel heeft dit de volgende
consequenties :
1. Er is helder water aanwezig geweest. Daar er in de omgeving op vele
plaatsen boreaal- en ouder veen is geconstateerd, moet dit meer dus onaf
hankelijk zijn geweest van toestromend oppervlakkig grondwater dat rijk
is aan humusstoffen uit de omgeving.
2. Het meer is zo diep geweest, dat van verlanding geen sprake was ten tijde
van de gyttjavorming. Aangezien in de ondergrond keileem ontbreekt,
kan het aannemen van kwel, als oorzaak van de „Klarwassersee", redelijk
worden geacht. In het verdere betoog wordt deze kwel aangenomen als
een reële factor en de verschijnselen in het profiel getoetst aan de bruik
baarheid van deze veronderstelling.
a. We hebben nagegaan of er een relatie bestaat tussen de aanwezigheid
van gyttja en kwel in deze tijd. Het resultaat is in fig. 2 weergegeven. In grote
lijnen is deze relatie wel aanwezig, waarbij aangetekend moet worden dat de
kwelopname door tijdnood vrij globaal heeft moeten zijn en de gegevens van
Visscher ( 1931 ) gemiddelden zijn uit soms honderden meters lange veenwan
den.
b. Kwel betekent een toevoer van water uit diepere grondlagen, die onder
meer rijk zijn aan ijzer. Dit moet dus aan te wijzen zijn in het profiel. In fig. 4
zijn de gloeigegevens verzameld naast de betreffende lagen. Tot aan het oude
mosveen blijkt er inderdaad van ijzerverrijking sprake te zijn. De betrekkelijk
lage kleurtoon in de gyttja is een gevolg van de relatief grotere hoeveelheid
gloeibestendige bestanddelen ten opzichte van veen.
c. Kwel zal in een afvoerloos meer steeds hogere waterstanden veroorzaken
tot een evenwicht is bereikt. Een hogere waterstand betekent, dat de oeverlijn
wijkt waardoor de oevervegetatie wordt aangetast. Eventuele bomen rotten
op de waterlijn en vallen om. Deze bomen komen in grote getale voor op de
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gyttja zonder stobbe, hetgeen een exceptie is in het veen. Ze liggen gericht
naar een bepaalde windrichting en hebben dus de ruimte gehad om zich te
richten. In een latere fase van de veenvorming, namelijk tijdens de vorming
van het moerasveen en de veenmineralen blijkt, dat steeds het grondwater
boven het verlandingsoppervlak stijgt.
d. Kwel kan een plotselinge verlaging van het waterpeil meebrengen als
het inzijgingsgebied dit veroorzaakt. Het is uiteraard moeilijk om, zonder ge
gevens van de diepere ondergrond, exact aan te wijzen welk gebied als in
zijgingsgebied behoort bij dit kwelgebied. We kunnen echter voor dit veen,
oostelijk van de Hondsrug, de Hondsrug zelf uitsluiten, aangezien hier de
keileemmantel inzijging zeer bemoeilijkt. Blijven dus in de naaste omgeving
over de stroomdalen, waar de keileem is weggeërodeerd. Het blijkt nu, dat
exact vast te stellen perioden van laagwater aldaar nauw corresponderen
met indrogingsverschijnselen in ons profiel. Gewezen zij op de periode van
verlanding van het meer, die volgt op de gyttja vorming.
De boomstammen fungeerden als drijvers en liggen gaaf op de gyttja, zon
der veen ertussen. Verder zij gewezen op de indroging en erosie van het
moerasveen met de veenmineralen, gevolgd door de mosveenontwikkeling,
die los van grondwaterinvloeden plaatsvond.
Terugkerende tot de gyttja blijkt uit de positie van de stammen, dat het
meer overgegaan is in een moeras. Uit de botanische analyse (fig. 5) kan een
gewone verlanding in betrekkelijk ondiep water worden afgelezen. Onderin
komen resten voor van Phragmites, Menyanthes, Carex, Nymphéa alba en Ranun
culus lingua. Micromorfologisch klopt dit beeld wel. Hoger in het profiel krijgt
de verlanding echter een ander karakter. De overblijfselen van echte water
planten verdwijnen uit de analyses, terwijl eerst Hypnaceae en daarna Sphagna
geregeld tot de veenvormende vegetatie blijken te gaan behoren. Ook mi
cromorfologisch treedt een verandering in. De hoofdmassa bestaat nu uit
sterk vergaan materiaal. De eerste mineraallensjes treden op.
Gemeend wordt, dat het hier een verlanding door „kraggevorming" be
treft zoals Von Bülow (1929) deze beschrijft. Deze kragge zou namelijk over
wegend gevormd worden door Hypnum- en SphagnumsoorX.en. Nauw met deze
kragge hangt het optreden van waterkussens samen. In ons geval ontbreekt
uit het door Von Bülow ontworpen beeld de „Schwingrasenmudde". We
kunnen ons voorstellen, dat de kragge geen tijd heeft gekregen om naar be
neden en naar boven de verlanding te voltooien. Wellicht moeten we deze
„mudde" gedeeltelijk zoeken in de hoofdmassa van de organische stof, dus in
het veen. Aan de bovenkant ontbreekt elk spoor van de begeleidende vege
tatie volgens Von Bülow, zoals Carex, Eriophorum, Rhynchospora alba, Scheuchzeria, Juncaceae] en Ericaceae. We menen dat kwel hiervan ook de oorzaak is.
Deze kan sterk wisselen, waardoor in een droge periode, de kragge op de
bodem wordt gezet en eventueel een waterkussen wordt gevormd, terwijl in
een natte tijd de kragge wordt opgetild of verdronken. Een aanwijzing voor
deze laatste mogelijkheid is het regelmatig voorkomen van Menyanthesza.den
(fig. 5). Von Bülow (1929) verklaart het ontstaan van de waterkussens door
dat de groeiende kragge de oevers van kleine depressies in de ondergrond
raakt, waardoor het water niet is kunnen wegvloeien. Hetzelfde effect wordt
bereikt als de kragge zakte op de ondergrond door daling van de waterspiegel.
Hoogstwaarschijnlijk zijn in deze waterkussens veenmineralen uitgevlokt.
Uit de gloeimonsters in fig. 4 blijkt, dat het omringende veen sterk ijzer
houdend is. Van Bemmelen (1895) vond, dat 3/s van de 3 % minerale bestand
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delen uit ijzer bestond. Krusch (1951) toonde bij proeven met veenmineralenafzettingen in Duitsland aan, dat daar ter plaatse in het grondwater het ijzer
voornamelijk als colloïdaal ijzercarbonaat voorkomt. In geringe hoeveel
heden komen ook vrije moleculen ijzercarbonaat voor, die echter gemakke
lijk in colloïdale vorm overgaan. Vooral humuszuren versnellen deze over
gang. Bij zuurstoftoetreding vervluchtigt het C02 en wordt het hydraat ge
vormd (FeO . OH) waarbij het ijzer van de ferro- in de ferrivorm overgaat.
Dit ijzercarbonaat, de zogenaamde sideriet, vormt het hoofdbestanddeel van
de substantie in de mineraallenzen. We kunnen ons dus voorstellen, dat in de
waterkussens onder de daar heersende anaërobe omstandigheden de colloï
dale oplossing van ijzercarbonaat geleidelijk aan „indikte" tot de geltoestand
bereikt werd. Uit de beschrijving van de micro morfologie van de sideriet
blijkt, dat tussen de klompjes mineraal kleine humusdeeltjes voorkomen, die
veel lijken op „Waldmoorhumus". Volgens Hartmann (1951) wordt deze
humus door kleine waterdieren, die organische afval aantasten, gevormd.
Dit beeld komt goed overeen met de omstandigheden onder de kragge, te
meer daar Jongerius vond, dat althans een deel van de humusdeeltjes koprogeen is. Krusch (1922) vermeldt ook, dat de gel irreversibel is. Dit is dus
de reden, dat eenmaal gevormde lenzen niet meer verdwijnen bij watertoevloed. We kunnen uit de hoogte der veenmineraallenzen aflezen hoe
hoog het grondwater toentertijd minstens heeft gestaan. In het algemeen
wordt de omvang der lenzen groter naarmate ze hoger in het moerasveen
voorkomen. Dit bewijst, dat de concentratie van colloïdaal FeC03 boven in
het moerasveen groter is en dus eerder uitvlokt en tevens, dat de aanvoer van
ijzerrijk water tot bovenin is doorgegaan.
In fig. 2 staan de plaatsen aangegeven waar Visscher (1931) sideriet in het
veen heeft aangetroffen. Het blijkt dus, dat het kwelgebied binnen de ver
breidingsgrenzen van de sideriet ligt. Sideriet is volgens de goed overeen
stemmende analyses van Van Bemmelen (1895) en Krusch (1922) samenge
steld uit ongeveer 16 delen FeC03 tegen 1 deel CaC03, naast een weinig
vivianiet en gips. Krusch (1922) geeft als samenstelling op:
Water: 60
- 65
%
Fe203: 15,3 - 21,2 %
C02:
9,29 - 13,42 %
CaO:
0,84 - 1,82 %
Hiermede blijkt sideriet met ongeveer 50 % ijzer in de gloeirest het meest
zuivere ijzererts te zijn.
Van Bemmelen (1895) heeft het vivianiet, dat in het bijzonder voorkomt
in de dunne veenlaagjes in de mineraallenzen, geanalyseerd. Hij vond 100
delen Fe3(P04)2 tegen 64 delen FeCOg. Het fosforgehalte wordt veronder
steld in het grondwater te zijn gekomen door verwering van apatiet.
De naam sideriet (ouderwets: siderose) wordt ook gebruikt voor kristallijn
FeCOg, dat uitvoerig door Reinders (1897) werd beschreven. De ontstaans
wijze en het voorkomen is geheel anders dan bij de colloïdale vorm. Visscher
(1931) noemt de plaatselijke benaming „witte klien" voor het gereduceerde
materiaal. Dit kon niet bevestigd worden bij navraag onder de huidige gene
ratie veenarbeiders. Wel komen voor de namen „aske" voor het poedervormige geoxydeerde produkt en „orre" voor moerasijzererts. De moerasveenvorming werd in ons profiel afgesloten met een dikke mineraallens. De veenlaagjes hierin nemen in dikte van beneden naar boven af. De droge periode,
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waarin deze lens werd gevormd, werd niet meer gevolgd door een nieuwe
kwelvloed. Integendeel, het water is meer dan een meter weggezakt. We zien
namelijk op vele plaatsen brede scheuren tot diep in het moerasveen reiken.
Reeds Van Giffen (1925) had dit verschijnsel geconstateerd. Tijdens deze
droogte is de sideriet danig aangetast. Bij A in fig. 4 en in fig. 8 is duidelijk te
zien, dat de sideriet zich naast de scheuren en in mindere mate ook aan de
onderzijde van de lens heeft opgelost. De gelaagdheid breekt af. Dit is te
wijten aan zuurstoftoetreding waardoor omzetting van FeCOs in FeO.OH
plaatsvindt. In een andere vorm demonstreerde de daling van de waterstand
zich in de afzetting van doppleriet in de scheuren. Dit is een gevolg van het in
elkaar zakken van het veen nadat de waterdruk is weggevallen. Het moeras
veen verteerde sterk en de colloïdale humus spoelde uit naar het punt waar
de laagste druk heerste. Uit analyses van Früh en Schröter (1904), Van
Baren (1927) en Von Bülow (1929) blijkt, dat in doppleriet de C/N-verhouding tussen 30 en 50 ligt, terwijl van de as meer dan 30 % uit Ca bestaat.
De gehele kwestie van humusuitvlokking in veen in de vorm van doppleriet,
gliede, dy of kazigheid is een onderwerp van studie, zodat nader hierop in
gaan nog wat voorbarig zou zijn. Over de plaats van voorkomen is nogal wat
getwist. Borgman (1899) kende het alleen als een aanslag op stammen, ter
wijl Van Baren (1927) enVisscher (1931) doppleriet ook in het kernhout aan
troffen. Schrijver kent het zelf het best als opvulling van wortelpijpjes in de
minerale ondergrond, onder woudveen.
Tegen de algemene tendens van indroging is de hoofdmassa van de boven
ste mineraallenzen wel bestand gebleken. Dit is een aanwijzing, dat de in
droging hevig maar kort van duur is geweest. Een belangrijk gevolg van het
in elkaar zakken van het veen was, dat het pakket vrijwel ondoorlatend voor
water werd. Bij het doorboren van een 50 cm dik pakket, juist boven een
kwelbaan, komt het water met kracht in het boorgat omhoog. Dit is de reden,
dat het veen verder in principe als regenwaterveen doorgroeide. Het tijdstip
van deze overgang van de kraggeverlanding naar de veenmosbelten viel
samen met het afbreken van de broekveenvorming in de stroomdalen in het
begin van het Subboreaal.
Het vorige synchrone verschijnsel was de overgang van gyttjavorming
naar moerasverlanding in het Smeulveen en deovergang van meerafzettingen
naar broekveenvorming in de stroomdalen aan het begin van het Atlanticum.
Een ander gevolg van de droogteperiode is geweest, dat de oorspronkelijke,
min of meer waterpas gelegen oppervlakte van het veen door de klink nu de
topografie van de ondergrond volgt, dus hol is komen te liggen. Dit gaf aan
leiding tot oppervlakkige watertoestroming vanuit de hogere randen en daar
door tot erosie. In figuur 8 zijn boven de scheur duidelijk erosiegeultjes te
zien. Deze zijn niet aan de scheuren gebonden, maar de langgerekte depres
sies boven de uiteraard toen al lang weer dichtgetrokken scheuren waren
daartoe wel zeer geschikt. In deze erosieperiode moet ook de bovenkant van
de mineraallenzen zijn aangetast. Daarbij werd minstens de verdroogde
kragge en een deel van de tot ijzerhydroxyde geoxydeerde sideriet afgevoerd.
Immers de volgende afzetting, het fijn verslagen veen, rust direct op de side
riet. Bovendien blijken micromorfologisch in de naaste omgeving van het contactvlak zowel de humus- als de siderietbestanddelen horizontaal gestrekt te
zijn. Dit geeft een idee van stroming.
Het van de randen van de kom afstromende oppervlaktewaterwas afkomstig
uit minder eutroof veen dan het moerasveen. De meegekomen humus zal dan
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ook een meer oligotroof karakter gehad hebben. Na het vollopen van de kom
sedimenteerde deze humus als splinter of fijn verslagen veen. Uiteraard wer
den onderin nog brokjes sideriet aangetroffen. Visscher (1931) vergeleek deze
afzetting met detritusveen uit de hoogveenkolken. Gemeend wordt echter
dat zij dichter staat bij de dy, omdat er geen plantaardige overblijfselen in ge
vonden zijn. Door de bijmenging met het Ca-rijke sideriet heeft het echter een
milder karakter. De splinter werd in twee lagen afgezet, gescheiden door een
grovere afzetting, zoals uit fig. 6 en 8 blijkt. Aan het eind van de sedimentatie
periode is er kennelijk weer een tijdvak geweest met vrij sterke indroging.
De splinter vertoont aan de bovenkant kleine scheurtjes gevuld met doppleriet.
Het grove verslagen veen, dat plaatselijk ook al tussen de splinterafzettin
gen voorkomt, is te beschouwen als afslagveen ontstaan bij de verlanding van
de kom. Geleidelijk ontstond nu een evenwicht tussen de verlanding en de
watertoevloed.
Op het nog duidelijk allochtone, grove, verslagen veen volgt nu de middel
ste stobbenlaag, voornamelijk uit berken bestaande. Zoals uit figuur 6 blijkt,
is deze hier opgebouwd als een losse laag van takjes en soms als een vlecht
werk van wortels. Dit is een veel voorkomende aanloop voor de ontwikkeling
van het oude mosveen. Elders bestaat deze laag uit louter schors. Zelfs als zij
macroscopisch niet is te herkennen, blijkt in de pollenanalyse een piek voor te
komen veroorzaakt door een overmaat van l^a/astuifmeel, zoals duidelijk is
te zien in de pollenanalyses van Spier, Witteveen, Havelte en Schattenberg
(Waterbolk, 1954). Tot en met dit berkenveen is de invloed nog aan te wijzen
van ijzerrijk water, dat zijn ijzer ontleende aan de sideriet in de ondergrond.
De genese van het oude en jonge mosveen wijkt niet af van het normale
proces. Daarom wordt hierop niet verderingegaan. In fig. 4 zijn tabellarisch de
gloeimonsterresultaten vermeld. Voor het veenmos blijkt, dat de kleurtoon
geleidelijk daalt, dus dat de as hoe langer hoe roder wordt, met een sprong in
het berkenveen. Dit ligt voor de hand, omdat het veenmos geacht wordt voor
een groot deel zelf zijn water vast te houden en dus steeds onafhankelijk van
het grondwater kan groeien.
Merkwaardig is de geleidelijk dalende helderheid van 8 naar 3 bij vrijwel
constante kleurverzadiging. Er blijkt dus een zekere correlatie te zijn tussen
de humificatie, uitgedrukt in knijpgraden van Von Post en de helderheid van
de gloeimonsters. Naar de resultaten van Overbeck (1947) kunnen we deze
relatie doortrekken naar de kolorimetrisch verkregen uitdovingsgraad van
veenextracten.
De in fig. 4 aangegeven „gol" is een doorsnede van een klein afwaterings
geultje tussen de veenmosbelten. Deze geultjes verenigen zich en vormen uit
eindelijk de grote afwateringsstroom, de Runde. Deze is in fig. 2 aangegeven.
Dat het inderdaad om afwateringsgeulen in het mosveen gaat, blijkt uit het
feit, dat deze stroom zijn bodem heeft in het mosveen en niet in het zand.
De brandlagen aan de bovenzijde van het jonge mosveen zijn sporen van
de boekweitbrandcultuur. Dat er meerdere boven elkaar liggen, wordt ver
oorzaakt door de braakperioden, waarin het veen zich herstelde.
De bovenste losse bolster is een depot van veen, gegraven op het terrein,
waarin nu de wijken zijn uitgegraven.
5. CONCLUSIE

Uit de aanwezigheid van kwel en synchroon optredende perioden met water
overvloed en droogte, zou de aanwijzing kunnen volgen, dat de Drentse
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stroomdalen westelijk van de Hondsrug en het veengebied ten oosten daarvan
door een gemakkelijk watergeleidend pakket onder de Hondsrug zijn ver
bonden. Indien dit het geval is, dan zou de beperkte oppervlakte van de
heden waarneembare kwel, in het veengebied oostelijk van de Hondsrug,
veroorzaakt kunnen worden door een daar ter plaatse hoger voorkomend
grover pakket, aangezien, met het oog op de topografie van de dekzandondergrond een dunner pakket dekzand primair niet waarschijnlijk lijkt.
De mogelijkheid bestaat, dat de Oereems dit hoger voorkomende grovere
pakket heeft aangesneden en de kwellingstendens heeft versterkt.
Het verdient aanbeveling de kwelverschijnselen en de geologische en
bodemkundige profielen in beide landschappen nauwkeurig te bestuderen en
te vergelijken.
6. SUMMARY

On the spot indicated in fig.2 a peat profile was described. Fig. 4 gives a sketch
of the profile. In the description data are mentioned on depth, colour, consistancy, transition, botanical composition and micro-morphology. Also a
pollenanalysis is produced in fig. 5.
The composition of the profile shows that the growth of the transition
moor and the formation of gyttja and peat minerals are influenced by rising
groundwater rich in iron. Author concludes to two periods with extraordi
nary rising groundwater. These periods are analogeous to other pedological
phenomena in the nearby stream valley landscape.
The origin of peat minerals and their abrupt transition into oligotrophic
peat by the interlinking of a fissure phase and an erosion phase is explained.
From data of other investigators (Visscher, 1931) and from authors own
examinations it appears that the area where peat minerals occur in peat
exposures, includes the presentday rising groundwater area. All this is shown
in fig. 2.
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HET RIVIERSYSTEEM VAN DE GEUL
The River System of the Geul
door jby

T. C. Teunissen van Manen
1. INLEIDING

Tijdens de opname voor de Nebokartering bleken de gronden van het Geul
dal een vrij ingewikkeld patroon van jonge rivierafzettingen te vormen dat,
in miniatuur, zeer veel overeenkomst vertoont met het systeem van de jonge
rivierafzettingen langs Maas en Rijn.
De oppervlakte van de verschillende onderscheidingen is echter zo klein,
dat deze details onmogelijk in de Nebokaart opgenomen konden worden.
Op de Nebokaart zijn de gronden van het Geuldal in hun geheel opge
nomen als kalkloze stroomruggronden en komkleigronden op veen. Daar het
detailbeeld in werkelijkheid echter sterk afwijkt van de in de Nebokaart ge
geven voorstelling, beoogt dit artikel een nadere omschrijving van de land
schappelijke en bodemkundige toestand van het Geuldal te geven.
De bodemkaart (fig. 2) geeft een karakteristiek beeld van de opbouw van
het Geuldal. In dit kaartje is weergegeven het deel gelegen ten zuiden van de
plaats Wijlre en tussen de wegen Wijlre-Gulpen en Wijlre-Wittem (zie situa
tiekaartje fig. 1).
2. LANDSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING

Door een wijdvertakt systeem van erosiedalen, die in het Geuldal uitkomen,
bezit de Geul een vrij groot voedingsgebied. Op verschillende plaatsen mon
den grote dalen in het Geuldal uit, die zelf zoveel water ontvangen, dat er
beekjes in gevormd zijn.
Door de grote diepte van vele dalen speelt ook het drangwater afkomstig
uit de steile hellingen een grote rol bij de voeding van de beekjes.De belangrijk
ste zijriviertjes van de Geul zijn de Sinselbeek, de Gulp en de Eiserbeek. De
Sinselbeek mondt uit in de Geul nabij het dorp Wittem, terwijl de beide
andere zich verder stroomopwaarts met de Geul verenigen (zie situatiekaartje
fig. 1). Waar de beken met de Geul samenkomen, verbreedt het Geuldal
zich sterk en verandert het karakter van de rivier van bovenloop in midden
loop. Van hieraf wordt de Geul een sterk meanderende rivier in een vrij diep
dal, dat een breedte heeft van 500 tot 800 m.
Door dit tamelijk brede dal stroomt de Geul, die zelf niet breder is dan 5 à
6 m, nu eens langs de voet van de ene dalhelling, om dan plotseling, het dal
overstekend, de andere helling te raken (fig. 3).
Het dal is vrij vlak maar heeft wel een behoorlijk verval; bij Wijlre ligt het
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dal op ongeveer 86 m + N.A.P. en een vijftal km verder, in de buurt van Val
kenburg, wordt slechts 70 m + N.A.P. genoteerd, een verval dus van 3 m per
km.
Dit dal, laag gelegen ten opzichte van de omgeving, is zeer diep ingesneden
in de oude Senoonformatie, o.a. Gulpens Krijt.
De zuidwesthelling, waar het krijt praktisch aan de oppervlakte ligt, is zo
steil, dat hierop plaatselijk nog maar een dun laagje solifluctiemateriaal van
terras of loess voorkomt, afkomstig van het bovenliggend plateau (fig. 4).
De noordoosthelling is minder steil en beter zwakhellend of glooiend te
noemen (fig. 5). Hier vinden we weer loess in situ of van colluviale oorsprong,
terwijl enkele honderden meters verder het krijt plaatselijk aan de oppervlak
te komt (zie schematische doorsnede fig. 6).
De stroomsnelheid van de Geul is erg wisselend. In de zomer heeft ze een
lage waterstand en in de winter is ze een buiten de oevers tredende stroom,
die verschillende delen van het dal onder water zet. Dit heeft het ontstaan
van verschillende afzettingen van wisselende zwaarte tot gevolg gehad: lichte
stroomruggrondenlangsdeoeversenzwaarkomkleiachtigmateriaalverdervan
het riviertjeverwijderd. Indeloop der tijden ontstonden er kleine topografische
verschillen door het hoger worden van de oeverwallen. De achterliggende
gedeelten werden daardoor komvormig mede ook door de veel hoger liggen
de randen van het dal.
In de winter stroomde het water over de oeverwallen in de lager gelegen
kommen en bleef daar voor een groot gedeelte in opgesloten toestand achter.
Ook het kwelwater van de hogere randen van het dal werkte er aan mede,
dat deze gronden het gehele jaar een drassig karakter behielden en veenvorming optrad.
Hiernaast hebben we nog met een afzetting te doen van een geheel ander
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Fig. 3. Gezicht op de Geul en het Geuldal vanaf de Keutenberg te Schin op Geul. Hier
loopt de Geul vlak langs de voet van de berg. Op de achtergrond van de foto gaat
het riviertje weer meer naar het midden van het dal stromen.
View on the Geul and the valley of the Geul seen from the Keutenberg {hill) at Schin op Geul.
Here the Geul flows directly at the foot of the hill. In the background the brook is flowing more
to the centre of the valley.

Fig. 4. Gezicht, vanaf de oevers van de Geul, op de steile Z.W.-helling in de omgeving van
Gulpen.
View from the banks of the Geul on the steep south-west incline of the valley near Gulpen.

Fig. 5. Gezicht, vanaf de oevers van de Geul, op de glooiende N.O.-helling in de omgeving
van Wylre.
View from the batiks of the Geul on the gentle sloping north-west incline of the valley near Wylre.

Fig. 8. Meander in de Geul.
Duidelijk zichtbaar zijn de aanwas in de binnenbocht en de steile soms afkalvende
oevers van de buitenbocht.
A meander o f the Geul.
The accretion in the inner curve and the steep, sometimes caving-in bank in the outer curve is
clearly visible.

Fig. 2.
Bodemkaart van een
deel van het Geuldal.
Soil map of a part of the
valley of the river Geul.

LEGENDA\LEGEND
1. Hoge, zeer lichte, kalkhoudende, alluviale grond
High, very light, calcareous alluvial soil
2. Hoge, lichte, kalkhoudende, alluviale grond
High, light, calcareous alluvial soil
2a. Hoge, lichte, kalkhoudende, alluviale grond op grind
High, light, calcareous alluvial soil over gravel
3. Hoge, lichte, alluviale grond, kalkhoudend in de
ondergrond
High, light, alluvial soil with calcareous subsoil
4. Hoge tot middelhoge, zeer lichte, kalkhoudende,
alluviale grond
High to medium-high, very light, calcareous alluvial soil
5. Hoge tot middelhoge, lichte, kalkhoudende, alluviale
grond
High to medium-high, light, calcareous alluvial soil
6. Hoge tot middelhoge, lichte, kalkloze, alluviale grond
High to medium-high, light, lime-free alluvial soil
7. Middelhoge, lichte, kalkhoudende, alluviale grond
Medium-high, light, calcareous alluvial soil
8. Middelhoge, lichte, alluviale grond, kalkhoudend in
de ondergrond
Medium-high, light, alluvial soil with calcareous subsoil
9. Middelhoge, lichte, kalkloze, alluviale grond
Medium-high, light, lime-free alluvial soil

10. Lage, zeer lichte, kalkhoudende, alluviale grond
Low, very light, calcareous alluvial soil
11. Lage, zware, kalkhoudende, alluviale grond
Low, heavy, calcareous alluvial soil
12. Lage, zware, kalkloze, alluviale grond
Low, heavy, lime-free alluvial soil
13. Zeer lage, zware, kalkhoudende, alluviale grond
Very low, heavy, calcareous alluvial soil
14. Zeer lage, zware, kalkloze, alluviale grond
Very low, heavy, lime-free alluvial soil
15. Zeer lage, zware, kalkloze klei met moerasveenlaag
of moerasveen in de ondergrond
Very low, heavy, lime-free clay with transition moor layer or
transition moor in the subsoil
16. Colluviale loessleem
Colluvial loess loam
16a Kalkrijke, colluviale loessleem
Lime-rich, colluvial loess loam
17. Colluviale loessleem op zeer lage, zware, kalkloze,
alluviale grond (14)
Colluvial loess loam overlying very low, heavy, lime-free
alluvial soil (14)
18. Oude stroombeddingen
Old stream channels
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1.
2.
3.
4.
4a.

Loessleem/Loess loam
Terras j Terrace
Krijt!Cretaceous
Kalkrijke colluviale loessIColluvial loess lime-rich
Colluviale loess IColluvial loess

5.
5a.
5b.
5c.
6.

Alluvium/yi/Zt^ta/ deposits
Kalkrijke komkleijLime-rick basin clay
Oeverwal/Z,eiw
Kalkloze komklei}Non-calcareous basin clay
Veen/Peat

Fig. 6. Schematische doorsnede van het Geuldal.
Schematic cross-section of the valley of the river Geul.

karakter. Het riviertje ging ni. steeds meer kronkelen waardoor veel binnenen buitenbochten ontstonden. Naarmate de bochten scherper werden, ver
snelde zich dit proces doordat ook de stroomsnelheid door al deze bochten
groter werd. De buitenbochten werden voortdurend verder aangetast en
ondermijnd, terwijl in de binnenbochten steeds nieuw materiaal sedimen
teerde (fig. 7 en 8). De meanders werden soms zo scherp, dat de stroom op
sommige plaatsen door haar eigen oeverwal heenbrak en een andere loop
aannam. Hierdoor ontstonden verlande stroombeddingen waarvan enkele nu
nog terug te vinden zijn. De rivier verlegde zich soms zelfs zo, dat ze plaatse
lijk geheel buiten haar oude oeverwal in de kom ging stromen. Concluderend
kunnen we dus twee wijzen van sedimentatie vaststellen nl.:
a. periodieke sedimentatie,
b. continue sedimentatie.
De eerste heeft alleen in de winter plaats, wanneer het riviertje buiten haar
oevers treedt en de laatste heeft betrekking op sedimentatie in de binnenbocht.
3. BODEMKUNDIGE BESCHRIJVING

Op het bodemkaartje zijn de gronden ingedeeld naar:
a. het voorkomen van gleyverschijnselen,
b. zwaarte,
c. kalkgehalte.
a. De (relatieve) hoogte van het maaiveld ten opzichte van de gleyverschijnselen
1. Hoog:
zonder gleyverschijnselen boven 120 cm.
2. Hoog tot middelhoog: gleyverschijnselen beginnende op 80 cm maar geen
reductiezone boven 120 cm.
gleyverschijnselen beginnende in of onder de
3. Middelhoog:
bouwvoor waardoor de kleur van de matrix in het
profiel verdwenen is; geen reductiezone boven 120
cm.
gleyverschijnselen beginnende in de bouwvoor;
4. Laag:
tussen 80-120 cm volledige reductie,
gleyverschijnselen beginnende in de bouwvoor;
5. Zeer laag:
met volledige reductie boven 80 cm.
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De gleyverschijnselen zijn als volgt bepaald:
gleyverschijnselen : kleur van de matrix verdwenen; oranjekleurige roest in
fijnverdeelde toestand naast reductie;
volledig gereduceerd : overwegend reductie maar ook fossiele bruinrode roestdelen, soms in de vorm van concreties.
b. Zwaar^e
1. Zeerlicht: sterk zandige, loessachtige, alluviale grond; afwisselende
laagjes van zand en meer kleiig of loessachtig materiaal. Als
geheel naar beneden lichter wordend.
< 2 mu 2-16 mu 16-50 mu > 50 mu
"5-10% 10-15%
40-50%
30-40%
2. Licht:
sterk fijnzandige, loessachtige, alluviale grond; bij de licht
ste typen naar beneden lichter wordend.
< 2 mu 2-16 mu 16-50 mu > 50 mu
10-20% 10-20%
50-65%
5-20%
3. Zwaar:
sterk kleiige, loessachtige, fijnzandige, alluviale grond, als
geheel naar beneden zwaarder wordend.
< 2 mu 2-16 mu 16-50 mu > 50 mu
20-40% 20-40%
25-45%
5-20%
3a. Zwaar met sterk kleiig, verteerd moerasveen.
c. Kalkgehalte
1. Kalkhoudend vanaf 120 cm tot in de bouwvoor.
2. Kalkhoudend vanaf 120 cm tot 70 cm.
3. Kalkloos.
Het kalkgehalte varieert van 2 tot 4 %.
d. Beschrijving der bodemtypen
1. Hoge, zeer lichte, kalkhoudende, alluviale grond. Dit is een
zeer zandig type, door het gehele profiel kalkhoudend. De profielopbouw is
enigszins onregelmatig door de afwisseling van zand en kleiige laagjes. Tex
tuurverloop : bovengrond zie fig. 9, grafiek 2 ; ondergrond zie grafiek 1. De
drainage is uitstekend en het type is vrij van gleyverschijnselen.
2. Hoge, lichte, kalkhoudende, alluviale grond. Dit type heeft een
sterk loessachtig karakter, is tamelijk regelmatig opgebouwd en wordt als ge
heel naar beneden wat zandiger. Het profiel heeft een goede drainage, is
redelijk vochthoudend en vertoont geen gleyverschijnselen. Textuurverloop
van boven naar beneden: zie fig. 9, grafiek 8, 6, 4.
2a. Hoge, lichte, kalkhoudende, alluviale grond op grind. Als
type 2 maar op ca. 1 m komt grind voor. Textuurverloop als type 2.
3. Hoge, lichte, alluviale grond; kalkhoudend in de ondergrond.
Als type 2 maar de bovengrond is tot ca. 70 cm ontkalkt. Plaatselijk bezit de
bouwvoor wat vrije kalk. Textuurverloop als type 2.
4. Hoge tot middelhoge, zeer lichte, kalkhoudende, alluviale
grond. De zwaarte van dit profiel is praktisch gelijk aan die van type 1
maar het is lager gelegen en vertoont enige gleyverschijnselen in de onder
grond. Textuurverloop als type 1.
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van de korrelgrootteverdeling in volgorde van zeer licht naar zwaar.
Texture graphs in order of very light to heavy.

5. Hoge tot middelhoge, lichte, kalkhoudende, alluviale grond.
Als type 2 maar met in de ondergrond enige gleyverschijnselen. Textuurver
loop als type 2.
6. Hoge tot middelhoge, lichte, kalkloze, alluviale grond. Als
type 2 maar met gleyverschijnselen in de ondergrond en kalkloos. Textuur als
type 8.
7. Middelhoge, lichte, kalkhoudende, alluviale grond. Dit type
is geheel kalkhoudend en heeft gleyverschijnselen tot in de bouwvoor. Zwaar
te ongeveer als type 2. Textuurverloop van boven naar beneden: zie fig. 9,
grafiek 9, 13 of 11, 12.
8. Middelhoge, lichte, alluviale grond; kalkhoudend in de
ondergrond. Als type 2 maar tot ca. 70 cm ontkalkt en gleyverschijnse
len beginnend onder de bouwvoor, echter geen reductiezone boven 120 cm.
Textuurverloop van boven naar beneden: zie fig. 9, grafiek 7, 5, 3.
9. Middelhoge, lichte, kalkloze, alluviale grond. Gleyverschijn
selen tot in de bovengrond en kalkloos. Verder als type 2. De gleyverschijnse
len worden naar beneden sterker maar zonder reductie boven 120 cm. Tex
tuur: zie fig. 9, grafiek 10. Op overgangen naar type 12 is het textuurver
loop van boven naar beneden volgens fig. 9, grafiek 14, 15.
10. Lage, zeer lichte, kalkhoudende, alluviale grond. Als type 1
maar met gleyverschijnselen tot in de bouwvoor. Textuurverloop : zie type 1.
11. Lage, zware, kalkhoudende, alluviale grond. Een kalkhou
dend profiel met gleyverschijnselen tot in de bouwvoor. Tussen 80-120 cm
treedt de gereduceerde zone op. Textuurverloop: zie type 12.
12. Lage, zware, kalkloze, alluviale grond. Een laag, drassig type
met gleyverschijnselen tot in de bouwvoor. Op ca. 80 cm treedt reductie op.
Wordt naar beneden vaak zwaarder en benadert zeer dicht de komklei.
Textuurverloop van boven naar beneden: zie fig. 9, grafiek 17, 18, 19.
13. Zeer lage, zware, kalkhoudende, alluviale grond. Dit type is
ca. 50 cm opgehoogd met kalkrijk materiaal. Oorspronkelijk was het dus
zeer laag. Bij de dieptebepaling van de gley is de opgebrachte bovenlaag
weggedacht. Het type wordt naar beneden zwaarder. Textuurverloop: zie
type 12. Voor de ondergrond: zie fig. 9, grafiek 20.
14. Zeer lage, zware, kalkloze, alluviale grond. Een zeer drassig
profiel dat naar beneden zwaarder wordt. De gleyverschijnselen beginnen in
de zode, terwijl op 60 à 70 cm het profiel volledig gereduceerd is. Textuur
verloop: zie type 12.
15. Zeer lage, zware, kalkloze klei met moerasveenlaag of moe
rasveen in de ondergrond. Het profiel bestaat uit kleilagen die afge
wisseld worden door kleiige, sterk verteerde houtveenlagen. Deze profielen
verschillen onderling want het kleiige veen kan laagsgewijze voorkomen afge
wisseld door kleilagen, maar ook het gehele profiel kan uit veen bestaan en af
gedekt zijn door een kleilaag. Textuurverloop van boven naar beneden: zie
fig. 9, grafiek 16, 22, 23.
16. Golluviale loessleem op zeer lage, zware, kalkloze, alluviale
grond. Deze lage, alluviale klei is overdekt door colluviale loessleem met
gleyverschijnselen. Door deze gley is de overgang van loessleem naar klei
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enigszins vaag. De bovengrond is echter iets lichter dan de ondergrond.
Textuur van de ondergrond: zie fig. 9, grafiek 21.
17. Oude stroombeddingen. Dit type is zeer heterogeen en komt
veelal overeen met de naastliggende gronden. Door hun lagere ligging ten
opzichte van de omgeving is dit type echter vochtiger.
In fig. 10 is een indeling van de grafieken naar zwaarte en een schemati
sche samenvatting van de bodemtypen gegeven.
Fig. 10. Indeling van de grafieken naar zwaarte.
Classification of the graphs according to clay content.
bodemtype
soil type
grafiek nr.
graph m.

zeer licht
very light

licht
light

14.10.
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1.2.
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licht tot zwaar
light to heavy
/

/

zwaar
heavy

/
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16.17.18.19.20.21.22.23.

Samenvatting van de bodemtypen in een schema
Schematic arrangement of the soiltypes
Bodemtype
Soil type

Relatieve hoogte van het maaiveld
t.o.v. de gleyverschijnselen
Height of soil surface in relation to the
occurence of gley

Hoog
High
Hoog tot middelhoog
High to medium high
Middelhoog
Medium high
Laag
Low
Zeer laag
Very low
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Textuur
Texture
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Zwaar
Heavy

•
•
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Kalkhoudend
Calcareous
Kalkhoudend i.d. ondergr.
Calcareous in the subsoil
Kalkloos
Non-calcareous

•• •

Kalkgehalte
Lime content
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•

• •

•

•
•

•

•
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Uit de bodemtypen en het kaartbeeld, dat zij vormen, blijkt er langs de
Geul eenzelfde patroon van afzettingen te bestaan als reeds bekend is van de
grote Nederlandse rivieren.
Het systeem van kalkrijke, lichte oeverwalgronden en kalkloze, zware
komgronden is de gehele Geul langs te vervolgen. Bij deze sterk landschappe
lijke overeenkomst moet echter direct gewezen worden op een fundamentele
bodemkundige afwijking, die betrekking heeft op de granulaire samenstelling
van de Geulafzettingen. De afzettingen van de Geul kenmerken zich door
een sterke vertegenwoordiging van de loessfractie, doordat een groot gedeelte
van het materiaal ontvangen wordt uit het loessgebied. De klei- en slibfracties die in de Geulsedimenten voorkomen, zijn gedeeltelijk afkomstig uit
de loess en voor een ander deel van de krijtverweringsgronden.
De afzettingen van de Geul bereiken niet die zwaarte die normale rivierkleiafzettingen bezitten. Zelfs in de zwaarste komgronden is hier nog een
loesscomponent aanwezig.
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Een bijzonder type in het Geullandschap wordt gevormd door de kalkhoudende, lage gronden (type 11 en 13), waarvan de kalkrijkdom verklaard
moet worden uit de invloed van de begrenzende krijtformatie in de Geuldalhellingen. Deze kalkrijke komgronden komen voor aan de kant van de Geul,
waar ze grenzen aan steile krijtranden. Aan de andere zijde van het dal, waar
men een zwakkere dalhelling aantreft zonder krijtformaties aan de opper
vlakte, komen dergelijke kalkrijke komgronden niet voor.
Echter kan ook menselijke invloed een grote rol spelen in de kalkrijkdom
van deze gronden, want omdat deze typen van nature tamelijk drassig zijn,
werden ze vaak aangevuld met kalkrijk materiaal uit de omgeving. Dit kan
mede van invloed zijn geweest op het gehele profiel. Daar de steile krijthellingen langs het Geuldal niet overal en ook niet steeds aan dezelfde kant van
het Geuldal voorkomen, kan men deze kalkrijke komgronden slechts plaatse
lijk aantreffen in combinatie met dalranden waar krijt aan de oppervlakte
ligt. In het algemeen is het Geuldal zeer vochtig, echter niet ten gevolge van
de waterstanden van de Geul. Het terrein ligt nl. te diep ten opzichte van het
aangrenzende terrein om een goede ontwatering mogelijk te maken. Het ter
rein tussen de oeverwallen en de hellingen is, zoals eerder gezegd, komvormig.
In de winter verzamelt zich hierin veel water dat niet weg kan vloeien of het
zou ondergronds afgevoerd moeten worden. Verschillende percelen in de lage
kommen zijn gedraineerd om een snellere afvoer van het overtollige water te
verzekeren.
De oeverwallen liggen gunstiger voor de ontwatering, vooral dicht langs
de oevers van de Geul. Dit heeft echter ook tot gevolg, dat de grondwater
stand in deze gronden snel op en neer gaat met het waterpeil van de Geul.
Aangezien deze oevergronden (vooral type 1 in de binnenbochten) over een
matig vochthoudend vermogen beschikken, kunnen deze gronden in een
droge tijd gepaard aan een laag waterpeil, aan verdroging lijden. Conclu
derend kunnen we opmerken, dat de vochtigheid en het voorkomen van
gleyverschijnselen grotendeels een kwestie van ligging is en niet van stagnatie
van water op ondoorlatende lagen in het profiel.
4. SUMMARY

The landscape in the valley of the river Geul appears soilscientifically com
parable with the alluvial landscape of the great rivers in the Netherlands. On
a pocket scale and in a similar pattern calcareous light natural levee soils and
non-calcareous heavy soils occur. The distinguishing of the soiltypes is based
on texture and the downward course of the texture, lime content and drai
nage classes of the profile. Generally a greater distance to the river is asso
ciated with a heavier texture of the profiles, with a smaller lime content and
a lower position. Contrary to alluvial soils elsewhere the loessloam fraction
(2-50 mu) in all soils of the valley of the Geul is largely represented. Also the
existence of low-lying heavy calcareous back swamp soils is a peculiarity of
this riversystem. The lime content of the back swamp soils is a consequence of
the close proximity of steep cretaceous hills.
Afgesloten medio 1956
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KLEEFAARDE
Sticking Earth
door jby

H. G. M. Breteler
1. INLEIDING EN KORTE GEOLOGISCHE BESCHRIJVING
VAN HET KRIJT

Tijdens de opname voor de Nebokaart in Zuid-Limburg was het mogelijk een
exacter inzicht te verkrijgen in de aard en de regionale verspreiding van de
zogenaamde kleefaarde.
Mede door het contact met verschillende landbouwers werden enige infor
maties verkregen aangaande enkele typerende eigenschappen van de kleef
aarde.
Kleefaarde of „klêvenerd", zoals de Zuid-Limburger deze materie noemt,
is het verweringsresidu van afzettingen uit het Krijt.
Het Krijt in Zuid-Limburg behoort tot de geologische formaties uit het
secundaire tijdvak en wel tot de jongste afdeling hiervan: het Senoon. Het
Senoon in Zuid-Limburg wordt onderverdeeld in de formaties Akens- en
Hervens-, Gulpens-, Kunrader- en Maastrichts Krijt.
Het Akens Krijt bestaat uit een afwisseling van lagen krijt, klei en zand.
Soms is dit zand tot zandsteen aaneengekit waarvan plaatselijk grote blokken
worden gevonden (zie fig. 1).
Het Hervens Krijt bestaat in hoofdzaak uit min of meer kleiige glauconietzanden en enkele glauconitische kalksteenbanken. Het Akens- en Hervens
Krijt vormen samen het Onder-Senoon en worden beschouwd als strandwal
len en duinenformaties van de Krijtzee.
Het Gulpens Krijt vormt het oudste deel van het Boven-Senoon en is steeds
glauconiethoudend. Het bestaat uit drie lagen. De onderste laag is zeer glauconietrijk. Deze afzetting is slechts enkele meters dik en alleen op een enkele
plaats waargenomen.
Langs de oostzijde van de Gulp tot aan de Gulpenerberg liggen diverse
ontsluitingen van de tweede laag, de zg. bakovensteen (zie fig. 2). Het Krijt
ligt hier, ten gevolge van verwering, als horizontale platen op elkaar. Indien
dit grijswitte materiaal voortdurend blootgesteld is aan regen wordt het een
grijze, smerende massa.
Als derde en bovenste laag wordt onderscheiden een zachte kalksteen met veel
zwarte vuurstenen. Deze afzetting wordt wel aangeduid met de naam tijgerkrijt. Bij Fromberg en Keutenberg liggen mooie ontsluitingen van deze af
zetting. Hier ziet men ook de geheel afwijkende verweringsvorm in vergelij
king met de bakovensteen. Het krijt is in verschillende richtingen gespleten
en weer met elkaar verbonden door ten dele verweerd krijt. Bij stukslaan laat
het krijt langs de oorspronkelijke breukvlakken los. De verbindingsplaatsen
hebben een vuilbruine kleur. Ook komt het voor dat de brokken niet meer
met elkaar verbonden zijn, doch dat het krijt verweerd is tot een wit poeder,
te vergelijken met afgeschraapt schrijfkrijt (zie fig. 3, 4, 5 en 6). Wordt dit
poederachtige krijt nat, dan doet het denken aan gebluste kalk.
Als jongste krijtafzettingen worden genoemd het Kunrader en het
Maastrichts Krijt. Evenals het Gulpens Krijt dagzomen ze op vele plaatsen.
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Fig. 1. Een zandsteen uit het Akens Krijt.
Sandstone from the Aken Cretaceous.

Fig. 2. Ontsluiting in Midden-Gulpens Krijt (bakovensteen) aan de voet van de Gulpenerberg. Het krijt ligt in horizontale platen op elkaar.
Disclosure in the Mid Gulpen Cretaceous (baker's oven stone) at the feet of the Gulpen hill.
The chalk lies in horizontal slabs.

Fig. 3. Ontsluiting aan de Keutenberg. Rendzina in Boven-Gulpens Krijt.
Disclosure at the Keuten hill. Rendzina in the Upper Gulpen Cretaceous.

Fig. 4. Kalkgroeve in Boven-Gulpens Krijt bij Fromberg. Op de voorgrond een oud kalk
oven tje.
Lime-pit in the Upper Gulpen Cretaceous near Fromberg. In the foreground a small old lime
kiln.

Fig. 5. Ontsluiting in Boven-Gulpens Krijt aan de Keutenberg. Ten dele verweerd krijt
tussen vaste krijtblokken. Het gedeeltelijk verweerde, zeer zachte, poederachtige
krijt is duidelijk kenbaar aan zijn witte kleur.
Disclosure in the Upper Gulpen Cretaceous at the Keuten hill. Chalk, partly weathered, between
compact blocks of chalk. The very soft, powdry and partly weathered chalk is clearly recogniz
able by its white colour.

Fig. 6. Detailfoto uit de kalkgroeve bij Fromberg. De donkere stippen zijn zwarte vuur
steenbrokjes, vandaar de naam „tijgerkrijt".
Detail photo from the lime-pit near Fromberg. The dark spots are black pieces of chert, hence the
name „tiger chalk".

Fig. 7. Silexknollen uit het Kunrader Krijt. Door hun vorm komen deze knollen veel
overeen met beenderen of beenderresten.
Silex pieces from the Kunrade Cretaceous. By their forms these pieces bear a resemblance to
bones or bone-remnants.

Fig. 9. Links (bij schop) een grote orgelpijp, iets meer naar rechts mondt daarin een klei
nere uit. Midden op de foto is de min of meer ronde wand van een orgelpijp zicht
baar waarvan het verweerde materiaal grotendeels is verdwenen. Bovenlaag is een
dun loessdek.
At the left (indicated by the spade) a large sand-pipe, more to the right a smaller one falls
into the large sand-pipe. In the centre of the picture a less or more rounded wall of a sand-pipe
is visible of which the weathered material has disappeared. On top lies a thin surface loess layer.

Fig. 8. Groeve in het Kunrader Krijt te Overs-Voerendaal. Duidelijk tonen zich de harde,
horizontale kalksteenbanken tussen de zachte witte of oranje getinte kalksteen.
Pit in the Kunrade Cretaceous near Overs-Voerendaal. Clearly visible are the horizontal hard
limestone beds intercalated between soft white or orange-coloured limestone.

Het Kunrader Krijt bevat zeer veel silexknollen. Deze knollen vertonen veel
gelijkenis met beenderen en beenderresten (zie fig. 7). Het ontstaan hiervan
is nog enigszins duister. Kiezelzuurhoudend water zou bij lage temperatuur
geleidelijk calciet opgelost en er kiezelzuur voor afgezet hebben. Mogelijk is
dit kiezelzuur uit het materiaal zelf opgenomen.
Het Kunrader Krijt is in vele groeven in de omgeving van Kunrade en
Ubachsberg zeer mooi te zien. Het bestaat in hoofdzaak uit zacht, wit of
oranjeachtig korrelig krijt, afgewisseld met harde, horizontale kalksteenbanken (ca. 20-30 cm dik, zie fig. 8). De silexknollen bevinden zich op deze
banken.
Het Maastrichts Krijt bestaat eveneens uit afwisselende hardere en zachtere
krijtlagen. Het zachte krijt werd en wordt nog veel gebruikt als bouwsteen.
Bij de exploitatie ervan zijn de vele ondergrondse gangen en grotten ontstaan
(o.m. te Maastricht, Valkenburg en Geulem).
2. GENESE EN MORFOLOGIE VAN DE
KRIJTVERWERINGSGRONDEN

a. Evenals alle moedergesteenten is ook het krijt aan verwering onderhevig.
Ten gevolge van fysische en chemische invloeden heeft er in de bovenlaag
van het Krijt geleidelijk verbrokkeling plaatsgehad waardoor de hoeveelheid
CaC03 is afgenomen. In de scheuren drongen plantenwortels, die het verweringsproces bevorderden. Als gevolg van verwering en plantengroei ont
stond op het krijtoppervlak de zg. rendzina. Hieronder verstaat men de in
vochtige toestand zwarte of bruinzwarte, humeuze, kalkrijke bovengrond
(Aj) van ca. 15 cm op onverweerd krijt. In droge toestand in bouwland is
deze A1 grijs tot grijswit. Deze grijze kleur in droge toestand wordt veroor
zaakt door het hoge CaC03-gehalte (ca. 25 %) en de vele kalkbrokken en
-brokjes die in de bouwvoor van een geploegde rendzina veelvuldig voor
komen.
Bij ver voortgaande verwering van krijt neemt het CaC03-gehalte sterk af
en de granulaire verdeling wijzigt zich tot een verhouding van ca. 50 % < 2
mu, ca. 40 % 2-50 mu en ca. 10 % 50-110 mu. Hiermede is tevens de globale
granulaire verhouding van kleefaarde aangegeven.
Nagenoeg alle kleefaardegronden zijn in cultuur genomen. De bouwvoor
is slechts zwak humeus (2 à 3 %) ; textureel is er praktisch geen verschil met
humusvrije kleefaardeonder de bouwvoor. De totale dikte van het kleefaardeprofiel tot op het moedergesteente varieert van ca. 30-60 cm.
Het hoofdproces bij de vorming van krijtverweringsgronden (zowel rend
zina als kleefaarde) is het oplossen en verdwijnen van CaCOs.
Bij de rendzina's bestaat de C horizont uit onverweerd krijt.
In de kleefaardegronden heeft nog geen kleiverplaatsing plaatsgevonden.
Het verweringsresidu, de kleefaarde, wordt terra fusca genoemd; de
profielvorm hierin is te beschouwen als een Brown Forest Soil, ongeacht het
feit of men het krijt C of D horizont noemt.
De verwering van krijtformaties tot kleefaarde schijnt gebonden te zijn aan
een warm, humide klimaat. Het voorkomen van vrij dikke kleefaardeprofielen
onder loessafzettingen wijst hier wel op. Het is echter niet uitgesloten, dat
kleefaardevorming zelfs in het huidige klimaat nog plaatsvindt, al of niet
onder een loessdek. Het proces zal dan echter aanmerkelijk langzamer ver
lopen dan in de warme perioden van het Tertiair en het Pleistoceen.
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Zoals de naam reeds aangeeft is kleefaarde een zeer kleverig materiaal. De
consistentie ervan wisselt vanzelfsprekend met de mate van vochtigheid. In
tamelijk vochtige toestand smeert het als boter. In normaal vochtige toestand
is het zeer stug en vereist het een zekere kracht om het uit te smeren. Droogt
het materiaal op, dan vertoont het krimpscheuren van wel een duim breedte.
De hierbij ontstane structuuraggregaten zijn veelhoekig met scherpe ribben
(onregelmatig blokkig). De grote aggregaten zijn opgebouwd uit kleine on
regelmatig blokkige elementen, die volkomen in elkaar grijpen en steenhard
ingedroogd zijn. In droge toestand is het oppervlak van de structuurelemen
ten dof, bij afsnijden sterk glanzend.
Kleefaarde van de onderscheiden krijtsoorten vertoont onderling kleurver
schillen. De Kunrader kleefaarde is over het algemeen roder (7.5 YR 4/4 en
5 YR 3/4 in droge toestand) dan Gulpener kleefaarde (10 YR 4/3 en 7.5 YR
4/4-5/6 in droge toestand).
De kleefaarde van het Onder-Gulpens Krijt is zeer glauconietrijk hetgeen
duidelijk zichtbaar is. De kleur van deze kleefaarde wordt hierdoor vrii geel
(2.5 Y 5/6).
Bedenkt men dat het Gulpens, Kunrader en Maastrichts Krijt ruw ge
schat 80 % CaC03 bevatten, dan leert een eenvoudige berekening dat voor
de vorming van een laag van 50 cm kleefaarde een pakket krijt nodig is ge
weest van 2 meter dikte. Dit is mede een verklaring voor het feit dat de kleef
aarde zo rijk is aan vuursteen en silexknollen. De zich gewoonlijk in de kleef
aarde bevindende talrijke krijtbrokjes en vuursteen zijn even scherphoekig als
de structuurelementen van de kleefaarde zelf. Deze krijtbrokjes hebben een
wisselende vastheid, van bros tot zeer hard (bij Gulpens Krijt veelal bros, bij
Kunrader Krijt hard). Soms rust de kleefaarde rechtstreeks op vast krijt, soms
wordt de overgang gevormd door halfverweerd, oranjeachtig krijt. Van het
Gulpens Krijt is dit half verweerde materiaal fijner en vetter dan van het
Kunrader Krijt, dat korreliger is.
b. Beknopt schema ter vergelijking van kleefaarde van Kunrader en Gulpens Krijt.
Kleefaarde van Kunrader Krijt
Kleur droog:
5 YR 3/4
vochtig:
7.5 YR 4/4
Structuur: Prismatisch.
Elementen hebben een sterk wis
selende vorm met scherpe ribben
en hoeken. Hierdoor blijven ze in
elkaar sluiten. Dit onderlinge ver
band is gemakkelijk te verbreken.
Grootte van de elementen 0,2-3cm,
moeilijk verder te verkleinen.

Kleefaarde van Gulpens Krijt
Kleur droog:
7.5 YR 4/4
vochtig :
10 YR 4/3
Structuur: Prismatisch.
Enige horizontale breking,
platte vlakken, scherpe ribben
en hoeken. Grootte van de ele
menten 0,2-2 cm, vallen bij
enige horizontale druk uiteen
in kleine elementen.

Consistentie :
droog : zeer hard
vochtig: vrij kleverig
coatings: geen
Krijtbrokjes in kleefaarde: tamelijk hard.

Consistentie :
droog : zeer hard
vochtig: plastisch
coatings: geen
Krijtbrokjes in kleefaarde: zacht.

c. Orgelpijpen en dolinen
Een verschijnsel, dat in bijna iedere krijtgroeve van redelijke grootte valt
waar te nemen, is het voorkomen van orgelpijpen. Men verstaat hieronder
langgerekte trechtervormige holten in het krijt ontstaan door oplossing van
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CaCO:j. Het natuurlijke gevolg is het ontstaan van kleefaarde in zulk een
pijp. Daar het verweringsresidu van het krijt een veel geringere plaats in
neemt dan het oorspronkelijke krijt, zakt de deklaag (b.v. tertiaire of kwartaire afzettingen zoals zand of loessleem) in deze opening. Ook treft men er
veel silexknollen aan. Door het feit dat hier afvoer van water plaatsvindt, zet
zich het verweringsproces van krijt voort. Er vormt zich aldus weer nieuwe
kleefaarde om de kern van het mengmateriaal. Veelal gaan deze orgelpijpen
min of meer loodrecht naar beneden. Soms evenwel kan het ook voorkomen,
dat de pijp een knik vertoont en daardoor lijkt het in een groeve alsof er mid
den in het krijt plompverloren een ronde of langgerekte koek kleefaarde zit.
De vorm is afhankelijk van de hoek waaronder zo'n orgelpijp doorsneden
is (fig. 9).
Maar niet alleen in een groeve, ook aan de oppervlakte zijn deze orgel
pijpen, mits ze enige omvang hebben, zichtbaar. Zij komen voor als dolinen
en bij boring blijken ze dan ook een zeer heterogeen materiaal te bevatten.
Soms kan dit materiaal ook louter loessleem zijn. Het feit evenwel, dat deze
loessleem profielloos is en dat zijn ligging typisch rond en ingezonken is,
vormt een aanwijzing, dat men met een opvulling van een orgelpijp te doen
heeft.
Hebben de orgelpijpen een geringe doorsnee, dan zijn ze van bovenaf niet
steeds waarneembaar. Tijdens de opname lukte het wel eens er een aan te
boren. Het duidelijkst spreekt dit wanneer men een dergelijk verschijnsel
vindt in een rendzinacomplex.
3. REGIONALE VERSPREIDING

Van de diverse krijtformaties in hoofdstuk 1 beschreven, komen hoofdzakelijk
het Kunrader en Gulpens Krijt aan de oppervlakte voor en wel ten zuid
oosten van Valkenburg (fig. 10). Het krijt en de verweringsgronden ervan
vormen evenwel geen aaneengesloten gebied, doch komen verspreid voor
tussen de loessleemgronden. Een globaal beeld geeft het Nebokaartje van dit
gebied (fig. 11 en 12). Dit kaartje geeft echter qua doelstelling en opname

Fig. 10.
Voorkomen van Kunrader en Gul
pens Krijt aan de oppervlakte.
Distribution of Kunrade and Gulpen Cret
aceous at the surface.

MAASTR

AKEN

Voorkomen van Kunrader en Gulpens Krijt
aan de oppervlakte
Distribution of Kunrade and Gulpen Cretaceous at
the surface

65

«220-BS9- JO

Fig. 11.
Situatieschets Zuidoost-Limburg.
Het geärceerde gebied is in fig. 12
meer gedetailleerd,maar nogschema
tisch weergegeven: voorkomen van
kleefaarde, krijt en rendzina.
Situation map of Southeastern Limburg.
The shaded area is, more detailed but still
in outline, shown in fig. 12: distribution of
sticking earth, chalk and rendzina.

MAASTfllO

Gebied weergegeven in fig. \2jArea shown in fig. 12

slechts een geschematiseerd beeld. Een zuiverder beeld geeft het kaartje in
detailoverzicht van een gebied noordelijk van Wijlre (fig. 13 en 14). Hieruit
spreekt nog meer de verspreide ligging van de krijtverweringsgronden, in het
bijzonder van de kleefaarde. Slechts zelden treft men een aaneengesloten
oppervlak kleefaarde aan ter grootte van 1 ha of meer. Veel kleine plekjes

Krijt en rendzina/CAa/A and rendzina
Grens van het gebied van detailkaartje fig. 14
Boundary of the area shown in detail in fig. 14
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Fig. 12.
Voorkomen van kleefaarde,
krijt en rendzina in het gebied
aangegeven in fig. 11.
Distribution of sticking earth, chalk
and rendzina in the area indicated
in fig. 11.

Fig. 13.
Situatieschets van het meer in detail
gekarteerd gebied noordelijk van Wijlre
(fig. 14).
Situation map of the area north of Wijlre sur
veyed in detail (fig. 14).

' VolktnburgMAASTRICHT

J
WijlrtW
Gulptr

AKtN

Gebied weergegeven in fig. 14
Area shown in fig. 14

kleefaarde van ca. 20 x 20 m werden aangetroffen in een rendzinaoppervlak.
Het was niet mogelijk deze in fig. 14 weer te geven.
Kleefaarde komt voor zowel op zwak glooiend terrein als op hellingen. Op
zwak glooiend terrein (3-6 %) komt kleefaarde aan de oppervlakte voor of af
gedekt door een loesspakket. Dit loessleemdek kan verschillend van dikte zijn;
hetzelfde geldt voor de onderliggende kleefaarde.
Op hellingen van meer dan 15 % is echter zelden kleefaarde aanwezig.
Hier ligt krijt met of zonder rendzina aan de oppervlakte. Misschien heeft
zich hier ten gevolge van de sterke helling geen kleefaarde gevormd. Het
water vloeit nl. in hoofdzaak oppervlakkig weg. Het is evenwel ook mogelijk,
dat er zich wel eens kleefaarde heeft gevormd, die nadien weer door erosie
verdwenen is. Dit blijkt wel uit het hieruit ontstane colluvium, dat zwaarder

Kleefaarde/Sto'cÄwig earth

Rendzina

Fig. 14. Voorkomen van kleefaarde en rendzina ten noorden van Wijlre.
Distribution of sticking earth and rendzina north of Wijlre.
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is dan colluvium van loessleem. Het kenmerkt zich daarenboven door de vele
kleine krijtbrokjes en wat vuursteen. Ook is de kleur dan iets roder.
In een „graften"-landschap (landschap met terrassen) vindt men veelal
ook kleefaarde. Vlak onder de graften komt echter rendzina voor. Bij enige
geleidelijke egalisatie door middel van ploegen naar één kant kan het zelfs
voorkomen, dat vlak onder een graft puur krijt aan de oppervlakte ligt. Rend
zina wordt eveneens gevonden zowel op steile als op zwak glooiende hellin
gen, afgewisseld met plekken louter krijt en kleefaarde.
In de dalen komt geen zuivere kleefaarde voor maar wel colluviaal mate
riaal van kleefaarde en loessleem. Opvallend zijn de abrupte verticale over
gangen van kleefaarde en loessleem naast de geleidelijke overdekking. Hier
uit blijkt wel, dat het Krijt op vele plaatsen een steilwandige topografie heeft.
Deze hoogteverschillen in het Krijt zijn door de loessafzetting ten dele of ge
heel weer weggewerkt. Het blijkt dus, dat de verspreiding van rendzina en
kleefaarde zeer onregelmatig is en dat deze niet aan een bepaalde topogra
fische ligging te koppelen valt.
4. LANDBOUWKUNDIGE EIGENSCHAPPEN EN
GEBRUIK VAN KLEEFAARDE

a. Bewerking en bemesting
Met een enkel woord is in hoofdstuk 2 gerept over de plasticiteit en het harde
indrogen van kleefaarde. Deze eigenschappen brengen consequenties mede
bij de bewerking. De kleefaarde reageert zeer sterk op droogte en natheid. Bij
droogte is het alsof de bovengrond gebakken is. Er vormen zich dan krimpscheuren en polygonen van 25 à 30 cm. Het zwaarste transport kan er onge
hinderd over plaatsvinden. In deze toestand is de grond niet te ploegen. De
kleefaarde droogt echter niet dieper in dan 20 cm.
In vochtige toestand geploegd, vormt ze lange ploegriemen, in nagenoeg
steen(krijt)-loze kleefaarde zelfs tot 3 à 4 m lengte. Kleefaarde met stenen en
krijtbrokken vermengd breekt eerder en vormt ploegriemen van ca. £ meter.
Het is zeer moeilijk deze grote stroken zodanig te bewerken dat er direct na
het ploegen een behoorlijk zaaibed ontstaat. Tijdens vorst en in perioden van
afwisselend regen en droogte wordt het materiaal evenwel in sterke mate ver
brokkeld, waardoor tijdelijk een goede structuur wordt verkregen. Om deze
reden wordt ook voor zomergewassen de kleefaarde reeds voor de winter ge
ploegd. Bij het inzaaien van de akker is opnieuw de juiste vochtigheid vereist.
Bij bewerking in te natte toestand wordt de grond dichtgesmeerd en slaat het
zaad niet aan. Bij bewerking in droge toestand blijven de structuuraggregaten
te groot, het zaad valt dan diep weg, krijgt onvoldoende vocht en slaat even
min aan.
Om de kleefaarde beter bewerkbaar te maken, bemest men ze graag met
stalmest. Dit blijft echter achterwege waar de akkers te ver van de bedrijven
liggen en derhalve lastig te bereiken zijn. Bovendien is de voorraad stalmest
niet altijd toereikend. Overigens gelden voor de bemesting dezelfde eisen als
voor de loessleem. Naarmate er meer stenen en krijtbrokken in de kleefaarde
voorkomen, is een grotere bemesting gewenst.
b. Vruchtbaarheidstoestand en verbouwde gewassen
De kleefaarde is een zeer vruchtbare grond. Van nature is haar vruchtbaar
heid groter dan die van de loessleemgronden. Naarmate de kleefaarde zwaar
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der wordt, is haar opbrengstvermogen groter. Als de meest vruchtbare geldt
de krijt- en steenloze vorm (deze komt bij de kleefaarde van het MiddenGulpens Krijt nog wel eens voor).
Granen hebben een iets mindere stro-ontwikkeling dan op de loessleem, doch
een rijkere zaadvorming en zwaardere korrel. De kleefaarde is echter te
zwaar voor rogge.
Suikerbieten geven ook een zeer goede opbrengst en hebben een zeer goede
groei, vooral in het voorjaar.
Aardappels hebben een goede produktie en zijn mooi blank. De cohesie van de
kleefaarde is groter dan de adhesie, zodat de aardappels en andere knol
gewassen gerooid uit vochtige grond, na enig drogen alle aanklevende
grond verliezen. Wanneer men ze in vochtige toestand heeft moeten ver
werken, respectievelijk afvoeren of inkuilen, zijn ze nadien praktisch niet
meer schoon te krijgen. Hakvruchten in het algemeen worden echter
enigszins geschuwd vanwege de moeilijkheden bij de onkruidbestrijding
en het rooien.
Weiland voldoet eveneens goed.
Lucerne is onbetwist het best groeiend gewas op deze grondsoort.
Wikken leveren eveneens een goed resultaat.
Wegens de moeilijke bewerking is de algemene tendens: liever loessleem
dan kleefaarde, niettegenstaande de loessleem iets minder vruchtbaar blijkt
te zijn.
5. KLEEFAARDE ALS VERZAMELNAAM

Het voorgaande heeft betrekking op de echte kleefaarde. Plaatselijk wordt
met kleefaarde wel eens ander materiaal aangeduid. Zo verstaat men in de
omgeving van Mesch en Libeek onder kleefaarde de loessleem welke tot op
de B-laag geërodeerd is. Men is zich echter wel bewust dat het ander mate
riaal is dan de echte kleefaarde.
De hoogterrasklei welke plaatselijk aan de oppervlakte gevonden wordt,
bijv. bij Colmont, wordt door veel landbouwers ook als kleefaarde aange
duid. Dit is niet zo verwonderlijk want deze heeft diverse eigenschappen ge
meen met kleefaarde, zoals stugheid en moeilijke bewerkbaarheid. Echter
bevat de hoogterrasklei grind en zandlenzen en is gewoonlijk zeer heterogeen
wat kleur betreft. Bovendien heeft zij een specifieke ligging in het terrein. De
bespreking hiervan valt echter buiten dit artikel. In de omgeving van Vijlen
wordt materiaal aangetroffen waarvan men zou verwachten dat het met de
naam kleefaarde aangeduid zou worden. Men noemt het echter klei. De
kleur wijkt van de echte kleefaarde af, de structuur, consistentie en bewerking
zijn echter bijna gelijk aan die van de kleefaarde. Het valt na enige regen en
droogte echter eerder uiteen tot een poederachtig materiaal. Onder dit
materiaal bevindt zich kleefaarde en Midden-Gulpens Krijt. Vermoedelijk
is deze zg. klei een oligocene afzetting en is daarom de naam klei niet eens zo
slecht gekozen.
6. SUMMARY

During the survey for the new soil map of the Netherlands a perception was
obtained as to the characteristics of sticking earth.
Sticking earth is a residue of weathered rocks of 'Cretaceous deep sea
deposits dating back to the Secondary era, more particularly to the Senoon.
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Several types of Cretaceous rocks can be distinguished, they crop out at many
places.
According to the structure of the profile, sticking earth can be considered
to be a Brown Forest Soil. As regards its situation, it is widely dispersed, vast
continuous areas of sticking earth however are hardly met with. Also the
depths of the profiles vary considerably. As to the texture of sticking earth
90 % is smaller than 50 mu of which 20 % is smaller than 2 mu.
Its workableness varies much depending on dryness or wetness. It gives
good yields, does not require special manurial treatment, but farmyard
manure is preferably applied.

Afgesloten medio 1956

OVERZICHT VAN DE BODEMGESTELDHEID
VAN WESTELIJK ZEEUWS-VLAANDEREN
GEZIEN IN HET LICHT VAN GENESE EN HISTORIE
Survey of the Soil Conditions in Western 2jealand-Flanders considered from the View-Point of Genesis
and History
door/by

I. Ovaa
1. INLEIDING

Het in dit artikel beschreven gebied wordt begrensd door de Honte of Westerschelde in het noorden, de gedeeltelijk ingedijkte Braakman in het oosten,
de grens Nederland-België in het zuiden en een voormalige Zwinarm in het
westen.
Deze kuststreek, welke eertijds tot Vlaanderen behoorde, was voor het be
strijken van de vaarweg naar Antwerpen tijdens de tachtigjarige oorlog van
grote strategische waarde en werd in die dagen bij de Noordelijke Neder
landen ingelijfd. Bij de vrede van Munster is definitief de grens tussen de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden vastgesteld.
Door de nimmer aflatende worsteling van de mens tegen de zee heeft dit
gebied reeds vanaf de vroegst-historische tijden een rijk gevarieerde en be
wogen geschiedenis achter de rug.
Getracht zal worden aan de hand van de bodemkundige inzichten, opge
daan tijdens de bodemkartering in de jaren 1951—'53 en van historische ge
gevens een overzicht te geven van de geomorfologische ontwikkeling van dit
gebied. Voor de datering en verklaring van de opbouw en afbraak van dit
gebied in historische tijd, is de studie van Mej. M. K. E. Gottschalk (1955)
van zeer veel belang. De resultaten heeft zij vastgelegd in haar proefschrift
„Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen tot de St. Elizabethsvloed van 1404" (1955) -1)
Voor de datering van de sedimenten uit de voorhistorische tijd, heeft Prof.
Dr. F. Florschütz voor ons enkele grondmonsters palynologisch onderzocht.
Voor een juist inzicht in de totale ontwikkeling van de bovenste 2,5 m van
de bodem is het nodig terug te gaan tot het laatglaciale tijdperk, waarin de
basis werd gelegd waarop dit gebied bodemkundig tot ontwikkeling is ge
komen.
1) Voor de vriendelijke toestemming enkele tekstfiguren over te mogen nemen, zij
Mej. Dr. M. K. E. Gottschalk hartelijk dank gebracht.
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De tegenwoordige bodemtypen zijn ontstaan uit eolische, mariene en
organische sedimenten, welke in verschillende fasen zijn afgezet. Het algehele
beeld past in het verlandingsschema van West-Nederland, alhoewel ten ge
volge van de hier heersende omstandigheden bepaalde verlandingsfasen ont
breken.
Beginnend in het Laatglaciaal zijn tot ontwikkeling gekomen:
a. Dekzand, eolische vorming uit het Laatglaciaal met in de ondergrond
insluiting van venige en lemige lagen, welke cryoturbaat gestoord zijn.
b. Oppervlakte veen; een deel van het grote Vlaams-Hollandse veengebied,
grotendeels tot ontwikkeling gekomen in het Subboreaal op het dekzand.
Het is niet onwaarschijnlijk dat, afhankelijk van lokale omstandigheden,
in het laatste gedeelte van het Atlanticum de veengroei een aanvang heeft
genomen en omstreeks het Subatlanticum grotendeels is beëindigd.
c. Jonge zeeklei afgezet vanaf het begin van het Subatlanticum tot heden.
Deze afzetting is te splitsen in :
1. Het Oudland: tot ontwikkeling gekomen in de vroeg-Romeinse en
vroeg-Middeleeuwse transgressieperiode. Het bestaat uit een systeem
van kreekrug- en poelgronden.
2. Het Middelland: hernieuwde opslibbing van het Oudland in het
laatste gedeelte van de vroeg-Middeleeuwse en tijdens de post-Karolingische transgressie.
3. Het Nieuwland: ontstaan door hernieuwde opslibbing van de oudere
sedimenten of gevormd na afbraak van de oudere sedimenten in een
nieuwe vorm van op- en aanwassen. De ontwikkeling omvat ongeveer
de periode van 1000 n. Chr. tot heden.
2. HET DEKZAND

Het dekzand ligt uitsluitend langs de zuidrand van dit gebied aan de opper
vlakte (fig. 1 en 2). De formatie wordt getypeerd door enkele oost-west ge
richte ruggen met tussengelegen, vrij vlakke, lagere gebieden. Vooral de rug
van Heile via Aardenburg naar St. Kruis is een fraai voorbeeld van een dekzandrug.
Verwacht mag worden, dat het dekzand, voor zover het niet gestoord is,
zich onder een helling naar het noorden in dezelfde vorm voortzet. Dit is
echter ten gevolge van toenemende rijzing van het zeeniveau, waardoor het
zandgebied gedeeltelijk is vernield of overdekt met dikke lagen jonger sedi
ment, minder gemakkelijk vast te stellen. Zoals uit fig. la en b blijkt, zakt het
dekzand naar het noorden onder het klei/veendek weg. Het reliëf is beslist
onrustiger dan op deze dwarsdoorsneden is aangegeven. Een meer gedetail
leerde weergave was echter door de vrij ruime afstand der boringen niet
mogelijk. Wel valt uit het verloop vrij nauwkeurig de helling te berekenen.
Deze bedraagt op beide dwarsdoorsneden ongeveer 40 cm per km.
Behoudens enkele gegevens van Prof. Florschütz uit het aansluitende zand
gebied van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, waarvan twee veenmonsters uit het
eolische zand werden gedateerd als Laat-Tubantien, is er uit het onder
havige gebied weinig over de ouderdom bekend. Er zijn slechts een aantal
grondmonsters genomen uit een bouwput nabij Groede.
Deze monsters zijn granulair geanalyseerd en de venige horizonten door
Prof. Florschütz palynologisch onderzocht. Het eolische karakter van het
dekzand komt in de granulaire samenstelling tot uiting in een uitgesproken
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top in de korrelgrootte rond 110 mu, terwijl een leemlaag in dit zand, welke
ligt tussen 4,08-4,32 m -N.A.P., een loessachtig karakter heeft.
Volgens Prof. Florschütz zijn de palynologisch onderzochte lagen te da
teren als Tubantien. Hoogstwaarschijnlijk heeft de vorming plaatsgevonden
in het Laatglaciaal, alhoewel dit niet geheel vaststaat. De hiervoor genoem
de leemlaag tussen 4,08-4,32 m -N.A.P., welke sterk vervormd is, is mogelijk
identiek met de laag van Usselo. Houtskoolresten konden echter niet worden
aangetoond. Deze leemlaag komt over grote oppervlakten tussen ± 1-2 m
beneden de bovenkant van het zand voor en is doorspekt met venige of humeuze laagjes en vlekjes. Ook beneden de leemlaag zijn nog herhaaldelijk
enkele, afwisselend venig-humeuze en lemige laagjes aangetroffen.
Door de grote kalkrijkdom1) onderscheidt het dekzand zich hier van soort
gelijke gronden in het zuiden en oosten van ons land.
Wij konden vaststellen dat :
1. het zand, uitgezonderd de hoge ruggen, niet dieper is ontkalkt dan ca. 1,50
meter;
2. het kalkgehalte beneden de ontkalkingsgrens hoog is te noemen nl. 4-10
% CaCO?;
3. er in de diepere lagen fijne schelpfragmenten voorkomen;
4. het bovenste gedeelte, dus de vegetatielaag, altijd kalkarm is, alhoewel het
soms reeds eeuwen afgedekt is door zeer kalkrijke mariene sedimenten.
Hernieuwde verrijking met een duidelijk aantoonbare hoeveelheid
CaCO.j in het zand heeft dus niet plaatsgevonden ;
5. er in de leemlaag, ook als het dekzand ongestoord aan de oppervlakte ligt,
veelvuldig kalkophopingen voorkomen, welke een aanwijzing zouden
kunnen zijn van verplaatsing van kalk van boven naar beneden.
Al deze factoren wijzen er op, dat het dekzand in oorsprong geheel kalkrijk
is geweest, dus dat de kalk primair aanwezig was.
De ontkalkingsdiepte kan grotendeels afhankelijk worden gesteld van de
hydrologische omstandigheden, welke in dit gebied hebben geheerst. Verder
kunnen natuurlijke begroeiing en aard van het bodemmateriaal nog enige
invloed op de ontkalkingsdiepte hebben gehad. Zo kan de sterk afsluitende
leemlaag het proces van ontkalking hebben geremd.
Vanaf het Laatglaciaal tot het laatste gedeelte van het Atlanticum zijn er
geen aanduidingen, die op noemenswaardige veranderingen wijzen. Tenge
volge van verbetering van het klimaat in het Holoceen zal zich nog bij een
vrij lage zeestand een bosbegroeiing hebben ontwikkeld. Voor het ontstaan
van het veen-op-grotere-diepte en later voor de afzetting van de Oude Zeeklei
lag dit gebied te hoog.
Of langs de tegenwoordige kust bovengenoemde sedimenten tot afzetting
zijn gekomen, is niet meer te achterhalen. Door de agressieve ontwikkeling
van de later gevormde stroomgeulen is het oudere materiaal hier tot diep in
de ondergrond omgewoeld en verplaatst. Hierdoor zijn zelfs tertiaire forma
ties aangesneden, hetgeen tot uiting komt in het glauconietgehalte van het
tegenwoordige zeezand en in de tertiaire fossielen, welke plaatselijk in het
jongste dek zijn ingebed. De verticale grens tussen de oudere en de jonge sedi
menten is dan ook zeer scherp (fig. la-b).
1) Wanneer over kalk wordt gesproken, is hiermede bedoeld vrije koolzure kalk of het
gehalte hieraan.
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3. HET OPPERVLAKTEVEEN

Toen in West-Nederland en Vlaanderen het milieu gunstig werd voor veenvorming, was dit ook in het onderhavige gebied het geval. De veengroei zal
zich hier vanuit de lagere delen min of meer geleidelijk hebben uitgebreid
over de hogere gebieden. Alleen op de hoogste dekzandruggen is geen veen
ontstaan, maar heeft zich een humuspodzolprofiel ontwikkeld.
In tegenstelling met de veenontwikkeling op de Oude Zeeklei, waar over
grote uitgestrektheden rietgorzen ontstonden, bleef hier voorlopig een bosbegroeiing de boventoon voeren.
Door Prof. Florschütz zijn twee veenprofielen, één afkomstig van Biervliet
en één uit de omgeving van Groede, palynologisch onderzocht. Hieruit bleek,
dat bij Biervliet op het dekzand aanvankelijk een elzen-berkenbos groei
de. Dit bos moest het veld ruimen voor een plantenassociatie waarin Scheuchzeria en Sphagna de overhand hadden. Vrij spoedig ging het veen over in een
geheel oligotrofe vorm hoofdzakelijk samengesteld uit veenmos, struikheide
en wollegras (fig. 3).
Het profiel nabij Groede vertoont aan de dekzandbasis (2,70-2,45 m 1S0®/o
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Fig. 3. Pollendiagram van een veenlaag tussen de Jonge Zeeklei en het dekzand in de Kleine
Zoutepolder bij Biervliet.
Pollendiagram of an intermediate peat layer between the Young Sea Clay and cover sand in the
Kleine Zoutepolder near Biervliet.
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Fig. 4. Pollendiagram van een veenlaag tussen de Jonge Zeeklei en het dekzand bij Groede.
Voor legenda, zie fig. 3.
Pollendiagram of an intermediate peat layer between the Young Sea Clay and cover sand near
Groede. Legend, see fig. 3.

N.A.P.) een onduidelijk karakter, het bevatte hout en overblijfselen van
Rubus. Van 2,45-2,25 m - N.A.P. heeft het veen een eutroof-mesotroof
karakter, waarin overblijfselen van Sparganium, Lycopus, Carex en varens, verder
hout van Quercus en vermoedelijk Fraxinus en enkele Sphagnumb\a.a.&]z$ zijn
gevonden. Boven 2,25-1,70 m - N.A.P. is het veen oligotroof, bestaat
voornamelijk uit Calluna, Erica en Sphagnum en heeft plaatselijk de habitus van
spalterveen (fig. 4).
Omtrent de ouderdom komt Prof. Florschütz tot de conclusie, dat het
grootste gedeelte van het veen in het Subboreaal is gevormd. Het onderste
gedeelte kan nog Atlantisch zijn. Verder zijn er aanwijzingen, dat het boven
ste gedeelte van het veenprofiel te Biervliet de subatlantische tijd weerspie
gelt. Bij het veenprofiel te Groede was dit onduidelijk.
Stellen we de grens Subboreaal-Subatlanticum op 600 v. Chr. (Bennema,
1954), dan houdt dit in, dat in deze tijd het veen nog groeide, maar dat kort
daarna door overstroming de veengroei gedeeltelijk werd beëindigd. Dit zal
niet over het gehele gebied gelijktijdig hebben plaatsgevonden, aangezien na
1000 n. Chr. nog plaatselijk veen aan de oppervlakte lag.
De dikte van de geklonken veenlaag, zoals deze onder het mariene dek
voorkomt, wisselt sterk. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.
In de eerste plaats is de hoogteligging en de lokale ontwateringstoestand van
het zandgebied verantwoordelijk geweest voor de mate waarin het veen tot
ontwikkeling is gekomen.
Verder is op de tegenwoordige dikte ook van invloed geweest: het tijdstip
van overstroming, de erosie en de mate van klink. Tenslotte hebben we nog
te maken met een anthropogene factor, nl. de vervening voor de zoutwinning
en voor huisbrand.Vooral door de laatstgenoemde vormen van exploitatie was
het niet mogelijk de bovenkant van het veen exact weer te geven. De in fig. 1
aangegeven lijn is dus gedeeltelijk schematisch.
4. HET ONTSTAAN VAN HET OUDLAND

De uit het westen van Nederland en België bekende transgressies van om76

Streeks het begin van onze jaartelling (Van Liere, 1948; Moormann, 1951;
Bennema en Van der Meer, 1952; e.a.) hebben ook hier hun invloed laten
gelden.
Alhoewel er aanwijzingen zijn, dat de Honte, die Walcheren van het vaste
land scheidde, reeds vroeg bestond (Bennema en Van der Meer, 1952) heeft
deze geen vast te stellen aandeel gehad in de vorming van het Oudland in
deze streek.
Of de vroeg-Romeinse transgressie hier invloed heeft gehad, valt niet met
zekerheid te zeggen. Het ontbreken van voldoende archeologische vondsten
maakt een juiste datering niet goed mogelijk. Slechts bij Aardenburg is onder
het mariene dek op venig dekzand een Romeins aardewerkscherfje aange
troffen (volgens Dr. Moddermann 2e eeuw n. Chr.). Ook is hier door de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een Romeinse woon
laag onderzocht, waarin materiaal voorkwam uit het einde van de 2e eeuw na
Chr. Volgens Van Empel en Pieters (1935) zou uit vondsten van oude mun
ten de overstroming van Vlaanderens kustvlakte na 337 n. Chr. moeten
worden gesteld.
Fockema Andreae (1950) vermeldt, dat in de 5e eeuw de zee tot het
Pleistoceen reikte ten gevolge van doorbraken.
Gottschalk (1955) trekt de conclusie, dat tengevolge van de Duinkerken II
transgressie (4e tot 7e eeuw n. Chr.) in deze streek een inham van het Zwin
ontstond. Deze wordt in de oudste historische documenten „Sincfal" ge
noemd. Zij oppert de veronderstelling, dat hierdoor het gebied van het tegen
woordige Cadzand geheel kan zijn overstroomd en dat ten noorden hiervan
Wulpen als eiland is afgescheiden. Uit het voorgaande valt af te leiden, dat
zich voor de 3e eeuw n. Chr. waarschijnlijk geen grote overstromingen heb
ben voorgedaan.
Indien we de opbouw van het profiel in het westelijk deel van het gevorm
de Oudland bezien, dan zijn er van beneden naar boven drie lagen in te
onderscheiden :
a. kalkrijke zavelgrond op veen,
b. kalkarme zavel- of kleigrond (poelklei),
c. kalkhoudende poelklei.
De laatstgenoemde afzetting heeft zich niet overal ontwikkeld en komt op
de dwarsdoorsneden (fig. 1) niet tot uiting. Het duidelijkst zijn de onder b en
c genoemde afzettingen tot ontwikkeling gekomen in de Veerhoekpolder (ten
w. van Oostburg) en de onder a en b genoemde in de Bewester Eede Be
noorden St. Pietersdijkpolder en plaatselijk in de Generale Prins Willem
polder.
De hiervoor genoemde lagen zijn heel goed te correleren met de vroegRomeinse en de vroeg-Middeleeuwse transgressiefasen van Walcheren. De
kalkrijke zavel op het veen is identiek met de vroeg-Romeinse afzetting op het
veen langs de noordrand van Walcheren. De kalkarme poelklei komt over
een met de afzetting uit de eerste subfase en de kalkhoudende poelklei met de
tweede subfase van de vroeg-Middeleeuwse transgressie.
Alhoewel het bovenstaande niet geheel in overeenstemming is met de ver
onderstelling van voorgenoemde auteurs, lijkt toch een dergelijke correlatie
voldoende reden te geven om aan te nemen, dat ook hier de vroeg-Romeinse
transgressie van invloed is geweest. Wel zal deze invloed zich hebben beperkt
tot het noordwestelijk deel van dit gebied.
Is de inham van het Zwin kort voor de jaartelling in aanleg gevormd, in de
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eerste transgressie n. Chr. zal deze zijn uitgebreid. Daar in Aardenburg 2e
eeuws Romeins aardewerk is overslibd, moet dus na die tijd het vloedwater
zich tot hier hebben uitgestrekt. Dit wordt ook bevestigd door de bodemge
steldheid, aangezien tot onder Aardenburg, Oostburg en Biervliet het Oudland wordt aangetroffen (fig. 2). Bij de betreffende overzichtskaart moet op
gemerkt worden, dat ook de afzetting uit de post-Karolingische transgressie
bij de oudere afzetting is gerekend. Dit beïnvloedt het kaartbeeld echter
nauwelijks, daar beide afzettingen zeer nauw corresponderen. Wel zijn langs
de zuidelijke en oostelijke buitenranden laatstgenoemde sedimenten van be
perkte dikte, en wiggen uit tegen het veen en het dekzand, voorzover deze
niet door latere inbraken zijn gestoord.
In het noorden en noordwesten breekt het Oudland abrupt af. Het is
duidelijk, dat hier door de steeds omvangrijker wordende Schelde- en Zwinarmen eerder verlande gedeelten werden opgeruimd. In hoeverre hier af
zettingen van vóór 1000 n. Chr. ook aanwezig geweest zijn, valt niet meer te
reconstrueren, daar de kuststreek radicaal is verjongd. Het lijkt waarschijn
lijk, dat bepaalde gedeelten niet volledig verland zijn geweest, gezien de ge
makkelijke aangrijpingspunten vanuit Zwin en Honte bij latere overstromingen.
Uit fig. 2 valt op te maken, dat zich vanuit de mond van het Zwin, tijdens
de ontwikkeling van het Oudland, een brede aanvoerbasis had gevormd.
Van hieruit drongen verschillende kreken het, gedeeltelijk met zavelgrond
uit de vroeg-Romeinse transgressie overdekte, veengebied binnen. De hoofd
kreken schuurden zich tot in het dekzand in. Na opslibbing van de enclaves
tussen de kreken met kalkarme klei en opvulling van de kreken met zand en in
het laatste stadium met zavelig materiaal, was de verlanding voorlopig een
feit geworden.
Als gevolg van differentiële klink van de veenondergrond vond omkering
van het reliëf plaats (Vlam, 1942). Hierdoor zijn de met licht materiaal op
gevulde kreken als ruggen en de klei-op-veengebieden als laagten of poelen
in het terrein komen te liggen. Toen de verlanding zich zover had voltrokken
en de zee zich in de 8e en 9e eeuw een weinig had teruggetrokken, lagen de
mogelijkheden voor occupatie door de mens open. Het eerst is hiervan sprake
op het toenmalige eiland Wulpen. Willebrord bracht hier omstreeks 690 n.
Chr. het Evangelie (Gottschalk, 1955). Waarschijnlijk is dit eiland in aanleg
een restant van de oude duinkust geweest.
Sedert de 8e eeuw strekte de bewoning zich ook over het nieuwgevormde
mariene gebied uit. Men vestigde zich bij voorkeur op de kreekruggen. Daar
de kustvlakte onbeschermd tegen de zee was, beschermde men zich door op
hoging van de woonplaatsen tot kleine terpjes. Namen als Locwinde, Commerswerve enz. wijzen hierop (Gottschalk, 1955).
5. DE POST-KAROLINGISCHE TRANSGRESSIE

Uit omstreeks 900 n. Chr. zijn weer nieuwe invallen van de zee bekend. Het
regiem van de Honte nam hierbij sterk toe, waardoor het oostelijk deel van
dit kustgebied overstroomde. De sterkste opslibbing vond plaats in het oosten
van de tegenwoordige Generale Prins Willempolder en de hierbij aanslui
tende Oranjepolder. Deze transgressie kon zijn invloed daar gemakkelijk
doen gelden, omdat de afzetting op het veen hier slechts tot geringe ontwik
keling was gekomen.
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Het systeem van afzetting uit de post-Karolingische tijd wordt gekenmerkt
door een kalkhoudende en meer vlak gespreide sedimentatie. De overgangen
van licht naar zwaar materiaal zijn regelmatiger en de samenhang met de
veenondergrond is veel geringer dan bij de vroeger ontwikkelde systemen. In
feite komen deze gronden dus al sterk overeen met de hierna gevormde
Nieuwlandgronden.
Gelijk reeds werd opgemerkt, nam het regiem van de Honte toe. Hierdoor
vond naast opslibbing ook afbraak plaats. In deze tijd zullen langs de boorden
van de Honte en ook van het Zwin de oudere formaties tot vrij grote diepte
zijn afgebroken en omgewoeld. Reeds spoedig werd echter de invloed van
deze transgressie op het Oudland geweerd, daar men noodgedwongen tot
bedijking overging.
6. DE O N T W I K K E L I N G VAN OMSTREEKS 1000 N. CHR.
TOT HEDEN

a. De oudste bedijkingen
Omstreeks 1000 n. Chr. is een groot gedeelte van het Oudland door dijkaanleg onder de naam Yevendijk tegen het buitenwater beveiligd (Gottschalk,
1955). Dit gebied vormde later het Waterschap van de Oude Yevene en om
vatte het gehelegebied ten zuiden van de lijn Sluis-Groede-Schoondijke. Ten
zuidwesten van Groede komt deze dijk nog voor onder de naam „Barendijk".
Toponymen als „Tubinisdic" (1025), „Isendijke" (1046), „Vulendike"
(1150) wijzen eveneens op dijkaanleg in dit tijdvak (Gottschalk, 1955).
Na de bedijking kreeg men ook de zorg voor dijken, sluizen en ontwate
ring. Hoogstwaarschijnlijk zijn de oudste waterschappen dan ook reeds in de
11e eeuw tot stand gekomen.
b. De eerste Nieuwlandpolders
Na de bedijking van het Oudland ging men er spoedig toe over nieuwe op- en
aanwassen te omkaden en tot cultuurgrond te ontginnen. Deze bedijkingen
noemen we het „Nieuwland". Zij zijn grotendeels volgens eenzelfde systeem
ontstaan.
Na opruiming en omwoeling van de oudere sedimenten vormden zich in
en langs de stroomgeulen zandplaten. Indien het milieu gunstig was, vond
hierna afzetting van meer slibhoudend materiaal plaats. Hierdoor zijn de
zandplaten overdekt met een klei- of zavellaag en ook de geulen slibden ge
heel of gedeeltelijk met meer of minder zwaar materiaal dicht.
De profielen van deze gronden zijn geheel kalkrijk en worden van boven
naar beneden lichter. Wanneer boven 80 cm het profiel overgaat in zand
spreken we van plaatgronden, ligt de zandgrens dieper, dan worden ze schorgronden genoemd. De schorgronden behoren tot de beste cultuurgronden
van Nederland; de plaatgronden zijn in meerdere of mindere mate droogtegevoelig.
De zwaarte van het materiaal is gerangschikt volgens een eenvoudig sys
teem van selectie van het sediment naar stroomsnelheid. Hierdoor is de af
stand van de aanvoerbasis en de kracht, waarmede het vloedwater komt op
zetten, bepalend voor het slibgehalte van het afgezette materiaal. Na inpol
dering bepalen mede de bestaande buitendijken het milieu voor opslibbing
van het voorland, dus van de toekomstige polder.
Als eerste opwas is reeds vóór 1100 n. Chr. het eiland „Cadesand" (tegen79

Arabische cijfers geven oude bedijkingen, Romeinse cijfers jongere bedijkingen aan.
Arabian numerals indicate old embankments, Roman numerals younger ones.

Fig. 5. Schets van Kadzand volgens een kaart uit 1660.
Sketch of Kadzand according to a map from 1660.

woordig Gadzand) ontstaan. De bedijking zou reeds vóór 1111-1115 een feit
zijn geworden (Gottschalk, 1955, blz. 21) en kan als de eerste offensieve be
dijking worden beschouwd.
Eerst heeft men een kleine kern als opwas omkaad, waarna men achtereen
volgens de aanwas in kleine poldertjes bedijkte. Het geheel strekte zich eer
tijds als eiland wat verder oostwaarts uit dan de tegenwoordige Oudlandsepolder.
Alhoewel dit gebied niet voor overstroming is gespaard gebleven, is de oor
spronkelijke toestand uit de tegenwoordige contouren nog duidelijk op te
maken (fig. 5). De kaden zijn grotendeels geslecht, maar het zwaarte-verloop
van de bovengrond, ligging en profielopbouw wijzen op een snelle opeen
volging van kleine, afzonderlijke bedijkingen. De regelmatig naar binnendraaiende perceelscheidingen zijn de plaatsen geweest waarlangs eertijds de
dijkjes hebben gelegen.
Ook de Polder Zuidzande is korte tijd later op dezelfde wijze tussen de
armen van het Zwin ontstaan. In 1290 wordt het voor het eerst als eiland
vermeld (Van Empel en Pieters, 1935).
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Voor het Oudland van de Yevene zijn ook reeds in de 13e eeuw aanwassen
ontstaan en bedijkt (Gottschalk, 1955). Verder is er in deze tijd sprake van
aanwas en inpoldering langs de Zwinoevers en het eiland Wulpen. Een
nieuwe opwas, het voormalige eiland „Koezand", ontstond ongeveer ten
noordoosten van Wulpen (Fig. 6).
In december 1243 is deze opwas door het hospitaal te Rijsel voor bedijking
uitgegeven (Gottschalk, 1955, blz. 116-117). Interessant zijn denogbeken81

de, vooraf vastgestelde dijkafmetingen. Deze bedroegen voor de basis 2\ roe
den (9,625 m), voor de hoogte 10 voet (2,75 m) en voor de kruinbreedte 70
voet (1,925 m). De bedijking van dit eiland is geen succes geweest, want
reeds in de eerste jaren na de bedijking ging door overstroming land verloren
en ondanks een moeizame strijd ging het nog vóór 1400 vrijwel geheel ten
onder.
c. De exploitatie in de 13e eeuw
Door de toenemende bevolking en gestaag stijgende welvaart in de 13e eeuw
waren reeds grote gedeelten van deze streek in cultuurland herschapen.
Waren eertijds de niet of nauwelijks ontwaterde gebieden dras en alleen ge
schikt voor schapenhouderij, na de bedijking ging men ontwateren en het
land gedeeltelijk omzetten tot bouwland. De agrarische bedrijvigheid werd
niet in geringe mate gestimuleerd door de levendige handel, nijverheid en
scheepvaart in dit gebied. Een gunstige afzetmogelijkheid voor de agrarische
Produkten was hierdoor gewaarborgd.
Naast het in cultuurnemen van het mariene gebied ging men er omstreeks de
13e eeuw toe over de nog niet overslibde moeren te vervenen en te ontginnen
(Gottschalk, 1955, pag. 145-147). Deze lagen toen nog in een grote uitge
strektheid ten zuiden van Biervliet en IJzendijke tot ten oosten van Aarden
burg. Naar het zuiden strekten de venen zich uit tot in België. Tussen de
moergronden, op de hogere dekzandkoppen en -ruggen, vond men bosbegroeiing. Hierdoor is het profiel in de hogere delen ontwikkeld als een bospodzol.
In de lagere gebieden zien we zeer plaatselijk elzenprofielen naast meest sterk
gebleekte, natte, afgeveende gronden, zonder noemenswaardige profielont
wikkeling.
In verband met de veenexploitatie was men genoodzaakt kanalen te
graven. Ten zuidoosten van Aardenburg worden genoemd de Sir Jansleed,
Vakeleed en de Moerwatergang (thans Eeklose-watergang; Gottschalk,
1955).
Met de toename van de vervening en de ontginning hield ook de bevol
kingsaanwas gelijke tred en verrezen er verschillende nederzettingen.
d. Verval in de 14e eeuw
Na de periode van welvaart en landwinst in de 13e eeuw werden de omstan
digheden in de 14e eeuw minder gunstig. Vooral de onlusten, welke deze ge
bieden beroerden, waren funest voor handel en nijverheid, hetgeen tot uiting
kwam in het verval van de handelssteden langs het Zwin. Slechts de laatst
opgekomen steden Mude (St. Anna Ter Muiden) en Sluis konden zich, als ge
volg van de gunstige ligging in de mond van het Zwin, nog in een toenemen
de welvaart verheugen.
Het platteland onderging eveneens de afnemende welvaart en had te lijden
van de oorlogswoelingen.
De turfexploitatie, welke in de vorige eeuw een grote omvang had aange
nomen, verminderde door gebrek aan grondstof. Wel ging men door met het
ontginnen van het verveende land. Dit was noodzakelijk, daar op deze gron
den een eeuwigdurende cijns rustte (Gottschalk, 1955), waardoor men ge
dwongen was ze weer zo vlug mogelijk rendabel te maken.
Voor het eerst is er in deze eeuw sprake van het delven van „darinc" in de
overslibde gebieden van het Oudland. Alhoewel reeds in de 13e eeuw zout82

handel in Oostburg werd gedreven, nam in deze eeuw het darinc delven in
de overslibde veengebieden steeds toe. Naast huisbrand, benutte men deze
turf voor het vervaardigen van zout. Bij Biervliet, Oostburg en Aardenburg
e.a. werden zoutziederijen aangetroffen.
Nadat langs de oevers van Zwin en Honte eerst nog sprake was van enige
landwinst, kwamen reeds in het midden der 14e eeuw verschillende over
stromingen voor. Daar echter in de voorgaande tijd een gordel van kleine
poldertjes langs de kust was aangewonnen, hadden de overstromingen nog
geen catastrofale gevolgen. Wel werd de „Breckeme" (later Braakman), die
in aanleg reeds in de 13e eeuw aanwezig was, in deze tijd vergroot (Gottschalk, 1955). Tot een doorbraak, door het hoger opgeslibde kustgebied naar
het erachter gelegen, lage, afgeveende dekzand, kwam het nog niet.
De eilanden Wulpen en Koezand leden in deze tijd reeds gevoelige landverliezen.
Naast de slechtere economische en politieke toestand, welke een verzwakte
waakzaamheid ten aanzien van de zeeweringen ten gevolge zal hebben ge
had, wijzen deze doorbraken evenzeer op een stijging van de zeespiegel en
een toenemende stormvloedfrequentie (Bennema, 1954).
Omstreeks 1300 was het, dat het Ambacht Aardenburg met de naast ge
legen Ambachten hun grenzen, waarover vaak onenigheid bestond, ophoog
den tot een lage dijk, de „zidelinghe" of „ware" (Gottschalk, 1955, blz. 142—
146). De nog bestaande Graaf-Jansdijk ten oosten van Eede op de grens
Nederland-België is hiervan nog een overblijfsel. Deze „waren" zijn bij de
hierop volgende overstromingen voor het Ambacht Aardenburg van uiter
mate groot belang geweest.
e. Het ontstaan van de Zuidzee en andere overstromingen in 1375-1394
Het tot cultuurland ontgonnen, afgeveende dekzand ten zuiden van Biervliet
en IJzendijke tot ten oosten van Aardenburg, lag als een laag gebied achter
de gordel jonge poldertjes langs de kust. Uit enkele plaatsen waar het dek
zand, thans bedekt met een marien dek, nog ongestoord aanwezig is, valt af
te leiden, dat het destijds ongeveer op 1-2 m - N.A.P. lag. De poldertjes langs
de kust lagen ongeveer twee meter hoger.
Bij de stormvloed van 1375-1376 (Gottschalk, 1955), die ten oosten van
Biervliet een aangrijpingspunt vond in de „Breckmene", werd een bres ge
slagen in de gordel van kustpoldertjes. Het water stortte met niets ontziende
kracht het lage dekzandgebied binnen en verzwolg alles wat door mensen
handen was opgebouwd. Hiermede was de vorming van een binnenzee, be
kend als Zuidzee, een feit geworden. Het water van de Zuidzee strekte zich
uit langs de oost- en zuidzijde van Biervliet langs IJzendijke tot dicht onder
Oostburg. De „ware" van het Ambacht Aardenburg, lopend van Oostburg
naar de oostzijde van St. Kruis, bracht het water tot staan (fig. 7). In het zui
den bracht „de Heerst", een dekzandrug van Bentille naar Boechoute in
België, het water tot staan.
Zover de oostelijke, langs de Hontekust gelegen zeekleipolders voor over
stroming gespaard bleven, lagen deze nu als een tong te midden van het water
van de Honte en de Zuidzee.
Kort na deze catastrofe is dit gebied in 1394 nogmaals getroffen door een
zware stormvloed. Het is niet geheel duidelijk, welk afzonderlijk aandeel de
stormen van 1375 en 1394 in het vernielingsproces hebben gehad.
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Fig. 7. Grootste uitbreiding der overstromingen eind 14e eeuw. Op het eiland Kadzand zijn
de jaren van herdijking aangegeven.
Greatest extension of inundations at the end of the 14th century. On the isle of Kadzand the years
of re-embankment are pointed out.

Naast de ramp, welke zich over het dekzandgebied voltrok, werden ook
gevoelige slagen toegebracht aan de meer westelijke Hontekust. Verschil
lende polders overstroomden en de eb- en vloedwerking deed diepe kreken
ontstaan. De Zwartegatse kreek, gelegen aan de noordzijde van de Proostpolder, is hoogstwaarschijnlijk hierbij ontstaan.
Ook de eilanden werden zwaar getroffen. Cadzand werd ongeveer gehal
veerd, waarbij het oostelijk deel verloren ging. Het eiland Wulpen met vier
parochies ging in deze tijd grotendeels ten onder evenals het eiland Koezand
(Gottschalk, 1955, pag. 188-195). Het herstel werd na elke overstroming
weer aangepakt. Verarming en oorlogstroebelen belemmerden echter een
volledige inspanning en concentratie op het herstel. Hetgeen na de ene
stormvloed werd teruggewonnen moest men vaak bij een volgende storm
vloed weer prijsgeven. Voorts moest allereerst aandacht worden besteed aan
het verzwaren van de dijken langs de veel langer geworden kustlijn van het
drooggebleven land. Van belangrijke inpolderingen in de Zuidzee kon daar
door voorlopig geen sprake zijn.
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f. De St. Elizabethsvloed van 1404
Weinige jaren later, op St. Elizabethsdag 1404, teisterde nogmaals een grote
stormvloed deze gewesten. Hierbij ging opnieuw veel land verloren. Vooral
ten noorden van de Zuidzee kwamen de slagen hard aan en het hier overge
bleven land werd met de steden IJzendijke en Hugovliet totaal opgeruimd
(Gottschalk, 1955). Biervliet werd als een eilandje voor eeuwen van het vaste
land afgescheiden. Langs de Zuidzee gingen alle polders, die met moeite
waren teruggewonnen weer verloren. Ook de dijken van de Ambachten
Aardenburg en Oostburg braken op verschillende plaatsen door. Verder
worden overstromingen gemeld langs de gehele kustlijn van Honte en Zwin.
Slechts een schamel deel was van de eens zo bloeiende kuststreek overge
bleven, nadat de laat-Middeleeuwse transgressie hierop zijn invloed had
uitgeoefend.
g. De oorlogsinundatie van 1583/84
Na de voorgaande grote overstroming is er sprake van een moeizaam herstel.
Wel blijven doorbraken van beperkter omvang deze gebieden teisteren, maar
tot grote rampen komt het niet meer. Tijdens de 80-jarige oorlog werd echter
om strategische redenen vrijwel het gehele gebied geïnundeerd. Op de meest
kwetsbare punten bij kreken en waterlopen zijn de dijken doorgestoken, zodat
ook de nog van ernstige natuurrampen verschoond gebleven Ambachten
Oostburg en Aardenburg vrijwel geheel onder water kwamen te staan. Alleen
de Veerhoekpolder bij Oostburg, de hoog gelegen dekzandruggen en waar
schijnlijk een deel van de watering Cadzand bleven droog.
Vanuit natuurlijke of kunstmatige waterlopen,'zoals het Nieuwerhavensegat, Coxyse gat, enz. vertakte zich een nieuw krekenpatroon over het be
staande land (fig. 8 en 9). Grote gebieden bleven tientallen jaren drijvende.
Het water bracht echter niet alleen leed en armoede over het land. Het rijk
met slib bezwangerde vloedwater zette over grote gebieden een laag zeer
vruchtbare klei af. Gedeelten van de dekzandgebieden overslibden in deze
tijd. Indien een kleilaag van 50 cm of meer is afgezet, is een grond van beste
kwaliteit ontstaan. Tegen het hoger oplopende dekzand wordt de dikte ge
ringer en vinden we een gordel van gebroken gronden. Naast goede gronden
treffen we hier ook gronden aan met een labiele structuur en geringe droogte
resistentie. (De fig. 8 en 9 t.o. pag. 86)
Behalve het dekzand heeft ook het sterk geaccidenteerde Oudland rond
Oostburg, Aardenburg, Sluis en Schoondijke in hoge mate geprofiteerd van
de rijke kleiafzetting. Vooral de laag en vaak bultig gelegen, gemoerde poelgronden zijn hierdoor veranderd in een hoogwaardige cultuurgrond. Door
de dikke opslibbing in de poelgebieden van vaak 80 cm of meer, met daar
naast een geringere overslibbing van de kreekruggen, is het oude inversie
landschap veranderd in een vlak gelegen polderland.
Na de herdijkingen vanaf de 17e eeuw, is de verkaveling grotendeels vol
gens een geheel nieuw, rechthoekig patroon uitgevoerd.
De geïnundeerde jongere op- en aanwassen hebben in veel geringere mate
geprofiteerd van de nieuwe opslibbing. Deze gronden bezaten reeds de gun
stige fysische en chemische waarden, eigen aan de Nieuwlandgronden. In
verschillende polders tekent zich het oude cultuuroppervlak van het eertijds
verdronken land in het profiel als een iets humusrijker vlak af, zonder dat
hierdoor de cultuurwaarde noemenswaard is veranderd.
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h. Algeheel herstel sinds de 17e eeuw
Naast inpolderingen in het inundatiegebied van de 80-jarige oorlog kwa
men in de 17e eeuw ook de bedijkingen in de Zuidzee op gang. Vóór de 18e
eeuw waren reeds grote gedeelten bedijkt. In de drie eeuwen, dat de zee hier
vrij spel heeft gehad, hebben zich grote veranderingen voltrokken. Grote hoe
veelheden dekzand zijn verplaatst en omgewoeld. Samen met nieuw aange
voerd materiaal zijn hieruit de veel voorkomende zandplaten ontstaan. Na
overslibbing met vaak slechts een dun zavel- of kleilaagje is bedijking gevolgd.
Het is niet onmogelijk, dat het vlug rijp worden voor inpoldering wijst op
enige regressie van het zeeniveau in het begin van de 17e eeuw (Van der
Meer, 1952). Ten westen van het eilandje, waarop Biervliet lag, ontstond een
zandige opwas. Hieruit zijn in deze eeuw verschillende polders bedijkt,te
weten: Oranje-, Geertruida-, Amelia-, St. Pieters- en Helenapolder. Rond
om deze opwas hep een brede stroomgeul waarvan ten noorden, westen en
zuiden in deze tijd ook veel land is teruggewonnen.
Na het hoogtepunt van de bedijkingsactiviteit in de 17e eeuw vond deze
ook in de 18e-19e en 20e eeuw nog voortgang. De stroomgeul rondom de op
was bij Biervliet is in enkele etappes bedijkt. Voor de Zuiddiepepolder wordt
als bedijkingsjaartal 1688 vermeld, voor de overige polders in deze geul:
Zachariaspolder le deel 1700, 2e deel 1740, 3e deel 1774; Groote Jonkvrou
wepolder benoorden 1702 (Van Empel en Pieters, 1935). Ook in en langs de
stroomgeulen in het meer westelijke deel van dit gebied werden regelmatig
polders aangewonnen.
In de 19e eeuw zijn door de familie Thomaes sinds 1845 een reeks polders
langs de Braakman bedijkt. Hiernaast vulden zich de Zwingeulen verder op,
waarna bedijking plaatsvond. Als laatste is in 1952 een groot gedeelte van de
Braakman drooggelegd.
Uit deze grote bedijkingsactiviteit mag niet de conclusie getrokken worden,
dat de zee geen bedreiging meer vormt. Langs de kust van de Honte heeft
men nog steeds een zware strijd te voeren tegen afslag en doorbraken. Ver
schillende gedeelten zijn vooral in het begin van de 19e eeuw weer verloren
gegaan. Wel mogen we zeggen, dat de thans heersende agrarische welvaart
in dit gewest in niet geringe mate is te danken aan de vele natuur- en oorlogs
inundaties, die dit gebied hebben getroffen. Het land is thans, na een zware
worsteling, in een geheel nieuwe gedaante met veel vruchtbare polders te
voorschijn gekomen.
De Zeeuwse wapenspreuk „Luctor et Emergo" is met recht ook op dit ge
deelte van de provincie van toepassing.
7. SUMMARY

Western Zealand-Flanders is enclosed by the Honte or Western Scheldt,
Braakman, former branches of the Zwin and the border between the Nether
lands and Belgium.
The genesis of the Young Sea Clay resembles the genesis in other areas in
the south-west of the Netherlands but the deeper lying sediments are diffe
rent.
Normally Surface Peat has developed on the Old Sea Clay. The Old Sea
Clay is missing here due tot a rather elevated formation of late-glacial cover
sand sloping down to the north on account of which no Old Sea Clay could
be deposited here (fig. 1a and b). By origin the cover sand is rich in lime and
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Fig. 8. Nieuwerkerkse Kreek. In de Middeleeuwen een kleine watergang, door overstro
mingen van ± 1583 sterk verbreed. Uit: Gottschalk, 1955.
Nieuwerkerk Creek. In the Middle Ages a small stream, strongly widened by inundations about
1583. From: Gottschalk, 1955.

Fig. 9. St. Kruiskreek. Door overstromingen van i 1583 sterk vergrote en uitgediepte
waterloop uit het dekzandgebied. Uit: Gottschalk, 1955.
St. Kruiscreek. Watercourse originating from the cover sand area strongly widened and deepened
by inundations about 1583. From: Gottschalk, 1955.

still contains free CaC03 at a depth of 1.5 m below the surface (fig. 1a and b).
Over large areas a peat layer was formed over the cover sand in the Subboreal (fig. la and b and 2). At the basis near the cover sand it consists of
mesotrophic peat upward passing over into oligotrophic peat (fig. 3 and 4).
It has been established on soil-scientific grounds that the bursts in the old
dunes and the genesis of the Young Sea Clay correspond with large parts in
the west of the Netherlands and in Belgium (Moorman, 1951 ; Bennema and
Van der Meer, 1952). After the bursts, linked up with the formation of some
creeks in the peat and deposition of light clay rich in lime over the peat at
about the beginning of the Christian era, a rest-period set in. About the third
century new bursts occurred affecting the peat. After this clay poor in lime
was deposited over the peat and the creeks were filled-up with a lighter sedi
ment rich in lime from which, after inversion of the landscape, high levee
soils and low lying pool soils originated (Vlam, 1942), see fig. 2.
About 900 A.D. the coastal fringes were rejuvenated by silt accretion. Due
to the increasing regime of the Honte this deposit is most complete in the
northeast.
The first embankments date back to about 1000 A.D. (Gottschalk,
1955). The land was already occupied at an earlier date and the inhabitants
found safety on artificial mounds.
After the break-down of the older formations along the coasts, accretion of
new land started at about 1000 A.D. Next to thin deposits of clay over the sand
flats (,,Plaat"-soils) also thick clay and sandy clay soils were formed (tidal
marsh soils).
In about the 13th century this region became very prosperous due to com
merce and arts. In consequence of this agrarian activity also increased. Next
to extensive reclamations in the marine area, also reclamation of cover sand
was taken in hand. In the southeast bare peat soils occurred. After digging
off the peat a relatively low lying cover sand area came to the surface and was
reclaimed.
This prosperity was disturbed by wars in the 14th century. Also the accre
tion of land along the coast gradually reduced and renewed break-down set in
again causing danger of flooding. Between 1375-1394 heavy dyke bursts
occurred, a wide gap being formed from the Honte onward into the marine
foreland (Gottschalk, 1955). Due to this the low lying cover sand area was
entirely inundated (fig. 7). The sea was given free play here for a few hun
dreds of years. Land was also lost in other places along the coast and again
some polders were swallowed by the sea in 1404.
After troublesome recuperation almost the whole area was inundated
during the 80-Years War in 1583-'84. The dikes were cut at the most vulner
able places and by the action of low and high tides a creek system was formed
once more in this region (fig. 8 and 9). Large areas were covered with an
other layer of sediments, rich in lime. Apart from deposits of a new sediment
in several young polders, also the cover sand and the marine Old Land was
for the larger part covered with clay. The differences in elevation in the
Old Land were levelled to a high extent.
In the 17th century great activity was developed in enclosing New Land.
Large areas of inundated land were re-embanked in this century.
Also in the swallowed area due to natural calamities in the 14th and 15th
century, embanking was taken in hand. After the 17th century other polders
were reclaimed again.
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Although during the last few centuries dyke bursts and losses of land oc
curred again, they were more restricted to the coastal areas.
By break-down and reconstitution of the land this region now consists for
the larger part of very fertile clay and sandy clay soils, rich in lime.
Afgesloten mei 1957
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BODEMKUNDIGE KENNISMAKING MET
OOSTELIJK ZEEUWS-VLAANDEREN
Getting Acquaintanted with the Soil Conditions in Eastern £ealand-Flanders.
door/by

J. de. Buck
1. INLEIDING

Een van de weinige, grote, aaneengesloten gebieden in Zeeland, waarvan tot
voor kort weinig of geen bodemkundige gegevens beschikbaar waren, is het
oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Bij de samenstelling van de bodemkaart 1 : 200.000 werd daarom een bodemkundige verkenning uitgevoerd,
waarvan de belangrijkste resultaten in het volgende zullen worden behan
deld.
De verschillen in bodemgesteldheid zijn groot. Langs de Belgisch-Neder
landse grens liggen de dekzanden en zelfs een klein stukje tertiair zand aan
de oppervlakte. Meer naar het noorden gaat dit zandlandschap min of meer
geleidelijk over in een poldergebied, bestaande uitjonge zeeklei. Deze verschil
len komen ook duidelijk tot uiting in landschap, verkaveling en bebouwing.
De jongste zeekleipolders liggen over het algemeen vrij vlak, hebben een
rechte verkaveling met rechte wegen en een verspreide ligging van de boerde
rijen. De beplanting bevindt zich rondom de boerderijen en soms langs de
dijken. De dorpen liggen middenin of langs de randen van de polders en zijn
gebouwd met een dorpsplein of markt als centrum. In het zandgebied is het
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reliëf zwak golvend met enkele grotere en kleinere ruggen, de verkaveling is
aangepast aan de bodemgesteldheid; de boerderijen zijn geconcentreerd
langs een weg en vormen met de woningen van neringdoenden en arbeiders
een langgerekt dorp.
2. ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS

Bij het begin van het Holoceen bestond het tegenwoordige Oostelijk ZeeuwsVlaanderen uit een zwak golvend dekzandlandschap, dat een voortzetting
vormt van het Vlaamse zandlandschap (Tavernier, 1945; Maréchal et Maarleveld, 1955). Het heltvrij sterkvan zuid naar noord. Op dit dekzand is voor
al in het noorden zeeklei afgezet, terwijl in het zuiden en in de depressie
tussen de ruggen sedert het Atlanticum veenvorming heeft plaatsgehad, die
afgesloten werd door de inbraken van de zee sedert het begin van onze jaar
telling.
De pre- en vroeghistorische zee-inbraken zijn in een aantal perioden te
onderscheiden, welke naar alle waarschijnlijkheid overeenkomen met de
door Bennema en Van der Meer (1950) beschreven transgressies.
Sedert de 12e en 13e eeuw is de geschiedenis van het gebied ons vrij goed
bekend uit historische bronnen (zie o.a. Van Empel en Pieters, 1935; Fruytier, 1950).
Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen bestond toen uit vier ambachten : Hulster,
Axeler, Boechoute en Assenede Ambacht. De twee eerstgenoemde behoren
thans tot Nederland; de laatste twee liggen op Belgisch grondgebied. De
ambachten waren van elkaar en van de rest van Vlaanderen en Zeeland ge
scheiden door zeearmen en vele grotere en kleinere kreken, waarvan als
voornaamste genoemd kunnen worden de Braakman en de Honte. Vanaf de
14e eeuw nam de invloed van de zee in dit eilandengebied steeds toe en wer
den de zeegaten steeds groter. Vooral de stormvloeden van 1377, 1530 en
1532 (Reigersbergh, 1551) hebben veel schade aangericht. Talrijke polders
kwamen voor kortere of langere tijd onder water te staan of gingen voor goed
verloren.
Op 1 november 1570 liep het Land van Saeftinge onder tijdens een zware
noordwester storm, die 48 uur aanhield. Nauwelijks van de ramp hersteld,
verdween Saeftinge bij een nieuwe stormvloed in 1574 voor goed in de golven
(Fruytier, 1950). In de 17e eeuw was de zee minder aggressief en werden vele
op- en aanwassen in de stromen en langs de oude kusten bedijkt. Deze activi
teit vond in de volgende eeuwen, zij het in verminderde mate, voortgang.
De laatste bedijkingen stammen uit het begin van de 20e eeuw: Dekkerspol
der (1906), Hertogin Hedwigepolder (1907), Dijckmeesterpolder (1918),
Hellegatpolder (1926) en de Braakmanpolder (1952). De schorren van het
voormalige Land van Saeftinge, die inmiddels hoog zijn opgeslibd, zijn tot
heden nog niet bedijkt.
3. BODEMKUNDIGE OPBOUW

In de loop der eeuwen is het tegenwoordige Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen
aaneengegroeid tot een oppervlakte van bijna 40.000 ha. Het bestaat uit een
jong zeekleilandschap en een zandlandschap waarin enkele sublandschap
pen zijn te onderscheiden, die weer worden onderverdeeld in bodemreeksen
(fig. 1). De navolgende onderscheidingen zullen in de volgende paragrafen in
het kort worden besproken.
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Fig. 1. Vereenvoudigde bodemkaart van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.
Simplified soil map of Eastern ^ealand-Flanders.

A. Het jonge zeekleilandschap :
1. Middelland- en Nieuwland-op-Oudlandgronden.
2. Nieuwlandgronden, ondiep, op veen.
3. Nieuwlandgronden, ondiep, op dekzand.
4. Nieuwlandgronden:
a. Schorgronden.
b. Plaatgronden.
B. Het dekzandlandschap :
1. Hoge zandgronden.
2. Lage zandgronden.
3. Gebroken zandgronden.
C. Tertiaire zandgronden.
A. Het jonge zeekleilandschap
1. Middelland- en Nieuwland-op-Oudlandgronden. De oudste af
zettingen ^vanhetjongezeekleilandschapinOostelijkZeeuws-Vlaanderenvindt
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men in de Nijspolder bij Ossenisse. Het laat zich aanzien, dat het Oudlandsysteem waarschijnlijk samenhangt met het Oudland in de Zak van ZuidBeveland, dat in de post-Romeinse en vroeg-Middeleeuwse transgressie
periode is ontstaan (Steur, Ovaa en De Buck, 1955). Bij een latere over
stroming van de zee werd het Oudland met kalkrijk materiaal overdekt.
Hierbij werden de laagste gedeelten met nieuw sediment ter dikte van 1
meter en meer opgeslibd. De hoogste gedeelten van het Oudland reiken tot
in het tegenwoordige maaiveld. Zij worden gekenmerkt door sterke slempigheid van de bouwvoor.
De grote Hengstdijkpolder is een Middellandvorming, waarschijnlijk ont
staan in de post-Karolingische transgressieperiode (voor een nadere beschrij
ving van de genoemde bodemeenheden zie o.a. Edelman, 1950 en Bennema
en Van der Meer, 1952).
De zeer licht-zavelige kreekrug, die ten westen, noorden, oosten en gedeel
telijk ten zuiden van de tegenwoordige dijken ligt, is kalkrijk. De poelgronden
zijn zwak kalkhoudend. Het zijn lichte tot zware kleigronden met een slibgehalte tot 50 %, rustend op veen. De topografie is ten gevolge van het verschil
in klink en de moernering van het onderliggende veen onregelmatig en on
samenhangend. De hoogteverschillen bemoeilijken de ontwatering. De laag
gelegen percelen hebben wateroverlast. Daar er geen goede afvoersloten zijn
kunnen deze percelen ook niet gedraineerd worden. De vele aanwezige sloten
kunnen praktisch geen water bergen, omdat ze vol met slib zitten en zeer be
groeid zijn.
De Hengstdijkpolder is van de Sir Pauluspolder gescheiden door open
water (fig. 2). Dit is een overblijfsel van de grote doorbraken na 1100 n. Chr.,
die het Oudland hebben aangetast.
Ook in de Sir Pauluspolder is het Middellandsysteem gevonden, maar
overdekt met jonger materiaal. Het jonge dek heeft wegens de gunstiger
kalktoestand in de bovengrond een betere structuur. Doordat deze polder op
nieuw is opgeslibd, is de topografie minder onregelmatig en de ligging ten op
zichte van het grondwater iets gunstiger dan in de Hengstdijkpolder. Op de
luchtfoto (fig. 2) is een duidelijk verschil in verkaveling te zien. De Sir Pau
luspolder heeft een min of meer rechthoekige verkaveling, terwijl de Hengst
dijkpolder een grillige percelering heeft aangepast aan het natuurlijke land
schap. (De fig. 2 en 3 t.o. pag. 94)
In de Stoppeldijkpolder liggen diepe, onverlande kreken, waarschijnlijk
overblijfselen van één van de grootste doorbraken uit de Middeleeuwen.
Naast de kreken is het lichtste materiaal afgezet. Verder van de kreken wordt
het materiaal zwaarder. Deze gronden zijn kalkrijk en afgezet op het veen.
Ten noordoosten van Zaamslag ligt een sedimentatiesysteem uit de
vroeg-Middeleeuwse transgressieperiode onder het Nieuwlanddek. Het be
staat uit hoger gelegen kreekruggronden en lager gelegen poelgronden. Op
de poelgronden is vaak meer dan één meter kalkrijke Nieuwlandgrond afge
zet, terwijl de kreekrug- en kleiplaatgronden soms dicht onder de oppervlakte
voorkomen. Op de land- en tuinbouw heeft de Oualandondergrond geen
invloed. De verkaveling is rechthoekig met uitzondering van de percelen,
die door een van de talrijke kreekrelicten worden begrensd (fig. 3). De ont
sluiting door het rechte wegenstelsel is goed. De ligging van de polder is vlak.
Eenzelfde afzetting uit de vroeg-Middeleeuwse transgressieperiode vindt
men terugin de Willemskerke-, Goesche-,Westenrijk-, Koude- en Lovenpolder.
Dit gebied werd in een later stadium door de zee overstroomd en aangetast.
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Omdat de ene polder langer heeft gedreven dan de andere, verschillen deze
polders onderling in opbouw, hoogteligging en kalkgehalte. Het minst aan
getast is de Willemskerkepolder, die waarschijnlijk ook het eerst herdijkt werd.
De aantasting is hier beperkt gebleven tot kleine erosiekreekjes in het Oudland. In het landschap zijn ze terug te vinden als sterk meanderende perceels
scheidingen (fig. 4). Ter weerszijden van de kreekjes is op het Oudland een
smalle strook kalkrijk materiaal afgezet. De hoger gelegen kreekrug en kleiplaatgronden zijn niet beïnvloed. De lager gelegen Oudlandgronden zijn
met een dun dek van jonger materiaal overdekt. De Oudlandondergrond, die
slecht waterdoorlatend is, veroorzaakt verslemping. Wanneer het Nieuwlanddek voldoende dik is, blijft dit verschijnsel achterwege.
Dat de Lovenpolder en Koudepolder sterker aangetast zijn, bewijzen de
diep uitgeschuurde kreken (fig. 4) en het dikker pakket van jonger materiaal.
De dikte van de jongere zavellaag hangt veelal samen met de topografie van
het Oudland en kan soms dun zijn en alleen de bouwvoor omvatten. Beide
polders hebben een iets slempige bovengrond en zijn daardoor in het voor
jaar later te bewerken dan de jonge polders. (Fig. 4 t.o. pag. 94).
De Westenrijk en Goesche polder zijn zo sterk verjongd, dat zij het karak
ter van Nieuwland hebben. De invloed van het Oudland op het producerend
vermogen van de jonge gronden is hier van geen betekenis.
2. Nieuwlandgronden, ondiep, op veen. Vanaf Grauw, Lamswaarde, Kuitaard en Kloosterzande naar Hulst, liggen overwegend lichte en
zware zavelgronden grotendeels op veen afgezet. In het noorden ligt op het
veen eerst nog een dun laagje zware, kalkloze klei (poelklei). Waarschijnlijk
is het veenlandschap door de zee aangetast en zijn er grotere en kleinere
kreken uitgeschuurd. Door deze kreken is het materiaal aangevoerd, dat later
op het veen is gesedimenteerd. De belangrijkste aanvoerbasis van dit systeem
ligt bij Kloosterzande. Hier ligt de zandigste afzetting, die hoog in het land
schap ligt en min of meer als rug ontwikkeld is. Het gehele gebied heeft een
onrustig reliëf. In de bouwvoor zijn deze gronden iets minder kalkrijk dan de
overige Nieuwlandgronden. Plaatselijk treedt verslemping op. De ontwate
ring van dit complex laat nog veel te wensen over. Een grote moeilijkheid is,
dat deze polders niet direct op het buitenwater kunnen lozen, maar moeten
afwateren via de hoger gelegen dekzandgronden en de aanwassen in het
noorden, oosten en westen. Het middengedeelte ligt het laagst en heeft de
meeste wateroverlast. Verbetering van de waterbeheersing zal grotere moge
lijkheden scheppen, zowel voor de akkerbouw als voor de tuinbouw.
3. Nieuwlandgronden, ondiep, op dekzand. In de jonge polders,
die aan het dekzandlandschap grenzen, liggen de dekzandruggen hoog en
zijn niet overslibd. Zij vormen vrij hoge en smalle, droge zandstroken in de
kleipolders. Komen de ruggen midden in de polders voor, dan zijn er meestal
boerderijen op gebouwd. Liggen de ruggen aan de rand van de polder, dan
is de dijk erop gelegd en worden ze intensief bewoond (Absdale en Westdorpe). Naast de ruggen duikt het dekzand onder de zeeklei vrij snel weg. De
topografie van het dekzand heeft het mogelijk gemaakt, dat er op de lage
zandgronden naast de ruggen een vrij dik pakket zeeklei is gesedimenteerd.
In het algemeen heeft het Nieuwlanddek een dikte variërende van 80 tot
120 cm beneden maaiveld. Op verschillende plaatsen is het dekzand door
erosie opgeruimd tot meer dan 120 cm beneden maaiveld. De overslibbing is
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vrij rustig verlopen hetgeen blijkt uit het feit, dat het oude vegetatieoppervlak
van het niet weggeërodeerde dekzand meestal bewaard is gebleven. In de
Kanisvlietpolder is de humushoudende bovengrond van het dekzand echter
veelal verdwenen. De dekzandondergrond beïnvloedt het produktievermogen weinig of niet.
Een afwijking in de structuur van de bovengrond vindt men in de Moerspui en in de Grote en Kleine Ferdinanduspolder. Ondanks de gunstige kalktoestand slaan deze gronden dicht. Het zijn vooral de lichte en zeer lichte
zavelgronden, die een labiele structuur hebben. Hoe hoger het slibgehalte is,
des te minder slempen de gronden dicht. De vlakke ligging van de polders
wordt onderbroken door de hoog gelegen dekzandruggen en de diepe, onverlande erosiekreken.
4. De Nieuwlandgronden. De Nieuwlandgronden zijn ontstaan als
op- of aanwassen, die sedert de 14e en 15e eeuw tot onze tijd na en aan elkaar
zijn ingedijkt. Zij worden onderverdeeld in plaat- en schorgronden. Bij de
plaatgronden komt los, slibarm zand binnen 80 cm onder het maaiveld voor.
Bij de schorgronden is dat niet het geval.
a. Schorgronden

De schorgronden zijn hoog producerende gronden, waarvan het profiel in de
meeste gevallen naar beneden toe lichter wordt. De zwaarte van de boven
grond varieert van 10 % tot meer dan 45 % afslibbaar. De gronden met een
slibgehalte van 10 tot 15 % hebben een wat labiele structuur, waardoor ge
makkelijk verstuiving en verslemping optreedt. Gronden met meer dan 45 %
slib zijn moeilijk te bewerken. De vruchtwisseling op deze gronden is iets be
perkt, daar sommige gewassen moeilijkheden geven bij het oogsten. Hier en
daar kan nog een betere ontwatering van de schorgronden in de winter toe
gepast worden. Andere cultuurtechnische mogelijkheden zijn het dichten van
vele kleine en grotere kreekjes.
b. Plaatgronden

De plaatgronden liggen verspreid tussen de schorgronden in grote en kleine
oppervlakten in de jonge polders. Daar de plaatgronden meestal als opwassen
zijn ontstaan, liggen ze hoger dan de schorgronden. De hogere ligging gaat
veelal gepaard met een ondiepe, fijn- tot matig grofzandige ondergrond. De
plaatgronden zijn alle min of meer droogtegevoelige gronden, waarvan de
verbetering van de waterhuishouding door verhoging van de grondwater
stand op grote moeilijkheden stuit wegens de lagere ligging van de niet ver
drogende schorgronden in de omgeving van de plaatgronden. Veelal moet
er dan ook geteeld worden, zonder dat men van het grondwater kan profi
teren. De produktiviteit van deze gronden houdt nauw verband met de dikte
en zwaarte van de slibhoudende bovengrond en de grofheid van de zandondergrond, alsmede met de diepte en de schommelingen van de grondwater
stand. Genoemde factoren veroorzaken grote verschillen in het vochthoudend
vermogen tussen de verschillende plaatgronden. Wanneer grote complexen
van eenzelfde soort plaatgronden voorkomen, is het mogelijk de grondwater
stand naar de optimale ontwateringsdiepte van het profiel te regelen. In
polders, waar dit niet het geval is, en dit is de meerderheid, en waar de
bodemgesteldheid van de plaatgronden dus op korte afstand sterk wisselt, is
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dit zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Een fraai beeld van een dergelijke,
„bonte" polder geeft fig. 5, een foto van de Dijckmeesterpolder. Een fijn net
van sterk vertakte kreken en kreekjes treft men hier in de plaatgronden. Bij de
kleurverschillen, die door het verschil in gewas worden veroorzaakt, komen
duidelijk lichtere en donkerder tinten voor. De lichte tinten vindt men op de
dunste klei- of zaveldekken. Dergelijke grote verschillen in de bodemgesteld
heid zijn ook in de Van Wijckhuis- en Bontepolder aanwezig. Niet verdro
gende plaatgronden liggen in de Dekkerspolder. De ligging ten opzichte van
de omliggende polders is laag door antropogene invloed. Deze polder is waar
schijnlijk afgegraven ten behoeve van het leggen van een dijk rond de Axelse
vlakte. Het afgraven van het klei- of zaveldek heeft tot gevolg gehad, dat
thans bijna overal vrijwel zuiver zand aan de oppervlakte ligt. De hoge grond
waterstand en de aard van het bodemprofiel maken deze gronden vrijwel uit
sluitend geschikt voor grasland.
De Axelse vlakte is opgespoten met klei en zand uit het kanaal TerneuzenSas van Gent. Hierdoor ligt de polder hoog en kunnen de gewassen niet van
het grondwater profiteren. De bodemgesteldheid wisselt op korte afstand zeer
sterk.
5. HET DEKZANDLANDSCHAP

Aansluitend aan het dekzandlandschap van België ligt langs de NederlandsBelgische grens een smalle strook dekzandgronden. Een bijzonderheid vormt
het feit, dat dit gebied in polders is ingedeeld. Dit was noodzakelijk, omdat
men telkens door de zee bedreigd werd. Sommige hoge zandruggen hebben
een natuurlijke waterkering gevormd. Wanneer de ruggen niet voldeden als
zeewering, werd er een dijk op gelegd.
Het landschap wordt gekenmerkt door het afwisselend voorkomen van
hoge, droge en lage, vochtige tot natte zandgronden. Het hoogteverschil
tussen de hoge en lage gronden bedraagt 2 à 3 meter. De ruggen zijn droog,
terwijl de lage gronden dikwijls als afvoerloze kommen tussen de ruggen lig
gen (fig. 6). De bebouwing is vrijwel steeds op de ruggen geconcentreerd.
Naar hoogteligging en granulaire samenstelling zijn de gronden van het dek
zandlandschap onderverdeeld in :
a. Hoge zandgronden
b. Lage zandgronden
c. Gebroken zandgronden (zandgronden met enige bijmenging van slib in
de bovengrond).
a. Hoge zandgronden
De hoge zandgronden liggen als ruggen in het landschap. Waarschijnlijk zijn
deze gronden met bos begroeid geweest. Het zijn humuspodzolen met een
vaag ontwikkelde loodzandlaag soms rustend op een dichte, verharde Bhorizont. De bovengrond is donkergrijs tot bijna zwart (kleur1) : 10 YR 3/1,
2/1 en 2/2). Hier en daar komt men meer bruingekleurde bovengronden
tegen (kleur: 10 YR4/2, 3/2 en 3/3). De dikte van de humeuze bovengrond
wisselt sterk op korte afstand. Overwegend is het humusdek dunner dan 50
cm. Hier en daar komen profielen voor, waarvan de humeuze bovengrond
dikker is dan 50 cm. Hieruit blijkt wel, dat we met oude bouwlanden te doen
hebben, waarin veel grondbewerking heeft plaatsgevonden. Het was bij de
Volgens de Munsell-notatie.
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Luchtfotoarchief Topografische Dienst

Fig. 2. Luchtfoto van de Hengstdijkpolder, ten noorden van het Vogelwater en de Paulus
polder, ten zuiden ervan. De foto toont de gevolgen van de aantasting door de zee
omstreeks de twaalfde eeuw. Het Oudland in de Hengstdijkpolder is voor een be
langrijk deel gespaard gebleven (onregelmatige ligging; oude, onregelmatige ver
kaveling; bochtige wegen). De Pauluspolder is geheel verjongd (veel regelmatiger
ligging en verkaveling ; rechte wegen).
Aerial photo of the Hengstdijkpolder north of the Vogelwater and Pauluspolder south of it.
The effects of encroachment of the sea in the 12th century A.D. are shown on this photo. The
„Oldland" in the Hengstdijkpolder has been spared for a considerable part (hence: irregular
situation, old and irregular land division, winding roads). The Pauluspolder has been totally
rejuvenated (hence: regular situation and land division, straight roads).
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Fig. 3. Luchtfoto van enkele polders ten oosten van Terneuzen. In het westen de Othene
kreek, in het noorden een deel van de Pas van Terneuzen (Westerschelde). Het ge
hele gebied is doorsneden door vele kreken, van waaruit de opslibbing heeft plaats
gevonden.
Aerial photo of some polders east of Terneuzen. To the west the Othene creek, to the north a part
of the Pas van Terneuzen (Western Scheldt). The entire area is traversed by creeks from which
silting-up has taken place.
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Fig. 4. Kleine erosiekreekjes in het Middelland van de Willemskerkepolder (midden en
oost op de luchtfoto). Diepe, onverlande kreek in het Nieuwland van de Lovenpolder (zuidwest).
Small erosion creeks in the Middle Land of the Willemskerkepolder (centre and eastern part of
the photo). Deep creek, not silted-up in the New Land of the Lovenpolder (to the southwest).
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Fig. 5. Een fijn net van sterk vertakte kreken en kreekjes doorsnijdt de plaatgronden van
de Dijckmeesterpolder. Op eenzelfde perceel geven de lichtste delen de dunste kleiof zaveldekken aan. In het westen de dijk van de Braakman met ervoor nog onbedijkte schorren.
A fine system of strongly bifurcated larger and smaller creeks traverses the „plaat" soils of the
Dijckmeesterpolder. The lighter coloured parts indicate the thinner clay or sandy clay surface
layers. To the west the dike of the Braakman with marine foreland.
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Fig. 6. Luchtfoto van het dekzandlandschap in de omgeving van Oude Molen. Het lang
gerekte dorp is gebouwd op een droge dekzandrug. De lagere delen (op de luchtfoto
donker gekleurd) bestaan uit vochtige tot natte zandgronden en uit gebroken gron
den (in het zuidwesten).
Aerial photo of the cover sand landscape in the environments of Oude Molen. The long-stretched
village has been built on a dry cover sand ridge. In the lower parts (darker coloured) moist to
wet sand soils and transitional soils (in the southwest) are found.

opname ten behoeve van de Nebokaart niet mogelijk de verschillen in dikte
van de humeuze bovengrond te karteren. Gezien de grote verschillen in
dikte van de humeuze bovengrond en het al of niet voorkomen van dichte
en harde B-lagen, is het verschil in bodemvruchtbaarheid en vochthoudend
vermogen groot. Plaatselijk zijn de zandruggen ongeschikt voor de land
bouw. Dergelijke gronden worden gebruikt als bleekvelden voor de vlasroterijen of zijn met bos beplant. Zijn de droge zandgronden als bouwland in
gebruik, dan geven gewassen als rogge, haver en aardappelen geen redelijke
opbrengst. Een gedeelte van de Oudenpolder en de rug tussen de Heikant en
St. Jansteen behoren tot de goede zandgronden. De dikkere humeuze boven
grond van 30 à 40 cm en de gunstiger ligging ten opzichte van het grond
water maken het mogelijk, dat op deze gronden naast rogge, haver en aard
appelen, ook nog voederbieten verbouwd kunnen worden. Bij Clinge loopt
de cultuurwaarde van de droge zandgronden terug. Dit is het gevolg van het
onttrekken van grondwater door het waterleidingbedrijf.
b. De lage zandgronden
Deze liggen ingesloten tussen de hoge zandgronden (fig. 6), waardoor de
waterafvoer verhinderd wordt. Het zijn gronden met een dunne, humeuze
bovengrond van 10 tot 20 cm dik. De overgang naar de gereduceerde zandondergrond is scherp. De laagste percelen zijn als weiland in gebruik. Bij der
gelijke gronden vindt men de gleyverschijnselen in de zode. Liggen ze iets
hoger, dan wordt er akkerbouw op bedreven. In de winter staan grote gedeel
ten, zelfs van de hogere percelen, onder water, zodat wintergewassen meestal
mislukken. De inzaai van de gewassen in het voorjaar is meestal laat. De
vruchtwisseling is voor zandgronden zeer ruim. Men teelt veel granen, met
daarnaast aardappelen en voederbieten. Soms wordt zelfs vlas verbouwd.
Daar er geen goede ontwateringssloten aanwezig zijn, laat de drainage zeer
veel te wensen over. Een snellere waterafvoer zou zeker gewenst zijn.
De slechte waterbeheersing, ontsluiting en verkaveling vormen een groot
bezwaar bij de exploitatie.
c. Gebroken zandgronden
Deze vormen de overgang van het dekzand naar de zeekleigronden. Meestal
liggen ze als een smalle zoom langs de grens van het dekzand. In de Clingepolder ligt een aaneengesloten complex van deze gronden. De gebroken gron
den zijn ontstaan, doordat de zee toegang kreeg tot het dekzand. Soms is het
zandgebied overspoeld en is er een dun laagje zeeslib gesedimenteerd. Op
sommige plaatsen is het dekzandlandschap aangetast en zijn er kleine kreek
jes uitgeschuurd. Het microreliëf van het dekzand heeft een grote variatie in
de dikte van het mariene sediment veroorzaakt. Het is afhankelijk van het
mariene dek en van het kalkgehalte in de bovengrond, of de gronden een open
en rulle structuur hebben of niet. Wanneer het slibgehalte (<16 mu) in de
bovengrond tot 10 % bedraagt, zijn de gronden kalkarm. Zij slaan gemakke
lijk dicht en vertonen bij opdrogen korstvorming. Heeft er een vrij sterke bij
menging plaatsgehad, dan is de structuur nog slechter. De voorjaarsbewer
king wordt soms zeer bemoeilijkt door deze harde korst. Gronden met veel
bijmenging van klei kunnen in de zomer keihard opdrogen. Wanneer de bij
menging van slib minder dan 10 % bedraagt, dan levert de grondbewerking
geen bijzondere moeilijkheden op. Ook het keihard worden in de zomer komt
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dan niet voor. Voor een vroege inzaai is het gewenst deze gronden in het
voorjaar te ploegen.
De kalktoestand is min of meer afhankelijk van de dikte van opslibbing. Is
het mariene dek dunner dan 30 cm, dan zijn de gronden meestal kalkloos. Bij
een dikte van 30-50 cm is de bouwvoor meestal kalkloos en het profiel onder
de bouwvoor veelal kalkhoudend. Waar meer dan 50 cm zeeslib gesedimenteerd is, is de bovengrond kalkrijk tot kalkhoudend. Overwegend zijn de ge
broken gronden echter kalkarm.
Omdat de gebroken gronden enerzijds worden begrensd door de dekzandruggen en anderzijds door hoger gelegen aanwassen, laat de afwatering veel
te wensen over. De meeste gebroken gronden hebben dan ook periodiek
wateroverlast.
De zandgronden en gebroken zandgronden hebben een verspreide ver
kaveling. De meeste boeren hebben hun bouwland in de aangrenzende zee
kleipolders. Op het zand staan de bedrijfsgebouwen met daaromheen het
weiland. Uitgesproken zandbedrijven komen zeer weinig voor.
6. DE TERTIAIRE ZANDGRONDEN

De oudste formatie, die men in dit gebied aantreft, bestaat uit tertiair zand.
Het ligt als een erosierest bij Nieuw-Namen aan de oppervlakte. Voor een
groot deel is het dorp hierop gebouwd. Het onbebouwde gedeelte wordt afge
graven voor de wegenbouw. Voor de land- en tuinbouw blijft er praktisch
geen tertiaire zandgrond meer over.
7. SUMMARY

One of the few larger coherent regions in Zealand is the eastern part of
Zealand-Flanders. Until lately no or hardly any pedological data were
available of this region. Great differences in soil conditions obtain here. Along
the Belgian-Netherlands border the cover sands lie superficially and locally a
small area of tertiary sand is to be found. In the north however, this sand
landscape merges gradually into a polder area consisting of young sea clay.
In the beginning of the Holocene the present eastern part of ZealandFlanders consisted of an ondulating cover sand landscape. Especially in the
north, sea clay was deposited on this cover sand, but in the south and in the
depressions between the ridges peat was formed since the Atlanticum. In the
pre- and early historic eras clay has been deposited on this peat. From the
14th century onward the sea gained in influence in this area with the effect
that the estuaries became larger and larger. In the 17th century the sea
was less aggressive and many accretions in the streams and along the old
coasts could be embanked.
In the course of the ages Eastern Zealand-Flanders has grown together to
one area of almost 40,000 ha in our days. It consists of a young sea clay land
scape and a sand landscape, among which some sub-landscapes can be
distinguished. The sea clay landscape consists of Middle Land and New
Land soils.
The Middle Land soils are light sandy clay soils rich in lime situated
as ridges in the landscape and adjacent to these are lower lying light to
heavy clay soils rich in lime overlying peat. The topsoil is non-calcareous and
consequently has a labile structure. Therefore this is a soil apt to puddling
after rain. Moreover they can be recognized by a crotchety land division,
adapted to the natural landscape.
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The New Land soils have been deposited on peat as are also the New Land
tidal flat soils. The toplayer is rich in lime, the profile becomes progressively
lighter in texture further downward.
„Plaat" soils are either clay or sandy clay soils with a thin cover overlying
coarse sea sand. They are all soils more or less susceptible to drought, the
improvement of the hydrological conditions by heightening the level of the
groundwater table being a difficult proposition a.o. due to differences in
altitude.
The sand landscape joins the cover sand landscape in Belgium. It is
characterized by alternating high-lying excessively drained and low-lying
well-to-poorly drained sand soils and transitional sand soils, that means sand
soils with an admixture of clay in the topsoil. The high-lying and excessively
drained sand soils appear as ridges. They enclose the well-to-poorly drained
sand soils. The transitional sand soils are lying as a narrow strip at the border
of the sea clay area and the cover sand landscape.
The tertiary sand lies at the surface near Nieuw-Namen, as a residue left
by erosion. These soils are of no importance to agriculture and horticulture.
Afgesloten medio 1956
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OPMERKINGEN OVER HET VERBAND
TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID
EN OUDHEIDKUNDIGE VERSCHIJNSELEN NAAR
AANLEIDING VAN DE NEBOKARTERING IN DRENTE
Some Remarks on the Connection between Soil Condition and Archeological Phenomena on Occasion of
the Survey in Drente on behalf of the New Soil Map of the Netherlands („Nebo" Map)
door/by

J. Wieringa
1. INLEIDING

In Boor en Spade VII, biz. 217-223, schreven wij het een en ander over een
verband, dat er moet hebben bestaan tussen de bodemgesteldheid, het kli
maat en de bestemming die de prehistorische mens aan de gronden in zijn
omgeving heeft gegeven.
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Het klimaat noch de mens, noch de bodemgesteldheid zijn door de tijden
dezelfde gebleven, zodat ook de bestemming van de gronden is veranderd.
Tijdens de Nebokartering, een zeer globale veldbodemkundige opname,
hebben wij bij alle ons bekende oudheidkundige vindplaatsen de bodemge
steldheid opgenomen. Verreweg de meeste gegevens omtrent de ligging van
de vindplaatsen en de ouderdom van de vondsten betrokken wij uit de publikaties van het Biologisch Archaeologisch Instituut te Groningen onder de
Directie van Prof. van Giffen en later Prof. Waterbolk. Een aantal vindplaat
sen werd door ons zelf min of meer ontdekt en op de kaart vastgelegd.
We kunnen er echter zeker van zijn, dat een groot aantal vindplaatsen
voor ons onbekend is gebleven en wellicht zal blijven.
Evenals tijdens het schrijven van het artikel in Boor en Spade VII staan we
nog aan het begin van het onderzoek, maar we zijn nu in ieder geval zover
gevorderd, dat we nog meer problemen zien dan toen.
2. INDELING VAN DE GRONDEN

De hier volgende indeling kan men beschouwen als een poging tot „archeo
logische bodemclassificatie" aan de hand van de Nebokaart (fig. 1).
I. Onbewoonbare en slecht begaanbare gronden
Dit zijn gronden, waaromtrent men aan kan nemen, dat ze gedurende de
hier te bespreken perioden te nat waren voor bewoning en verdere cultuur.
Het betreft hier vnl. de gronden in beekdalen en de veengronden.
Op de archeologische kaart zijn deze gronden ongekleurd met enkele uit
zonderingen, waarop we hier niet verder ingaan (o.a. veenwegen).
II. Bewoonbare en begaanbare gronden
A. Zandgronden
a. Droge zandgronden
Zwak-lemig fijnzandige en fijnzandige
\
0-15 % < 50 mu - mediaan zand < 200 mu J Klasse I
Geen grondwaterroest binnen 60 cm
!
b. Vochtige zandgronden

le. Zwak-lemig fijnzandige en fijnzandige
0-15 %
50 mu mediaan zand " • 200 mu
Grondwaterroest binnen 60 cm

~j
I IClasse II
)

2e. Lemig fijnzandige
]
15-30 % < 50 mu - mediaan zand < 200 mu j Klasse III
Grondwaterroest binnen 80 cm
J
B. K e i l e e m ( z a n d ) g r o n d e n , v o c h t i g t o t n a t
Sterk-lemige zandgronden op keileem
l
meer dan 30 % < 50 mu
I asse

TV

We hebben hier dus vier bodemklassen onderscheiden, aangeduid met de
codenummers I t/m IV.
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3. LIGGING VAN DE BODEMKLASSEN
IN HET DRENTSE LANDSCHAP

Klasse IV. Keileem(zand) gronden

We beginnen met deze klasse, omdat deze de oudste van de hier te behande
len gronden omvat.
Deze gronden zijn de meest kenmerkende voor de grondmorainelandschappen, waartoe ook het Drents plateau behoort. Het zijn meestal topogra
fisch de hoogst gelegen gronden, maar dank zij hun sterke lemigheid zeker
niet de droogste. Men vindt ze vnl. op de Hondsrug en in het bijzonder op het
gedeelte tussen Exlo en Emmen. Ook op de keileemruggen evenwijdig aan de
Hondsrug en op de zuidwest-noordoost lopende ruggen van ZuidwestDrente komen deze gronden voor in kleinere oppervlakten. Ze worden tot de
beste landbouwgronden van Drente gerekend, al hebben ze wateroverlast in
natte perioden. De vaste keileem ligt gemiddeld op 60 cm diepte. Ze hebben
bijna altijd een vaak nog zeer zwak ontwikkeld bosprofiel (Brown Podzolic).
Klasse III. Lemige zandgronden

Deze gronden zijn qua ligging en vorming sterk verwant aan die van klasse
IV. Ze zijn ook op de bovengenoemde keileemruggen gelegen, maar hebben
naast een minder uitgesproken hoge ligging meer dekzandbijmenging dan de
keileem(zand)gronden. De vaste keileem ligt in vele gevallen binnen 1 m.
Deze gronden hebben meestal een bosprofiel (Brown Podzolic).
De meeste betere esgronden vallen in deze klasse, daar men voor de oude
bouwlanden meestal de voorkeur gaf aan lemige, maar hoog gelegen gronden
met een natuurlijke afwatering.
Klasse II. Nagenoeg niet-lemige, maar overigens vochtige zandgronden

Het grootste deel van de Drentse zandgronden valt in deze klasse. Men vindt
deze gronden vooral op de vlakkere gedeelten van het Drents plateau, dus de
„velden", waar in het begin van deze eeuw de heide nog regeerde.
Het profiel bestaat geheel of overwegend uit dekzand. Vaak komt keileem
in de ondergrond voor op gemiddeld ± 80cm beneden maaiveld. Aan deze keileemlaag, waarop het water stagneert, danken deze gronden dan hun vol
doende vochthoudendheid. De gronden met keileem dieper dan 1 m beneden
maaiveld danken hun vochtigheid aan een hogere grondwaterstand.
De gronden van deze klasse hebben meestal een heideprofiel.
Klasse I. Nagenoeg niet-lemige, droge zandgronden

Dit zijn de hoger gelegen dekzandgronden zonder keileem of met keileem
dieper dan 1 m beneden maaiveld. Vaak liggen deze gronden als dekzandruggen in het terrein en ook als pakketten afgezet tegen een keileemrug of in
een laagte. Het zijn dus lang niet altijd de topografisch hoogst gelegen gron
den. Ook de stuifzanden hebben we tot deze klasse gerekend, hoewel we hier
bij ook rekening hebben te houden met het ondergestoven primaire niveau.
4. LANDSCHAP EN BEWONING IN PREHISTORISCHE TIJD

De biologische en archeologische gegevens uit dit hoofdstuk zijn grotendeels
ontleend aan Waterbolk (1954). Gegevens van andere onderzoekers en onze
eigen ervaringen en opvattingen worden als zodanig vermeld.
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a. Jong-Paleolithicum
De eerste bewoners na de Riss-ijstijd waren hier de rendierjagers, die zich
's zomers waarschijnlijk dicht bij de Würm-ijsrand in Holstein ophielden en
's winters met de rendierkudden mee reisden naar Noordoost-Nederland.
Het klimaat was niet direct ongunstig voor bewoning, hoewel de temperatuur
uiteraard laag was. In de Oudere Dryastijd kwamen flora en fauna meer
met die van een steppe dan van een toendra overeen.
De Aller0dtijd had een warmer en vochtiger klimaat; de typische A2 van
het Allerodniveau tussen ouder en jonger dekzand kan daarmee in verband
staan. Men vond hier in die tijd aanvankelijk berkenbossen en later dennenberkenbossen. In de Jongere Dryastijd werd het Allerodniveau plaatselijk
met een laag dekzand overdekt.
De jong-paleolithische vindplaatsen liggen in en op de dekzanden en in de
onmiddellijke omgeving van water. De rendierjagers sloegen uiteraard op de
droogste plaatsen hun tenten op. Op een aantal plaatsen waar droge dekzandgronden dichtbij een beekdal of veenplas lagen, hebben wij de vuur
stenen werktuigjes der rendierjagers kunnen oprapen en dank zij de aanwij
zingen van de Heer A. Bruyn van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek te Amersfoort als zodanig kunnen herkennen. Langs de
oostelijke oever van de Hunze vonden we op dekzandkoppen bij Gieterveen
en Eeksterveen jong-paleolithische „stekers", typische werktuigjes van ren
dierjagers. De brokken en splinters vuursteen, die we elders langs de Hunze
aantroffen, wijzen op een trekweg. Een deskundig onderzoek is hier zeker ge
wenst.
De Allerodlaag of „laag van Usselo" namen wij op vele plaatsen waar, vnl.
in ontsluitingen. Vondsten daarin hebben we alleen bij Langelo (gem. Norg)
kunnen doen. Een nader onderzoek zal hier nog worden verricht.
Bij Barger Oosterveld zagen we een brandkuiltje in het Allerodniveau en
bij Zuidlaren was de Allerodlaag purperrood, zonder dat een enkel stukje
vuursteen erin werd aangetroffen.
Kennis van de verschillende dekzandafzettingen is uiteraard van groot be
lang bij het speuren naar jong-paleolithische resten.
Gezien de onregelmatige ligging van ouder en jonger dekzand in Drente
was het bij de Nebokartering niet doenlijk de grenzen tussen deze afzettin
gen overal aan te geven.
b. Mesolithicum ( ± 7500—2500 v. Chr.)
Na de Jongere Dryastijd werd het geleidelijk warmer. De bossen werden
dichter. In het Preboreaal vond men hier berken-dennenbossen en in het
Boreaal bossen van den en hazelaar. Van het Boreaal wordt verondersteld
dat het droog was. Het Atlanticum, dat een vochtig klimaat had met tempe
raturen die gemiddeld enkele graden hoger lagen dan die van tegenwoordig,
laat men ± 5500 v. Chr. beginnen.
De mesolithische bevolking zocht voor haar tijdelijke woonplaatsen de
droge dekzanden (Klasse I) weer op. Op deze gronden vond men lichte eiken-berkenbossen, op de meer vochthoudende gronden bossen van iep en
linde en op de lage gronden elzenbossen.
Tijdens het Atlanticum droeg Drente een dicht oerwoud, slechts onder
broken door beken en plassen. De mens, die van jacht en visvangst leefde, had
weinig invloed op het landschap. De mesolithische vindplaatsen in Drente
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zijn zeer talrijk; op bijna iedere hoge zandkop dichtbij veenplassen en vooral
beekdalen kan men behandelde vuursteen vinden. Bij de kartering van het
Madeland tussen Sleen en Oosterhesselen, in het stroomgebied van het
Drostendiep, werden veel vuursteenvondsten gedaan uit het Neolithicum en
de Vroege Bronstijd zowel als uit het Mesolithicum. Dit werd mede aanlei
ding tot een nader onderzoek door de Heer A. Bruyn, uitgevoerd in het bovenstroomgebied van het Drostendiep.
De steentijddeskundige Bruyn vnd. heeft, mede aan de hand van de Nebokaart van dit gebied, een groot aantal mesolithische vindplaatsen kunnen
ontdekken, die zoals werd verwacht, voor het grootste deel op de droge dekzandgronden langs de beekdalen (Klasse I) waren gelegen. Bij het nog niet
afgesloten onderzoek vond men veel aanwijzingen, dat de oudere mesolithi
sche culturen als Tardenoisien I en II hoger in het landschap liggen, dan de
jongere Tardenoisien III.
Dit schijnt in tegenspraak met de aanneming, dat deze laatste cultuur geheel
binnen het vochtiger Atlanticum valt, terwijl de beide eerste in het drogere
Boreaal optreden.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat in het Boreaal de Drentse beekdalen be
stonden uit meren, die gescheiden waren door in het Pleniglaciaal B ge
vormde dekzandruggen. Door de grotere neerslag in het Atlanticum rees de
waterstand, de meren braken door en liepen leeg waardoor weer volmaakte
stroomdalen ontstonden. Men kan zich nu voorstellen, dat de waterstand
langs de rand van de beekdalen, dank zij de betere afwatering en ondanks de
grotere neerslag, toch lagerwas dan tijdens het Boreaal. De jong-mesolithische bevolking kan dus, om dichter bij het water te zijn, haar woonplaatsen
lager gezocht hebben.
Waarschijnlijk zijn niet alle vindplaatsen woonplaatsen geweest maar ook
hogere plaatsen aan trekwegen, waar men zich even ophield om een werk
tuigje te maken.
De mesolithische silices bevinden zich, althans in Drente, meestal in het
loodzand (Aa) of even daaronder in een vaak iets venig ontwikkelde B2h-laag.
Oppervlaktevondsten werden dan ook meestal niet gedaan op woeste gron
den, maar op bouwland, waar de loodzandlaag doorgewerkt is en op zand
wegen die tot op de B2h-laag uitgestoven en afgespoeld zijn.
c. Neolithicum (2700/2500-1700/1500 v. Chr.)
Tegenwoordig laat men, vnl. op botanische gronden, het Subboreaal ± 2900
v. Chr. beginnen, dus even vóór het Noordwesteuropese Neolithicum. Zo
ziet men bijv. in de achteruitgang van de klimop (Hedera) in de pollendia
grammen een klimaatwijziging in de vorm van koelere winters. Men laat het
Subboreaal eindigen ± 500 v. Chr., zodat Neolithicum en Bronstijd geheel
binnen deze periode vallen. In Denemarken, Duitsland en Engeland heerst
overeenstemming ten aanzien van deze indeling. Deze subboreale periode
kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het klimaat en een
verarming van het milieu. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door de in
greep van de mens in het landschap sedert het begin van het Neolithicum.
De voornaamste neolithische cultuurgroepen zijn de hunebedbouwers en
de bekerbevolking. De hunebedcultuur breidde zich via Denemarken en
Noord-Duitsland over Drente en later over het midden van ons land uit.
Kleine groepen vestigden zich waarschijnlijk op gunstige plaatsen in het bos.
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Er zijn in Drente nog ruim 50 hunebedden, terwijl van een twintigtal ver
nielde de plaats bekend is. Reeds vroeg werden beschermende bepalingen
uitgevaardigd en daarom is het niet waarschijnlijk, dat er oorspronkelijk
meer dan honderd geweest zijn. Dit aantal is beslist gering in vergelijking met
bepaalde gebieden in Denemarken en Noord-Duitsland.
De invloed van de hunebedbouwers op het landschap bleef beperkt tot de
naaste omgeving der nederzettingen. Met vuur en bijl werd een gedeelte van
het bos ontgonnen voor de verbouw van tarwe, gerst en gierst en waarschijn
lijk speelde de as een belangrijke rol bij de kieming van het graan. Na enkele
jaren was de grond uitgeteeld en moest een nieuw stuk bos worden ontgon
nen. Waarschijnlijk werd een weinig vee gehouden, dat op de braakliggende
terreinen weidde.
Het is nu een belangrijke vraag, welke gronden bij voorkeur door de hune
bedbouwers voor hun landbouw gebruikt werden. Nauwkeurig palynologisch onderzoek op verschillende gronden in de nabije omgeving van neolithische bewoningen is noodzakelijk om er iets meer van te kunnen zeggen.
Nu hebben we tijdens de Nebokartering kunnen constateren, dat alle neolithische cultuursporen in de vorm van hunebedden, grafheuvels en enkele
woonplaatsen gelegen zijn op droge gronden (Klasse I), meestal dekzandhoogten. Uitzonderingen vormen enkele eneolithische grafheuvels. Daarbij
valt nog op, dat juist de topografisch hoogst gelegen terreingedeelten uitge
zocht schijnen te zijn voor deze monumenten. Vaak liggen de neolithische
sporen iets hoger dan de mesolithische. Toch gaf men aan een droge ligging
de voorkeur boven een hoge ligging. Vele hunebedden liggen daarom ook op
dekzand, dat tegen de helling van een keileemrug is afgezet. Een mooi voor
beeld geven de twee verdwenen en vier nog bestaande (w.o. het bekende
„langgraf") hunebedden langs d e randen v a n d e E m m e r Es (zie fig. 1).
Ook is het merkwaardig, dat de hunebedden juist sterk vertegenwoordigd
zijn in die gebieden van Drente, waar grotere oppervlakten boven de 20 m hoogtelijn gelegen zijn. Deze hunebedrijke gebieden zijn het Hondsruggebied tussen Exlo en Emmen en het gebied Drouwen-Bronneger, eveneens
op de Hondsrug. Tussen Exlo en Emmen komen grote oppervlakten keileem(zand) gronden voor, wat hier samenhangt met de hoge ligging van dit gebied
(Klasse IV).
In beide gebieden liggen ook grote oppervlakten droge gronden (Klasse I).
Op het gedeelte van de Hondsrug tussen Gasselte en Gieten nemen de keileem(zand)gronden een belangrijke plaats in, de droge gronden echter be
slaan er slechts een kleine oppervlakte. Het topografisch hoger gelegen gebied
tussen Gieten en Annen heeft weer een vrij groot aantal hunebedden en ook
een behoorlijke oppervlakte aan droge gronden.
Omtrent de ligging van de hunebedden elders in Drente kunnen we nog
opmerken, dat deze hoog ten opzichte van de omgeving en in de nabijheid
van grote complexen droge gronden (Klasse I) gelegen zijn. Het in de om
geving voorkomen van grote zwerfkeien, waaruit de hunebedden zijn opge
bouwd, was een belangrijke vereiste en in verband hiermee kunnen we nog
opmerken, dat dit, gezien de ligging van deze grafmonumenten op of aan de
flanken van glaciale ruggen, ook meestal wel het geval geweest zal zijn.
Zoals boven reeds gezegd, kunnen wij ons nog niet met zekerheid uitlaten
omtrent de ligging van de neolithische landbouwgronden. We hebben echter
het vermoeden, dat ze op de tegenwoordig droge gronden (Klasse I) gelegen
waren, omdat:
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Fig. 2. Hunebed bij Ballo (gemeente Rolde) - gerestaureerd. Dit hunebed is gelegen op de
drogere westflank van de es die hogerop een sterk-lemige en steenrijke bodem heeft.
Restored megalithic tomb near Ballo (municipality of Rolde). This grave is situated on the
more dry western flank of the old arable land which contains more loam and is rich in stones
higher up.

Topografische Dienst

Fig. 6. Luchtfoto met duidelijk te herkennen raatakkers gelegen ten oosten van Emmen
tussen Angelslo en Barger Oosterveld.
Aerial photo with clearly recognizable celtic fields situated east of Emmen between Angelslo and
Barger Oosterveld.

Fig. 4. Profiel in zandgraverij zuidoost van de Emmer Dennen. Ondergestoven oud woonoppervlak met vondsten uit de vroege-IJzertijd. Het, waarschijnlijk gedurende een
zeer droge klimaatperiode (Ijzertijd?), opgestoven gele zand vormt hier een slin
gerende, steile rug met bovenin een heidepodzol.
Profile in sand pit southeast of the Emmer Dennen (pine forest). Blown-over old settlement level
with remnants from the early Iron Age. The yellow sand, probably blown-over in a period when
the climate was very dry, forms here a winding steep ridge with at the top a heath podzol.

1. Onbewoonbare en onbegaanbare gronden
Uninhabitable and impassable tracts
la. Beekdalgronden/S/ream valley soils
1 b. Hoogveengron d en / Raised bog soils
lc. Meergronden/Z-cfo slob soils
2. Grens tussen beekdal-, hoogveen- en meergronden
Boundary between stream valley-, raised bog- and lake slob soils
3. Droge zandgronden/-Dry sand soils

10. Vindplaats, grafheuvel - Neolithicum
Find-spot, burial mound - Neolithic
11. Hunebed - Neolithicum
Megalithic tomb — Neolithic
12. Vindplaats, grafheuvel - Bronstijd
Find-spot, burial mound - Bronze Age
13. Woonplaats, grafheuvel — Ijzertijd
Dwelling place, burial mound — Iron Age

4. Vochtige zandgronden/Moist sand soils
14. Urnenveld - IJzertijd/î/rn field - Iron Age
5. Lemige, vochtige zandgronden/Loamy moist sand soils
15. Raatakkers - IJzertijd/CW^'c fields - Iron Age
6. Sterk lemige, vochtige tot natte zandgronden
Strongly loamy, moist to wet sand soils
7. Stuifzand/Shifting sand
8. Essen/Old arable land

16. Niet gedateerde gtaShtxxvtV Non-dated burial mound
17. Belangrijke trekwcgfImportant track rut
18. Rijengrafveld - Volksverhuizingstijd
Row-graves field - Migration of the Nations Era

9. Vindplaats - MesoIithicum/Fmrf-j/?o< - Mesolithic
19. Veenbrug I Corduroy road in the bog area
20. Kultusplaats - IJzertijd/Ciu// place - Iron Age

Fig. 1. Archeologische bodemclassificatiekaart van een deel van het Zuidenveld (Drente),
afgeleid van de Nebokaart.
Archeological soil classification map of a part of the Zuidenveld (Drente) derived from the
„Nebo" map.
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1. de hoge en droge ligging van de neolithische vondsten waarschijnlijk
samenhangt met destijds hoge grondwaterstanden;
2. de hunebedden altijd gelegen zijn in de onmiddellijke omgeving van grote
complexen droge gronden (fig. 2 t.o. pag. 102) ;
3. de dekzanden wegens de nog zeer geringe podzolering een rijker boven
grond hadden dan nu (zie voor bodemprofielen onder neolithische graf
heuvels en stuifmeelonderzoek resp.Van Giffen,1941 en Waterbolk, 1954) ;
4. men waarschijnlijk de zware bossen op de vochtiger gronden, in het bij
zonder op de sterk lemige, niet kon vellen met de nog primitieve middelen.
Iets later dan de hunebedbouwers komt de bekerbevolking Drente binnen.
Deze bestond waarschijnlijk uit nomadiserende stammen, die overwegend
aan veeteelt deden. Ze hebben grotere oppervlakten van het bos vernietigd
dan de hunebedbouwers en heten het vee weiden op de ontboste terreinen.
De klokbekerstam leefde, gezien de vondsten, in nauw contact met de hune
bedbevolking.
d. Bronstijd {1700)1500 v. Chr-500 v. Chr.)
In de Vroege Bronstijd trad een grote verandering in het botanisch milieu op
ten gevolge van de plotseling sterk toenemende podzolering, die waarschijn
lijk in verband stond met de uitbreiding van de heidevelden, degeneratie van
de bodem en toename van de neerslag. In deze periode groeide het hoogveen
snel. De bronstijdcultuur in Drente is hoofdzakelijk ontstaan uit een samen
smelten der neolithische culturen.
Tijdens de kartering constateerden we, dat enkele grafheuvels uit het
Eneolithicum en de Vroege Bronstijd op lemige en sterk lemige, dus voch
tige en tijdelijk natte gronden, gelegen zijn. Gezien het bovenstaande lijkt het
ons niet waarschijnlijk, dat een droger klimaat oorzaak was van het minder
gebonden zijn der grafsteden aan de droge gronden. Mogelijk beschikte men
in deze tijd al over betere werktuigen om zware bossen te vernietigen en mis
schien liggen deze tumuli op weidegronden. De bedoelde grafheuvels zijn: de
bekertumulus bij de Eenerschans (gem. Norg), het „Eupenbarchien" bij
Havelte en de tumuli ten westen van het Kamper Esje bij Weerdinge. De
meeste bronstijdheuvels liggen echter o p d e droge gronden (Klasse I ) .
Op welke gronden werd in de Vroege Bronstijd landbouw bedreven?
Curwen (Curwen and Hatt, 1953) veronderstelde, dat in het Neolithicum en
Vroege Bronstijd in Engeland akkerbouw plaatsvond op kleine onregel
matige perceeltjes, zg. „plots", die met de hak bewerkt werden. We vermoe
den, dat ook in Drente deze „plots" op een dergelijke wijze in gebruik zijn
geweest en,in verband met het vochtige klimaat, op de drogere lichte gronden
(Klasse I ) .
Onder bronstijdtumuli vindt men meerdere malen ploegsporen. In een
aantal gevallen kan men hier echter met een „rituele" grondbewerking te
doen hebben, die aan de begraving voorafging.
In de Late Bronstijd ging men over tot de aanleg van akkers bestemd voor
meer langdurig gebruik : hoogakkers en Celtic fields.
Hoogakkers zijn afgerond-rechthoekige akkers, omgeven door een greppel.
Deze akkers werden van tijd tot tijd opgehoogd met grond en afval uit de
greppels. De Celtic fields zijn complexen, van door lage en brede walletjes
omgeven, min of meer regelmatige, rechthoekige vlakken. Men vraagt zich
de laatste tijd af, of de theorie juist is, dat deze wallen ontstaan zijn door ter
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zijde schuiven van de bovengrond nadat deze uitgeteeld was. Landbouwkun
dig bezien tenminste is dit absurd.
De Deense archeoloog Gudmund Hatt heeft een groot aantal Celtic
fields-complexen onderzocht, vnl. in Jutland. Over het ontstaan van de wal
len heeft hij de volgende theorie ontwikkeld (Hatt, 1949). De Celtic fields
werden geploegd met een primitief soort ploeg, de ard (of arth), die de grond
wel losmaakte doch niet keerde. Om een groter effect te verkrijgen, ploegde
men in twee loodrecht op elkaar staande richtingen en dit vereiste weer een
min of meer vierkante akkervorm. Bij de aanleg van de akkers heeft men
deze allereerst gemarkeerd door het graven van een greppeltje. In een
aantal gevallen heeft men sporen van zo'n sleufje onder de wallen terug
gevonden. Soms vond men twee greppeltjes onder een wal. Men maakte in
het terrein dus vierkanten door het graven van deze greppeltjes. De vier
kanten raakten elkander echter niet; ertussen liet men stroken grond woest
liggen, hetgeen in de vorige eeuw in Jutland nog wel gebeurde om verstuiving
tegen te gaan. Deze stroken „niemandsland" zullen ook als paden gediend
hebben. Verder deponeerde men stenen, stobben en alles wat men niet
op de akker wilde hebben op deze stroken. Bij de bewerking van de akker
vond ook grondtransport naar de grensstroken plaats; de ard zal daartoe
volgens Hatt iets hebben bijgedragen, maar het meeste deed dat de zware
aard-egge („jord-rive") die uit een veenvondst bekend geworden is.
Hatt vond ook, dat de walletjes in de kern van de complexen hoger waren
dan de meer aan de buitenkant gelegene. Hoe langer de akkers bewerkt, des
te hoger de wallen. Op steenrijke gronden, waar tevens de cultuur niet lang
geduurd heeft, kan men in Jutland steenhopen zonder wallen vinden. Niet
alleen door de bovenbeschreven werkwijze, maar ook door opstuiving zullen
de wallen hun huidige vorm hebben verkregen. De wallen zijn gemiddeld
0,25-0,75 m hoog en de breedte varieert van 5-15 m.
De overgang tussen wal en akker is zeer geleidelijk, daar de eerste als het
ware uit de laatste gegroeid is. Hatt vond enkele wallen onder stuifzand,
waarop weer een woonplaats uit de Ijzertijd lag; ze hadden dezelfde vorm
als de wallen die men nu op de Jutlandse heidevelden vindt.
Hatt dateert de Jutlandse Celtic fields hoofdzakelijk op vóór-Romeinse
Ijzertijd. Men is er toen volgens hem niet voor teruggeschrokken om heide te
ontginnen, gezien het voorkomen van een zware B-laag onder het akkeropper
vlak in een aantal gevallen. We weten te weinig van de bodem van Jutland
om hier op in te gaan, al komt het ons vreemd voor.
Onze veldervaringen stemmen overeen met de beschrijvingen die Hatt
van de Celtic fields geeft (fig. 3), we vonden echter nooit duidelijke heidepodzolen (Podzolics) onder het akkeroppervlak, maar óf Brown Podzolics óf
zwak ontwikkelde Podzolics op Brown Podzolics (zie Boor en Spade VII,
blz. 217 e.V.).
Hoogakkers hebben we tijdens de kartering niet aangetroffen. Celtic fields,
die men naar onze mening beter „raatakkers" kan noemen vanwege het
voorkomen in raatvormige walletjescomplexen, namen we op vele plaatsen
waar. De raatakkers zijn tot ver in de Ijzertijd in gebruik geweest.
Een ander verschijnsel uit de Late Bronstijd en Ijzertijd is dat van de
urnenvelden.

e. Ijzertijd (500 v. Chr.-400 n. Chr.)
Na het begin van de Bronstijd werd het milieu steeds ongunstiger. De bodem
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Aj plag/i4i heath sods

Ai Ioodzand/^2 bleached sand

•H

B zandoerlaag-inspoelingslaag fl[
B iron hardpan illuvial layer

I

Akker/Field

»

Oorspronkelijk woeste strook, tevens toegangsweg
Originally waste strip, at the same time approach

GreppeltjejSmall grip

H waikern, humeus verwerkt zand
H core of the earth wall, humose reworked sand

'//////;

Geel zand/ Yellow sand

Fig. 3. Verticale doorsnede van een raatakkerwal, naar G. Hatt (voorbeeld Ullids-Jutland). De waikern (H) zet zich naar weerszijden voort als humeuze bovenlaag van
de akker. Het op de walkern gelegen zand moet voor een belangrijk deel opgestoven
zijn.
Vertical cross-section of a Celtic field earth wall according to G. Hatt (example Ullids-Jutland).
The core of the earth wall (H) extends to both sides as a humose toplayer of the field. The sand
on top of the core of the wall must have been blown-overfor the greater part.

verarmde geleidelijk door de podzolering. Op alle ontboste gronden, die niet
in cultuur waren, werd Calluna alleenheerseres. Grote wouden wisten zich nog
op de zware leemgronden en op de lage zandgronden te handhaven.
Over de zg. grenshorizont van Weber in veenafzettingen is veel te doen
geweest. Van Zeist (1955) heeft een onderzoek gedaan naar de ligging van de
grenshorizont in het hoogveen bij Emmer Erfscheidenveen. Deze horizont ligt
op de overgang van sterk naar weinig vergaan mosveen. Bij dit onderzoek is
gebleken, dat deze grenshorizont op zeer verschillende tijdstippen kan zijn
ontstaan en dat dit naast klimatologische ook van plaatselijke omstandig
heden afhankelijk was. De hernieuwde veenmosgroei boven het grensvlak
duidt waarschijnlijk op een toename van de neerslag, die op zijn beurt de
grondwaterstand weer beïnvloed heeft. Er zijn hier grenshorizonten gevon
den daterend van ± 500 v. Chr., maar in veel gevallen heeft de overgang van
sterk- naar weinig-vergaan mosveen eerst in de eerste 4 à 5 eeuwen van de
jaartelling plaatsgevonden.
Volgens Waterbolk (1954) wijzen pollenspectra van grafheuvels er op, dat
er een droge periode was tussen ca. 600 v. Chr. en 400 n. Chr. Het begin van
de Ijzertijd stelt men op ± 500 v. Chr., omdat toen grotere invallen van de
uit het oosten komende urnenveldenbevolking plaatsvonden en het ijzer
meer geregeld in gebruik kwam.
Uit de Ijzertijd stammen ongetwijfeld de meeste raatakkercomplexen
(Celtic fields). Ook tijdens de kartering viel het ons op, dat deze complexen
vaak gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van urnenvelden en ijzertijd
tumuli. Verreweg de meeste raatakkers liggen op lemige en sterk-lemige
gronden (Klasse III en IV). Een klein percentage ligt op droge gronden
(Klasse I). Op de sterk-lemige gronden tussen Emmen en Êxlo (Klasse IV 106

zie fig. 1) liggen vele complexen. Tussen Barger Oosterveld en Weerdinge
vindt men veel urnenvelden en tumuli nabij de raatakkers, meestal gelegen op
de droge gronden (Klasse I) aan de rand van het cultuurland. Nu zijn de
urnenvelden vaak moeilijk te dateren en het door ons op de raatakkers ge
vonden schervenmateriaal was te schaars om iets meer van de datering te
kunnen zeggen. Met dat al is de ligging van een groot deel van de complexen
op de zware, lemige, sterk vochthoudende en tijdelijk natte gronden een
merkwaardig feit. We wezen hier reeds op in ons artikel in Boor en Spade VII.
Zeer vochtig liggen vooral de raatakkers bij Wachtum en op het Geeser
Veld. De nabij gelegen essen liggen hoger en droger (zie fig. 1).
Vóór de kanalisatie, de vervening en de ontwatering-bevorderende maat
regelen moeten deze laatstgenoemde raatakkercomplexen nog aanmerkelijk
natter gelegen hebben.
We willen dit heden zo vochtig gelegen prehistorische bouwland in ver
band zien met een droge periode, die volgens Waterbolk, zoals boven reeds
vermeld, tussen 600 v. Chr. en 400 n. Chr. zou liggen. In deze tijd hebben
ook grote zandverstuivingen plaatsgevonden. Dit is bij oudheidkundig
onderzoek op enkele plaatsen in Drente gebleken. Bij de zuidoosthoek van de
Emmer Dennen is in een ontsluiting een ondergestoven niveau zichtbaar
(fig. 4), waarin hoogstwaarschijnlijk vondsten uit de Vroege Ijzertijd zijn ge
daan. De opstuiving heeft hier plaatsgevonden in de vorm van een sterk
kronkelend, minstens 50 m brede en plaatselijk steile rug.
Volgens Bennema (1954) heeft er geen belangrijke daling plaatsgehad van
het zeeniveau in deze tijd. Men mag naar onze mening dan ook aannemen,
dat de grondwaterstand gedaald was ten gevolge van een droger klimaat. De
ligging van raatakkers op matig-lemige gronden (Klasse III) behoeft nog
niet direct in verband gebracht te worden met een droge klimaatperiode. In
de Ijzertijd zal men over betere middelen hebben beschikt om bos op te
ruimen dan vóórdien en ook zullen de minder leemhoudende gronden in vele
gevallen zo sterk gedegenereerd zijn geweest, dat ze niet geschikt meer waren
voor de verbouw van gewassen.
In welke tijd de raatakkers op de droge gronden (Klasse I) in gebruik
waren, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. De aard en hoeveelheid
van het schervenmateriaal van deze enkele droge complexen waren niet vol
doende om tot een uitspraak in deze te kunnen komen. Deze scherven zijn
volgens de deskundigen echter jonger dan die van de sterk-lemige gronden.
Raatakkers op droge gronden (Klasse I) vonden we op de volgende, hier
onder met oudheidkundige bijzonderheden vermelde plaatsen:
Anlo, ten noorden van en grenzend aan de Noord-Es.
Barger Oosterveld, zie kaart (fig. 5) en Boor en Spade VII.
Den Hooi, zie kaart (fig. 5). Nederzetting uit de Romeinse Keizertijd opgegraven.
Noord Sleen, zie kaart (fig. 5), ten westen van hunebed „Papeloze Kerk". Hier werden
vondsten uit de Volksverhuizingstijd gedaan.
Rhee (gem. Vries). Opgravingen uit de Romeinse Keizertijd en Volksverhuizingstijd.

Nabij al deze droog gelegen raatakkercomplexen lagen ook complexen op
lemige gronden. Alleen bij Barger Oosterveld is het droog gelegen complex
duidelijk van de andere te onderscheiden. Op al deze plaatsen werden ook
oudere vondsten gedaan.
In verband met bovenstaande waarnemingen hebben we het vermoeden,
dat het weer in gebruik nemen van drogere gronden voor de landbouw in
verband staat met een weer vochtiger worden van het milieu.
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Fig. 5. De tijdens de Nebokartering in het veld waargenomen raatakkercomplexen in
Drente.
Celtic field areas in Drente observed during the field survey for the „Nebo" map.

Aangezien een aantal vindplaatsen uit de Romeinse Keizertijd toch op
vochtige en zeer vochtige plaatsen gelegen zijn, lijkt het ons niet waarschijn
lijk, dat het in Drente duidelijk natter werd vóór de 3e eeuw n. Chr. Het zijn
o.a. de woonplaatsen ten westen van Sleen en ten noorden van Wachtum
(zie fig. 1) en de zg. brandheuvels (tumuli) ten westen van Eekst, die op
vochtige gronden liggen.
Raatakkers hebben we tijdens de kartering waar kunnen nemen op de vol
gende plaatsen (zie fig. 5) :
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Gemeente Anlo.
Ie. Grenzend aan de Anloër Noord-Es.
2e. Even ten noorden van de Noord-Es van Anderen.
Gemeente Assen.
Ie. In de buurtschap Amelte grenzend aan het esje de „Boerkamp".
2e. Op het Messchenveld ten noordwesten van Loon.
Gemeente Beilen.
Ie. In het Hykerveld ten noordwesten van Hyken.
2e. Ten zuidwesten van Laaghalen.
Gemeente Borger.
Grenzend aan de es van Ees.
Gemeente Dalen.
Ten westen van Wachtum grenzend aan de Zuid-Es (fig. 1).
Gemeente Emmen.
Ie. Grote complexen tussen Weerdinge, Angelslo en Barger Oosterveld (fig. 6
en 7).
2e. Op het Emmerveld (fig. 1).
Gemeente Norg.
Grenzend aan de es van Norg-Westervelde ten noordoosten van Westervelde.
Gemeente Odoorn.
Ie. Ten noordwesten van Odoorn bij hunebed.
2e. Tussen Exlo en Valte.
3e. Bij Klijndijk.
4e. Ten zuidoosten van Valte (fig. 1).
Gemeente Oosterhesselen.
Op het Geeser Veld (fig. 1).
Gemeente Rolde.
Ie. Op het Balloër Veld.
2e. Op het tumuliveld ten westen van Ballo.
3e. Ten zuiden van Rolde te Marwijksoord.
Gemeente Ruinen.
Ten zuidwesten van Echten grenzend aan de es.
Gemeente Sleen.
Ie. Bij het hunebed de „Papeloze Kerk" onder Noord-Sleen.
2e. Grenzend aan de es van Noord- en Zuid-Sleen, die hier het „Noord- en
Zuidsleener Lo" genaamd is.
3e. Op het Hoolinger Veld bij Den Hooi (fig. 1).
Gemeente Smilde.
Te Hykersmilde bij het Tramstation(i).
Gemeente Vries.
Ie. Op het Noordse Veld bij Zeyen.
2e. Even ten noorden van de Wester-Es van Tinaarlo.
3e. Grenzend aan de es van de buurtschap Rhee.
4e. Tussen en grenzend aan de beide esjes van de buurtschap Ter Aard.

Er zijn nog enkele raatakkercomplexen in Drente, maar die hebben we niet
in het veld kunnen terugvinden. De luchtfoto heeft bij het opsporen belang
rijke diensten bewezen. Door ons ontdekte raatakkers, die niet op de lucht
foto zichtbaar waren, zijn die bij Echten en Tinaarlo. Opvallend is, dat ze
in vele gevallen tegen de es aan liggen, d.w.z. eraan grenzend.
We hebben nog niet kunnen bewijzen, dat ze ook op de essen liggen, maar
gezien het feit, dat ze ertegenaan en tevens min of meer eromheen liggen,
zoals te Anlo, durven we dat gerust aannemen. Ook lijkt het zeer waarschijn
lijk, dat het complex grenzend aan de es tussen Noord- en Zuid-Sleen zich
ook over het esgedeelte ,,'t Lo" uitgestrekt heeft (fig. 1). Noch op luchtfoto's,
noch in het veld hebben we raatakkers kunnen waarnemen op de essen. De
oorzaak hiervan is waarschijnlijk, dat op de essen de sporen van de raat
akkers uitgewist zijn door de eeuwenlange grondbewerking op smalle per109
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celen, min of meer gepaard gaand met ophoging. We nemen aan, dat heel
wat essen nog raatakkers verbergen en vermoeden, dat de scherfjes uit de
Ijzertijd, die we juist onder het esdek van de essen van Rolde, Grollo, Deurze,
Schoonlo en Borger vonden, afkomstig zijn van deze prehistorische akkers
(tijdens kartering Rolde-Borger, 1950).
De Roo (1953) schrijft naar aanleiding van de gevonden scherfjes op de
Grolloër Zuider-Es het volgende :
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„Op de Zuider-Es van Grollo werd eveneens een esaanleg op een oude
zandopstuiving bestudeerd, die in dit geval door een latere eeuwenlange bosbegroeiing een duidelijk boswortelprofiel vertoonde (fig. 4). De aanleiding tot
het graven van deze profielkuil was de aanwezigheid van de vele kleine aardewerkscherven, die op enkele plaatsen in deze omgeving bij het boren naar
boven werden gebracht. Deze scherven lagen steeds op de overgang van het
lichtgrijsbruine bosprofiel onder het esdek naar de maagdelijke gele zandondergrond. De overgangslaag zelf, waarin de scherven verspreid lagen, was
wat humeuzer en grauwer van kleur en wees op een oud woonoppervlak, dat
tussen 80 en 100 cm onder het maaiveld lag. Volgens een voorlopig onderzoek
van Dr. P. J. R. Modderman is het schervenmateriaal afkomstig van aarde
werk uit de Vroege Ijzertijd en/of de Romeinse tijd. Na die tijd is dit oude
maaiveld-woonoppervlak met een laag stuifzand, afkomstig uit nabij gelegen
gebieden,«verstoven en vervolgensmet bos begroeidgeraakt." (Fig.4pag.103).
Merkwaardig is verder, dat deze scherfjes vooral gevonden werden onder
flauwe terreinverhogingen, waarop meestal ook scheidingen van esakkers
lagen. Mogen we hierin raatakkerwalletjes zien, die later door opstuiving ge
accentueerd zijn? De door De Roo beschreven profielkuil lag ook op zo'n
scheiding. In deze omgeving zal men ook de plaats van het zeer oude Groller
Holt moeten zoeken, dat hier dan waarschijnlijk bestaan heeft in de periode
tussen de ijzertijdbewoning en de esaanleg. De dikte van het esdek varieert
hier tussen ca. 25 en 55 cm.
Nog een enkele opmerking moet worden gemaakt in verband met de raat
akkers gelegen tussen de beide esjes van Ter Aard. Ter Aard is een klein ge
hucht in de gemeente Vries. Op de stafkaart van 1872 zien we er niet meer
dan vijf boerderijen en deze liggen met de esjes op een ovale keileemhoogte,
waarover dekzand is afgezet. De omgeving van Ter Aard bestaat uit lage
gronden.
De taalkundige Dr. W. de Vries schreef in zijn „Drentse Plaatsnamen"
(posthuum uitgegeven 1954) over dit gehucht, dat het in 1335 't eerst ge
noemd wordt in verband met het Klooster te Assen „de domo ipsius conventus sita in Arth". De Vries schrijft verder: „Het Westgermaans had in ver
schillende betekenissen een vrouwelik ard; vandaar middelnederlands aert
(aerd) „bebouwd land", middelnederduits art „das geackerte Land", mid
delhoogduits art, idem. Het kan dus zijn (vervolgt Dr. de Vries), maar blijft on
bewijsbaar, dat onze streek eerder dan de omgeving als bouwland in gebruik werd ge
nomen. — Over andere nederlandse plaatsnamen met aard hoop ik dat elders beter licht zal
schijnen."

f. Volksverhuizingstijd ( ± 400-600 n. Chr.)
Omstreeks 400 n. Chr. schijnt de droge periode voorbij te zijn. Waterbolk
(1954) neemt aan, dat dan de neerslag sterk toeneemt. Bennema (1954) ver
onderstelt een transgressieperiode van ± 250-600 n. Chr. Van Giffen heeft
op enkele plaatsen, o.a. bij Zeyen, jong veenmosveen over 4e eeuwse neder
zettingssporen aangetroffen (Van Giffen, 1950). In deze tijd vallen de Angelen en Saksen via het terpengebied Drente binnen. Waarschijnlijk hebben ze
slechts plaatselijk de oorspronkelijke bevolking overheerst en waren ze niet
zeer talrijk.
Bij de kartering zagen we, dat de ons bekende vindplaatsen uit die tijd
hoog en droog gelegen zijn (Klasse I). Dit zegt echter nog niet veel: wonen
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en begraven doet men immers bij voorkeur op droge gronden. Hoe staat het
echter met de landbouwgronden? Volgens Waterbolk (1951) is in de Volksverhuizingstijd de rogge ingevoerd; de degeneratie van de bodem en het
slechter worden van het klimaat waren hiertoe waarschijnlijk de oorzaak. In
vele, gedurende de gehele prehistorische tijd bewoonde gebieden, zoals het
Noordse Veld bij Zeyen en de Bisschopsberg bij Havelte, werden geen vond
sten gedaan daterende van na de Romeinse Keizertijd.
Een belangrijke vraag is, wanneer de essen in gebruik genomen werden.
Volgens Waterbolk (1954) gaan de essen, hoewel zeer oud, niet terug tot in
prehistorische tijd. Curwen (Curwen and Hatt, 1953) veronderstelt, dat in
Engeland de raatakkers (Celtic fields) niet meer door de Angelsaksen werden
gebruikt; na de invasie verdwenen ze zelfs volkomen. De Angelsaksen ge
bruikten dan ook een ploeg, die de grond keerde, in tegenstelling met de
ard. Ook werden door de Romeinen in Engeland al keerploegen gebruikt
bij hun villae op de zwaardere gronden. Met deze keerploegen hangt een
lange akkervorm samen, de zg. „strip". Volgens Curwen is er geen reden om
eraan te twijfelen, dat het akkersysteem, dat de Angelsaksen invoerden essen
tieel hetzelfde was als het middeleeuwse „open field"-systeem. De „open
fields" komen met onze essen overeen. Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk, dat
in de Volksverhuizingstijd ook in Drente de oudste essen zijn ontstaan.
Op deze materie zullen we thans niet verder ingaan. Er zijn hiertoe nog te
weinig essen in Drente gedetailleerd gekarteerd en we komen hiermede lang
zamerhand ook in de historische tijd.
5. NABESCHOUWING

De Nebokartering heeft waarschijnlijk weinig directe resultaten voor de oud
heidkunde opgeleverd. Toch geloven wij, dat het alleszins de moeite waard
zal zijn in de toekomst bij detailkarteringen de nodige aandacht te schenken
aan de bodemgesteldheid van oudheidkundige vindplaatsen, in het bijzonder
wat betreft de textuur, de hydrologische ligging en de profielvorming. Bij
detailopname zal het bijvoorbeeld misschien mogelijk zijn een verband te
constateren tussen de percentages van de verschillende pollensoorten in de
spectra, de activiteit van de mens en de bodemgesteldheid van bepaalde
terreinen. Het is verder niet ondenkbaar, dat er hier en daar een verband
aan het licht komt tussen weelderige vondsten en goede gronden.
Bij de prehistorische geografie is de bodemkunde onmisbaar. Een andere
wetenschap, die een belangrijke rol kan spelen bij archeologisch-bodemkundig onderzoek is de toponymie. Het boven beschreven Ter Aard kan er, ten
minste als een en ander juist is, een mooi voorbeeld van zijn. De kennis van
de prehistorische landbouw vormt een schakel tussen oudheidkunde en
bodemkunde. Kan de toponymie ons misschien helpen bij het opsporen van
benamingen, die de pre- en vroeghistorische bevolking gaf aan raatakkers,
hoogakkers en essen? Ook oudheidkundige, taalkundige en bodemkundige
gegevens uit het noordelijk terpengebied, dat altijd in vrij nauw contact met
Drente heeft gestaan, zullen bij het onderzoek naar de oudste landbouwgron
den in dit gewest moeten worden betrokken.
Een van de grootste problemen is hier, hoe en wanneer men is overgegaan
van de raatakkers naar de essen. De Grote Volksverhuizing speelt hier door
heen en het is merkwaardig, dat men de raatakkers nog niet in N.W.-Duits
land gevonden heeft, dus ook niet in het stamland van de Angelen en Saksen
(mondelinge mededeling van Prof. Dr. H. Tj. Waterbolk). Hebben deze
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stammen behalve in Engeland (Curwen, 1953) ook in Drente een rol gespeeld
bij de overgang van de raatakkers naar de essen?
6. SUMMARY

In co-operation with the Biological-Archeological Institute of the University
of Groningen and the State Service for Archeological Soil Survey at Amers
foort an investigation into the soil conditions of prehistoric find-spots and
arable soils in Drente was carried out by the Soil Survey Institute. This in
vestigation was linked together with the soil survey on behalf of the new soil
map of the Netherlands („Nebo" map) with the purpose to trace any
possible connection between soil condition, climate, vegetation and activities
of prehistoric man.
The younger-paleolithic reindeer hunters and the mesolithic hunters and
fishermen occupied preferably the dry cover sand ridges in the immediate
vicinity of brooks and pools.
The neolithic inhabitants, especially the builders of the giants graves, chose
for a dwelling place vast tracts of land with (present-day) high and dry
grounds where at the same time the subglacial moraine, richly containing big
erratic boulders, was easily accessible.
The neolithic find-spots are predominantly high and dry situated mostly
on cover sand ridges. Presumably neolithic arable land was situated on the
more fertile cover sand soils. According to authors' opinion this dry situation
must be considered in connection with a wet climate, a fairly high groundwatertable and possibly with the inability of reclaiming the heavy timbered
primeval forests on the loamy soils and of tilling these soils. Also in the Early
Bronze Age the more fertile cover sand soils were probably used as arable
land. In the Late Bronze Age a considerable change seems to have taken
place and the Celtic fields („raatakkers") were brought into use. They are
lying, with some exceptions, on loamy, on moderately drained and strongly
loamy, temporarily poorly drained soils. The Celtic fields were in use far into
the Iron Age.
Not only these arable soils but also graves and even dwellingplaces of the
Iron Age are situated on these loamy, moderately to poorly drained soils.
This phenomenon may be connected with a period with very dry climatic
conditions, as supposed by biologists and archeologists which synchronized
approximately with the Iron Age and finished between the 3rd-5th century
A.D.
From the following era, the Migration of Nations only a few find-spots
were examined by the author. All were highly and dryly situated. Arable
soils from this era were not found, may be then the early reclaimed old
arable land („essen") came into use.
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ENKELE BESCHOUWINGEN OVER
DE LANDBOUWGE SCHIKTHE IDSCLASSIFICATIE
OP BASIS VAN DE NEBOKAART1)
Some Considerations on Landclassification Based on the New Soil Map of the Netherlands 1:200.000
door/by

Dr. Ir. A. P. A. Vink
1. INLEIDING

De bodemgeschiktheidsclassificatie voor Akker- en Weidebouw, kortweg ge
noemd: Landbouwgeschiktheidsclassificatie, zoals door de Stichting voor
Bodemkartering bedreven, draagt tot dusverre een sterk empirisch karakter.
Deze empirie is het resultaat van een groot tekort aan exacte experimentele
gegevens. Dit is ten dele een gevolg van de complexe aard van het vraagstuk
van de geschiktheid. De geschiktheid van een grond voor bepaalde teelten
resp. vruchtwisselingen is afhankelijk van de wijze van grondgebruik, en van
de intensiteit waarmee en het bedrijfstype waarin dit grondgebruik plaats
vindt.
De invloed van de individuele boer op een algemene geschiktheidsbeoor
deling wordt vaak overschat. Op een individueel bedrijf kan deze wel grote
invloed hebben, maar ook dan blijft men gebonden aan de mogelijkheden,
die de betrokken grond in het te verwezenlijken bedrijfstype geeft (vgl.
Minderhoud, 1953). Het is per streek zeer wel mogelijk de erkende „goede
boeren" aan te wijzen waarop men het produktievermogen van de grond kan
beoordelen. Hieronder worden niet verstaan de enkele „artiesten" die men
in iedere streek vindt, en die door een bijzonder grote vakkennis, gepaard aan
een zeer fijne „feeling" onder vaak moeilijke omstandigheden verbluffende
resultaten weten te bereiken. Het zou niet billijk zijn om laatstgenoemde
resultaten als maat voor het produktievermogen van de grond te nemen.
Hoewel de empirische methode voor de bodemgeschiktheidsclassificatie
door zoveel mogelijk exacte waarnemingen gekwantificeerd en gecontroleerd
moet worden, heeft zij toch op zichzelf reeds toepassingsmogelijkheden. Deze
worden dan gebaseerd op de praktijkervaring die aan deze empirie ten grond
slag ligt. De uitspraak, dat bodemkartering eigenlijk „gesystematiseerde
*•) Ingezonden voor publikatie, november 1956.
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boerenervaring" is, krijgt daarbij nieuwe betekenis. De bodemgeschiktheidskaart geeft in de eerste plaats aan, welke gebieden voor een bepaalde toepas
sing als min of meer homogeen beschouwd kunnen worden. Hoe groot de
verschillen tussen deze homogene gebieden (Klassen) precies zijn, is daarmee
nog niet bekend. Vaak kan de gebruiker van de bodemgeschiktheidskaart
zich uit andere bronnen (streekonderzoek, bedrijfsstudie) een idee hierover
vormen.
Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de ontwerper van de bodemgeschikt
heidskaart zich van iedere kwantificering kan of moet onthouden. Integen
deel, hoe meer exact materiaal ter documentatie van de indeling verstrekt
kan worden, des te meer waarde krijgt de bodemgeschiktheidskaart (Van
Diepen en Vink, 1956; Vink, 1956c).
De voornaamste facetten die de geschiktheid van een grond bepalen, t.w. :
opbrengst, oogstzekerheid, kwaliteit, kosten en schakering (relatieve opper
vlakte) van de gronden werden reeds meer genoemd (Vink, 1956a). Hiervan
verdient de oogstzekerheid de bijzondere aandacht. Het risico dat men op een
bepaald perceel met de teelt van een bepaald gewas loopt, is vaak doorslag
gevend voor de gewassenkeuze. Afgezien van bijzondere maatregelen als be
regening, infiltratie e.d. die lang niet overal toepasbaar zijn, heeft de boer bij
voorbeeld het droogterisico niet zelf in de hand. Dit geldt ook voor te veel
vocht, slechte structuur, bewerkbaarheid van de grond, beweidbaarheid van
grasland en soortgelijke risico's.
Zelfs als de boer door goede drainage, goed tijdstip en goede methoden van
grondbewerking of goed systeem van beweiding alles doet wat redelijkerwijze
van een goede boer verwacht mag worden, blijft een grote mate van onzeker
heid over. Deze onzekerheid ontleent zijn aard in de eerste plaats aan de niet
te voorspellen weersomstandigheden, maar ook aan de per definitie beperkte
hoeveelheden arbeid en kapitaal die de boer binnen een bepaald bedrijf ter
beschikking staan.
Zowel de klimatologische als de bedrijfstechnische en bedrijfseconomische
begrenzing hebben op het ene bodemtype een geheel andere betekenis dan
op het andere. Beide dienen in de waardering van de bodemtypen tot uiting
te komen. Een nader onderzoek naar de kwantitatieve betekenis van een en
ander is noodzakelijk (zie ook Dewez, 1954).
Andere facetten die waarschijnlijk in de praktijk meer invloed op de waar
dering van de gronden hebben dan wel eens gedacht werd, zijn de kwaliteit
van het produkt en de kosten die men op een bepaald bodemtype moet aan
wenden om een bepaalde hoeveelheid produkt binnen een bepaalde bedrijfsgrootte en bedrijfstype te verkrijgen. Onderzoek naar deze beide is gaande.
De schakering of relatieve oppervlakte van de gronden is een zeer moeilijk
te onderzoeken factor. Dat zij van zeer veel belang is voor het bedrijfstype en
de bedrijfsstijl in een bepaalde streek kan aan eenvoudige voorbeelden vast
gesteld worden (Vink, 1957a).
De hieronder te behandelen bodemgeschiktheidskaarten voor akker- en
weidebouw werden gebaseerd op de zg. Nebokaart, d.i. de Bodemkaart van
Nederland op schaal 1:200.000 (zie Pons, 1955). Bij regionale classificaties
zijn vaak nog min of meer exacte gegevens beschikbaar die ter kwantifice
ring gebruikt kunnen worden. Ook de meer gedetailleerde bodemkaarten
lenen zich daartoe beter. Voor de hier te behandelen classificatie werd een
geheel empirische werkwijze gevolgd. Daarbij werd allereerst een beoordelingsschaal, zowel voor akkerbouw als voor weidebouw, opgesteld. Nadat
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alle gekarteerde bodemeenheden aan de hand van deze schaal gekwalificeerd
waren, werden hieruit verschillende landbouwgeschiktheidskaarten samen
gesteld. Deze landbouwgeschiktheidskaarten zijn te beschouwen als samen
vattingen, telkens weer voor een bepaald doel, van de eenmaal opgestelde
beoordelingen.
2. DE BEOORDELINGSSCHAAL

a. Algemeen
De rol die de beoordelingsschaal (zie tabel 1) speelt ten opzichte van de
bodemgeschiktheidskaart kan gelijk gesteld worden aan de rol die de bodem
classificatie speelt ten opzichte van de bodemkaart. Zowel beoordelingsschaal
als bodemclassificatieschema zijn indelingsschema's die de meest karakteris
tieke punten van de „populatie" van bodemeenheden belichten. De bodem
classificatie doet dat al naar het gekozen systeem, uit een oogpunt van bodemmorfologie of bodemgenese. De beoordelingsschaal in de bodemgeschiktheidsclassificatie doet dat vanuit het ingenomen standpunt van toepassing
(akkerbouw, weidebouw, tuinbouw, cultuurtechniek).
Deze karakteristieke punten komen in het algemeen niet in grote opper
vlakten onvermengd voor. De bodemkaart resp. de bodemgeschiktheidskaart
geven daarom steeds min of meer complexe oppervlakken als eenheden aan
(zie tabel 2, 3 en 4). De beoordelingsschaal geeft een eerste poging in de rich
ting van wat in ander verband als „classificatieraam" is aangeduid. Beide
zijn schema's die zich enigszins distanciëren van het oppervlaktebeeld dat op
de bodemgeschiktheidskaart wordt vastgelegd. In principe zijn zij daardoor
ook niet aan een bepaalde kaartschaal gebonden. Maar wel zal men bij meer
gedetailleerde beschouwing van de bodemeenheden, dus bij kaarten op
grotere schaal (1 : 10.000, 1 : 25.000) behoefte hebben aan een meer verfijn
de beoordelingsschaal dan bij het opstellen van kaarten op kleine schaal
(1 : 200.000).
De in tabel 1 weergegeven beoordelingsschaal draagt sterk het karakter van
zijn empirische ontstaan. Bij de opzet hiervan werd aanvankelijk een beoor
deling van de geschiktheid voor bouwland in 10 punten mogelijk geacht
(nos. 1 t/m 10), terwijl daarnaast alle bodemeenheden op hun eigenschappen
voor grasland beoordeeld zouden worden in een uit 9 punten bestaande
schaal (letters a t/m j). Naarmate de verschillende bodemeenheden door de
karteringsleiders ieder in hun gebied aan beoordeling onderworpen werden,
bleek uitbreiding van de schalen gewenst, zodat ten slotte het hierbij gegeven
beeld ontstond.
Zodoende werd een zo goed mogelijke karakterisering van de bodemeen
heden verkregen, gebaseerd op de schaal van de bodemkaart en de aan
wezige kennis. In vele provincies werd daarbij waardevolle hulp verkregen
van de Rijkslandbouwconsulentschappen en andere plaatselijke deskundigen.
In tabel IB is een voorbeeld van provinciale beoordeling weergegeven.
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TABEL 1. A. Beoordelingsschaal van de Nebobodemeenheden
Table 1.

A. Scale of qualification of the Nebo soil-units.
(n.a.v. Subcommissievergaderingen 14/3 t/m 17/3—'55)
(iaccording to subcommission sessions from 14/3 to 1713-'55)

1) Bouwland/.*4raA/e land
1.
Geschikt voor uitgebreide, „zware" vruchtwisseling.
Suitable for extensive crop rotation with wheat as principal cereal crop.
2.
Geschikt voor beperkte, „zware" vruchtwisseling.
Suitable for restricted crop rotation with wheat as principal cereal crop.
3.
Geschikt voor zeer beperkte, „zware"! (meestal zeer goede produkties van tarwe
vruchtwisseling
j en suikerbieten).
Suitable for very restricted crop rotation
1 (generally very good yields of wheat and sugarwith wheat as principal cereal crop)
j beets).
3a. Alleen geschikt voor graanbouw.
Only suitable for cereals.
3b1. Alleen geschikt voor graanbouw en enkele zaadgewassen.
Only suitable for cereals and some seed crops.
3b2. Geschikt voor tarwe, aardappelen en handelsgewassen; matig geschikt (riskant)
voor erwten en bonen ; weinig geschikt (te droog) voor suikerbieten.
Suitable for wheat, potatoes and market crops, moderately suitable (hazardous) for peas and
beans, poorly suitable (too dry) for sugarbeets.
3b3. Matig geschikt voor tarwe, gerst en haver; geschikt voor rogge, vroege handels
gewassen (zaaduien, pootaardappelen) ; matig geschikt voor bonen; weinig ge
schikt voor suikerbieten, consumptie-aardappelen en erwten (te droog).
Moderately suitable for wheat, barley and oats, suitable for rye, early market crops {seed
onions, seed potatoes), moderately suitable for beans, poorly suitable for sugarbeets, edible
potatoes and peas (too dry).
3c1. Geschikt voor de meeste gewassen, echter matig geschikt voor kalibehoeftige ge
wassen, zoals : vlas, bewaaraardappelen, erwten en bonen.
Suitable for most crops, however moderately suitable for potassium-requiring crops as: flax,
store potatoes, peas and beans.
3c2. Geschikt voor de meeste granen, echter hoogstens matig geschikt voor tarwe;
matig geschikt voor suikerbieten, voederbieten en koolzaad; ongeschikt voor de
meeste andere gewassen.
Suitable for most cereals, however at most moderately suitable for wheat-, moderately suitable
for sugarbeets, mangolds and coleseed; unsuitable for most other crops.
3c3. Weinig geschikt voor wintergranen; geschikt voor zomergranen; matig geschikt
voor suikerbieten, voederbieten en koolzaad; ongeschikt voor de meeste andere
gewassen.
Poorly suitable for winter cereals, suitable for summer cereals, moderately suitable for sugarbeets, mangolds and coleseed, unsuitable for most other crops.
4.
Geschikt voor uitgebreide, „lichte" vruchtwisseling.
Suitable for extensive crop rotation with rye as principal cereal crop.
5.
Geschikt voor beperkte, „lichte" vruchtwisseling (RHAVK, iets droog).
Suitable for limited crop rotation with rye as principal cereal crop (RHAVK, somewhat dry).
6.
Geschikt voor droge, beperkte, „lichte" vruchtwisseling (RHA).
Suitable for dry limited crop rotation with rye as principal cereal crop (RHA).
7.
Geschikt voor natte, „lichte" vruchtwisseling (HAB, zomergewassen).
Suitable for wet crop rotation with rye as principal cereal crop (HAB, summer crops).
8.
Geschikt voor zeer beperkte, droge, lichte vruchtwisseling (RA of RH).
Suitable for very limited dry crop rotation with rye as principal cereal crop (RA or RH).
9.
Ongeschikt voor bouwland (te nat en/of te zwaar).
Unsuitable for arable land (too wet and/or too heavy).
Onderverdeling: a. te nat (meestal zand of veen),
Subdivision:
too wet (mostly sand or peat),
b. te zwaar,
too heavy,
c. te nat en te zwaar,
too wet and too heavy,
d. te slechte structuur (knippig).
structure too bad (sticky).
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10.

Te droog voor bouwland.
Too dry for arable land.
Voor verklaring van de termen, zie hieronder.
For explanation of terms used see under-neath.
A Aardappelen/Potofoej
B Suiker- en voederbieten/Sugarbeets and mangolds
H Ha.veT/Oats
K Kunstweide/icyj
R Rogge/Rye
V Voederbieten/Mangolds
2) Grasland/Pastures
Hieronder wordt alleen blijvend grasland verstaan. De kunstwei (K) is bij het bouw
land gerekend.
Only permanent pastures are meant. Leys (K) are included among arable land.
a.
Geschikt voor grasland met goede produktie en goede groei gedurende het gehele
jaar.
Suitable for pastures with good yields and good growth the year round.
bl. Geschikt voor grasland met goede produktie, maar matige zomerdepressie.
Suitable for pastures with good yields but with moderate summer depression.
b2. Geschikt voor grasland met goede produktie, maar sterke zomerdepressie.
Suitable for pastures with good yields but with heavy summer depression.
cl. Geschikt voor grasland met matige produktie en matige zomerdepressie.
Suitable for pastures with moderate yields and moderate summer depression.
c2. Geschikt voor grasland met matige produktie en sterke zomerdepressie.
Suitable for pastures with moderate yields and heavy summer depression.
dl. Geschikt voor grasland met goede produktie en laat in het voorjaar, geen of nau
welijks zomerdepressie.
Suitable for pastures with good yields and late in spring, no or hardly any summer depression.
d2. Idem, met ma tige produktie.
Ditto, with moderate yields.
d3. Geschikt voor grasland met matige tot goede produktie, laat, meestal in de herfst
nat, met sterke zomerdepressie.
Suitable for pastures with moderate to good yields, late, mostly wet in autumn, with heavy
summer depression.
e.
Grasland met slechte tot matige groei (produktie) en sterke zomerdepressie.
Pastures with bad to moderate growth (yields) and heavy summer depression.
f.
Geschikt voor grasland, echter zeer nat en daardoor weinig stevige zode, vaak zeer
goede groei en produktie (variant dl met slappere zode).
Suitable for pastures, however very wet causing a rather uniform sward, often very good growth
and yields (variant dl with a weaker sward).
fl.
Beweidbaar.
Pasturable.
f2.
Niet of slecht beweidbaar, maar goed hooiland.
Non- or badly pasturable, but good meadow-land.
g.
Te droog voor grasland.
Too dry for pastures.
h.
Te nat voor grasland (hoogstens matig hooiland).
Too wet for pastures {at the most moderate meadow-land).
j.
Te zout voor grasland.
Too saliferous for pastures.
Verklaring van de termen voor beoordeling van de gronden volgens de Nebo-landclassificatie.
Explanation of the terms for the appraisal of the soils according the Nebo-landclassification.
„Zware" vruchtwisseling
Vruchtwisseling met tarwe als voornaamste graangewas.
Crop rotation with wheat as principal cereal crop.
Uitgebreide, „zware" vrucht- Alle gewassen van de goede kleigronden, dus behalve tarwe
wisseling.
en suikerbieten, o.a. ook: vlas, erwten, blauwmaanzaad,
ev. cichorei, enz., dus gronden zonder beperkingen.
Extensive crop rotation with
All crops of the good clay soils, so in addition to wheat and sugarwheat as principal cereal crop.
beets a.o. also: flax, peas, blue maw seed, evt. chicory, etc., thus soils
without limitations.
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Beperkte, „zware" vrucht
wisseling.
Limited, erop rotation with
wheat as principal cereal crop.

Voornamelijk goed geschikt voor tarwe en suikerbieten,
weinig mogelijkheden voor handelsgewassen.
Generally well suitable for wheat and sugarbeets, small use capa
bilities for market crops.

Zeer beperkte, „zware"
vruchtwisseling.

Alleen geschikt voor graanbouw (3a), of geschikt voor be
paalde gewassen van de kleigronden (3b), zoals bijv. op
bepaalde kattekleigronden, waar tarwe het slecht doet en
gerst niet mogelijk is.
Very limited crop rotation with
Only suitable for cereal growing (3a) or suitable for specific crops
wheat as principal cereal crop.
of the clay soils (3b) e.g. certain „katteklei" soils on which wheat
grows badly and barley growing is impossible.
„Lichte" vruchtwisseling.
Vruchtwisseling met rogge als voornaamste graangewas.
Crop rotation with rye as principal cereal crop.
Uitgebreide, „lichte" vrucht Alle gewassen van de goede zandgronden en tevens met
redelijk succes tarwe en suikerbieten.
wisseling.
Extensive crop rotation with rye
All crops of the good sand soils and at the same time wheat- and
as principal cereal crop.
sugarbeet growing with reasonable succes.
Beperkte, „lichte" vrucht
wisseling.

Limited crop rotation with
rye as principal cereal crop.

Alle gewassen van de zandgronden, inclusief raaigraskunstweide (R : rogge, H : haver, A : aardappelen, V: voederbie
ten, K: raaigraskunstweide).
All crops of the sand soils including rye grass leys (R: rye, H: oats,
A: potatoes, V: mangolds, K: rye grass leys).

Droge, beperkte, „lichte"
vruchtwisseling.
Dry limited crop rotation with
rye as principal cereal crop.

De rogge-haver-aardappelengronden, weinig of matig ge
schikt voor raaigraskunstweide en voederbieten.
Rye-oats-potatoes soils, poorly or moderately suitable for rye grass,
leys and mangolds.

Natte, beperkte, „lichte"
vruchtwisseling.
Wet limited crop rotation with
rye as principal cereal crop.

De zomergewassen van de zandgronden. Dus in het alge
meen in de winter te nat voor rogge.
Summer crops of the sand soils. Thus in winter generally too wet
for rye.

Zeer beperkte, droge, „lichte" Alleen rogge, of eventueel nog met matige geschiktheid
voor haver of aardappelen (ook de gronden, waarop regel
vruchtwisseling.
matig nog rogge en lupinen verbouwd worden, resp. rogge
en mais).
Only rye, or moderately suitable for oats or potatoes (also soils on
Very limited dry crop rotation
with rye as a principal cereal crop. which rye and lupin, resp. rye and maize are still regularly grown).
Groep 3c (3cl, 3c2, 3c3).

Dit zijn de kalifixerende gronden uit rivierklei en estua
rium; 3c2 en 3c3 hebben bovendien een betrekkelijk ongun
stige structuur, die niet aan verwaarlozing toegeschreven
kan worden; 3cl is bijna gelijk aan 1.
Potassium fixating river clay- and estuarine soils-, moreover 3c2 and
3c3 have a relatively unfavourable structure not originating from
neglect; 3c1 almost equals 1.

b. De geschiktheid voor bouwland
De beoordeling van de geschiktheid voor bouwland is zoveel mogelijk inge
steld op bepaalde typen van vruchtwisselingen. Hoewel de moderne „land
bouwtechniek" maakt dat de vruchtopvolgingsschema's niet meer zo streng
zijn als honderd jaar geleden (Staring, 1864; Minderhoud, 1927), blijft de
vruchtwisseling nog steeds een van de meest karakteristieke factoren in de
akkerbouw. De beoordeling van de grond wordt zodoende ook in zijn beteke
nis op langere termijn, met veranderend rendement voor de verschillende ge
wassen, benaderd. Een grond met vele mogelijkheden zal onder alle omstan119

TABEL 1. B. Voorbeeld van een provinciaal beoordelingstabel
Table 1.

B. Example of a provincial qualification table.

DR. IR. J. C. F. M. HAANS C.S.
Nebocijfer
(bodemeenheid)
Nebo number
(soil unit)
202
203

204/204g

204bc
204h
205
208
210
211
212
217c/d
219c/219cg
221c/221cg
225c
232
234
234bc/d \
234bc/dg I
235
235bc/d
235e

Waardering
voor bouwland :
Appraisal for
arable land

Grasland
Pastures

9a
9a/7
9a/7
9a/7
9a/7
9a
S/6//7
6/5//9a/7
4/6/5//9a/7
6/5//9a/7
5/6
6/5
6
6
5/6
6

fl/dl
bl/dl/fl
bl/dl/d2
bl/dl
e
fl/h
e/g//b2
g //bl/dl
g/c//b2/bl
g /e//bl/dl

5/6

e/b2

8/10
6
10/8

g
e/g
g

g/e

g/e
g/e
g
b2
e/c

III
II
III
III
III
III
III
III//II
II
III//II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Opmerkingen
Remarks

I

= prima vee
voederkwali
teit
superiorfodder
quality
II = goede vee
voederkwali
teit
good fodder
quality
III = matige vee
voederkwali
teit
moderate fodder
quality

digheden rendabele teelten kunnen dragen. Een grond met zeer goede, maar
sterk gespecialiseerde, teeltmogelijkheden geeft een veel grotere economische
kwetsbaarheid.
In tabel IA staan de gebruikte termen voor vruchtwisselingen gedefinieerd.
Deze terminologie heeft geen andere betekenis dan het hanteerbaar maken
van de bedoelde complexen gewassen, die op bepaalde gronden en binnen be
paalde bedrijfstypen als een samenhangend geheel beschouwd kunnen wor
den. Bij de onderverdelingen werd de behoefte gevoeld om bepaalde gewas
sen afzonderlijk te noemen ter typering van de mogelijkheden. Er is niet ge
streefd naar het volledig in beschouwing nemen van alle gewassen die wei
eens verbouwd worden. In principe is zoveel mogelijk rekening gehouden
met de lijst van kengewassen, opgesteld door de Werkgroep Landclassificatie,
t.w. : rogge, haver, zomergerst, tarwe, aardappelen, voederbieten, suiker
bieten, groene erwten, vlas.
De beoordeling van de gekarteerde bodemeenheden is, zoals gezegd, ge
heel empirisch geschied. Achteraf werd echter de behoefte gevoeld om het
verband van deze beoordeling met het verloop van enkele belangrijke eigen
schappen van de bodem te beschouwen. In onderling overleg met de karteringsleiders werden daarom een tweetal grafieken opgesteld, waarin enige
ruwe correlaties zijn weergegeven (fig. 1). Deze correlaties berusten evenals
de gehele beoordelingsschaal op algemene tendensen, die in vele gevallen
aanwezig zijn. Zij maken geen aanspraak op nauwkeurigheid, algemene gel
digheid of volledigheid. In het bijzonder geldt dit ook voor het aantal van de
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weergegeven factoren. Er is slechts een greep gedaan uit de bij de kartering
zowel voor de Nebokaart als voor andere doeleinden algemeen geconstateer
de eigenschappen. De verschillende punten uit de beoordelingsschaal worden
hierdoor echter min of meer in hun onderling verband geplaatst.
Dit is ook daarom nuttig, omdat uit de grafieken volgt, dat de nummering
van de schaal geen absolute rangorde inhoudt. Weliswaar hebben de als
beter beschouwde bodemtypen in het algemeen een lager cijfer, met cijfer 1
voor de beste akkerbouwgronden, maar uitdrukkelijk dient vooropgesteld,
dat de nummering slechts als hanteerbare codering werd ingevoerd, waarbij
geen rangorde bedoeld werd.
c. De eigenschappen voor grasland
De juiste aanduiding van de betekenis die de bodemtypen voor gebruik als
blijvend grasland hebben, biedt in vele gevallen grote moeilijkheden. In zeer
grote trekken speelt de potentiële brutoproduktie hierbij een rol. Bedrijfstype
en bemestingsbeleid zijn in de praktijk echter zo gevarieerd, dat een verdere
onderverdeling op grond van de brutoproduktie van het grasland niet doel
matig zou zijn.
Een tweede wijze van beschouwing is de botanisch-landbouwkundige, zoals
door De Vries en De Boer c.s. (1949) toegepast. Deze berust ten dele op de
meer tijdelijke eigenschappen van bemesting en verzorging, maar ten dele op
de invloed die de bodemtypen op de grasgroei hebben. De correlatie van de
laatstgenoemde facetten van de botanische graslandkartering met de resul
taten van de bodemkartering is dan ook vaak zeer goed (De Boer en Pons,
in voorbereiding).
Er zijn echter nog andere facetten van de graslandexploitatie, die sterk
door het bodemtype beïnvloed worden en die bij de tot dusver gevolgde
methoden vaak slecht tot hun recht komen.
Dit zijn:
1. de verdeling van de groeiperioden over het groeiseizoen,
2. de aard van de zode (beweidbaarheid),
3. de veevoeder kwaliteit.
Bij het vervaardigen van landbouwgeschiktheidskaarten in enkele weide
gebieden werd, in het bijzonder in samenwerking met Dr. Ir. J. C. F. M.
Haans, Dr. L.J. Pons en Ir.J. van der Linde, de overtuiging gekregen dat de
gebruikte empirische beoordelingswijze zich meer in het bijzonder leent voor
het geven van een globale indruk van deze drie facetten.
De in tabel 1 weergegeven beoordelingsschaal voor blijvend grasland is
hiervan het resultaat. Ook voor deze schaal geldt uiteraard, hetgeen reeds
hierboven werd betoogd, dat nadere kwantificering noodzakelijk is. Er is
echter zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande praktijkervaring,
zodat naar onze mening ook hier een stuk „gesystematiseerde boerenervaring"
is neergelegd. Figuur 2 geeft de analyse van deze zeer globale beoordeling,
zoals reeds hierboven besproken werd.
Ook hier geldt weer, dat geen absolute rangorde gegeven kan worden. Het
zal vaak van het bedrijfstype en van de voorkeur van de boer afhangen, aan
welk bodemtype in een bepaald bedrijf meer waarde gehecht wordt. Zo zal
een boer die veel grasland met late groei maar zonder zomerdepressie heeft,
een enkel stuk grond met goede voorjaarsgroei maar sterke zomerdepressie
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Weinig geschikt voor akkerbouw
Poorly suitable for arable land

A. Zware vruchtwisseling.
A. Crop rotation with wheat as principal cereal crop.

B. Lichte vruchtwisseling.
B. Crop rotation with rye as principal cereal crop.

Fig. 1. Analyse van de Nebobeoordelingsschaal.
Analysis of the Nebo qualification scale.
Explanation of Dutch terms figs. 1 and 2.
Droogte: Drough' {fig. 2); increasing drainage of the soil (fig. 1). Vocht: Soil moisture content.
Leem: Loam. Slib: Clay. Humus: Humus. K-fixatie: K-fixation. Zwaarte: Clay content.
Structuur: Structure.
Ca: Lime content.
Zandgehalte: Sand content.
Kalkverwering:
Weathering of lime-stone. Te stenig: too stony. Zomerdepressie: Summer depression. Zode:
Sod. Kwaliteit: Fodder quality.
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Fig. 2. Analyse van de Nebobeoordelingsschaal.
Analysis of the Nebo qualification scale.
G. Blijvend grasland.
C. Permanent pastures.
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bijzonder hoog waarderen, terwijl ook het omgekeerde het geval zal kunnen
zijn. In het algemeen zullen de bodemtypen die met a. gewaardeerd worden
als de beste beschouwd moeten worden.
Vertrapping van een weinig stevige zode in grasland kan ten dele aan een
minder goede exploitatie geweten worden. Gronden die hiertoe bijzondere
neiging vertonen, zullen echter ook bij goede exploitatie gevoelig blijven en
bijvoorbeeld in zeer natte jaren een ongunstige verhouding tussen bruto-grasproduktie en netto-opbrengst vertonen. Bovendien kan een eenmaal vertrap
te zode zijn ongunstige invloed nog vele jaren laten gelden. De niet-beweidbare kragge-hooilanden zijn extreme gevallen.
De veevoederkwaliteit is een begrip dat vaak aan vooroordeel van de zijde
van de boeren is toegeschreven. Na overleg met verschillende deskundigen
op dit gebied hebben wij echter gemeend, dat het verantwoord was, een
uiterst globale karakterisering van dit in de praktijk telkens weer opduikende
verschijnsel te geven (zie tabel 1B). Dat ook door anderen in deze richting
wordt gezocht, bewijst de publikatie van Brandsma ( 1954). De aanduiding in
onze beoordeling van de bodemtypen bedoelt niet meer dan het probleem in
zijn landelijke omvang te stellen.
Wat de gebruikte indeling in drie groepen met verschillende veevoeder
kwaliteit betreft, kan gezegd worden (Haans, 1956) dat in groep I, zeer goede
veevoederkwaliteit, de vanouds bekende fokgebieden liggen. De praktijk acht
hier opfok van jongvee en vetweiderij bij uitstek op zijn plaats. De indruk be
staat dat ook wat de melkproduktie betreft het rendement per voedereenheid
van het gras groter is.
Groep II wordt beschouwd als behoorlijk geschikt voor de hierboven ge
noemde doeleinden. Vele van de nieuwere fokgebieden liggen op de met dit
cijfer gekarakteriseerde bodemeenheden. De topprestaties die in de eerste
groep behaald worden, schijnen hier weliswaar soms ook te gelukken, echter
met meer moeite en kosten en vaak ook in financieel opzicht met groter
risico.
Groep III zou volgens het praktijkoordeel die gronden omvatten, waarop
weliswaar zeer goede melkprodukties mogelijk zijn, maar waar zowel opfok
als vetweiderij meer moeilijkheden opleveren. In extreme gevallen kunnen
hier diverse ziekteverschijnselen optreden. Een groot deel hiervan is wellicht
te verhelpen, maar dan blijft de kans, dat de moeite en kosten die hiermee ge
paard gaan dit minder lonend maken, dan wel dat aan de capaciteiten van de
boer zulke hoge eisen gesteld worden, dat dit slechts voor de „artiesten" is
weggelegd, maar dat dit van normale goede boeren niet meer verwacht mag
worden.
De geschiktheid voor gebruik van de gronden als kunstweide werd in onze
beschouwingen niet opgenomen. In regionale classificaties wordt hieraan
vaak meer aandacht besteed. In principe is dit ook op basis van de Nebokaart nog wel, zij het globaal, mogelijk. In eerste instantie meenden wij ons
echter tot het blijvend grasland te moeten beperken.
3. VERSCHILLENDE LANDBOUWGESCHIKTHEIDSKAARTEN
OP BASIS VAN DE NEBOKAART

Een bodemgeschiktheidskaart moet gezien worden als een samenvatting van
de bodemkaart voor een bepaald doel. Dit doel kan meer of minder beperkt
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zijn. Aan de hand van de beschikbare gegevens kan dan nagegaan worden,
welke classificatie uitvoerbaar is en zoveel mogelijk aan het doel beantwoordt.
Als eerste beperking hebben wij gesteld, dat slechts de bodemgeschiktheidskaarten voor akker- en weidebouw, ook genoemd landbouwgeschiktheidskaarten, tot ons terrein behoren. Echter zijn, op grond van de gegevens zowel
als van het gevraagde, ook hierin nog vele verschillende indelingen mogelijk.
Wat de gegevens betreft kan allereerst onderscheid gemaakt worden tussen
de Nebokaart in het stadium D (Kladkaart op schaal 1 : 100.000) die medio
1955, voor intern gebruik ter beschikking kwam met een voorlopige legenda
van ongeveer 300 punten, en de definitieve Nebokaart, vereenvoudigd tot
een legenda van ruim 100 punten, die medio 1956 in een bewerkbaar stadium
kwam (stadium E). Eerstgenoemde kaart leent zich in het bijzonder voor ge
bruik op provinciaal niveau, aangezien de bodemkundige correlatie nog niet
geheel ten einde was. Hij heeft het voordeel van de meer gedetailleerde in
deling waardoor provinciale problemen vaak beter tot hun recht komen.
Bovendien was hij ruim een jaar eerder beschikbaar. De vereenvoudigde
Nebokaart leent zich beter voor een landclassificatie op landelijk niveau
door zijn meer uitgebalanceerde bodemkundige legenda.
De volgende typen van landclassificatie werden tot dusverre op basis van
de Nebokaart ontworpen.
I. Op basis van de Nebokaart stadium D (1 : 100.000, medio 1955) :
1.1. uiterst globale landclassificatie schaal 1 : 100.000 voor akkerbouw (zie
tabel 2), alle provincies (t.b.v. de Werkgroep Ruilverkaveling) ;
1.2. enkele provinciale landbouwgeschiktheidskaarten, schaal 1 : 100.000
(voorbeeld zie De Smet, 1957 en tabel 3).
II. Op basis van de Nebokaart, stadium E (vereenvoudigd, publikatie
schaal 1 : 200.000) :
II.1. ontwerp van landclassificatie Nebo-A (zie tabel 4), een voorstudie voor
de te publiceren landelijke bodemgeschiktheidskaart voor akker- en
weidebouw;
II.2. een landclassificatie in 3 klassen van West-Nederland t.b.v. de Rijks
dienst voor het Nationale Plan.
Van deze 4 kaarten heeft 1.1. alleen statistische waarde. Om deze tot
uiting te brengen zijn bij wijze van experiment normatieve bouwplannen en
opbrengsten geconstrueerd. Het resultaat was zoal niet bevredigend dan toch
belangwekkend (zie Deelrapport van de subgroep Landbouw van de Werkgroep
Ruilverkaveling).

I.2. omvat classificaties van verschillende provincies met de bedoeling de
bestaande landbouwproblemen van bodemkundige kant te belichten. Met
opzet en toepassing van deze classificaties wordt geëxperimenteerd.
II.1. zal t.z.t. in een afzonderlijke publikatie nader omschreven worden.
Bij wijze van voorbeeld wordt hier een ontwerp voor de legenda gepubli
ceerd. Het is niet onmogelijk dat de definitieve classificatie zowel wat tekst als
wat indeling betreft, hiervan nog zal afwijken.
II.2. is sterk toegespitst op de hoofdlijnen die als basis kunnen dienen ter
discussie met stedebouwkundigen. Naast de bodemgeschiktheidskenmerken
voor akker- en weidebouw zijn hier ook de belangrijkste tuinbouwgegevens
in verwerkt (zie Pijls en Hulshof, 1953 en 1955).
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TABEL 2. A. Uiterst globale landclassificatie voor akkerbouw op basis van de Nebokaart
Table 2.

schaal 1:100.000
A. Extremely rough landclassification for arable land based on the Nebo map scale 1:100,000
(voorbeeld van indeling)
(example of classification)

Klasse 1 - Overwegend geschikt voor akkerbouw met een uitgebreide zware vruchtwis
seling (geen beperkingen), eventueel plaatselijk droogtegevoelig.
Class 1
- Predominantly suitable for arable land with an extensive crop rotation with wheat as
principal cereal crop (no limitations), eventually locally drought-susceptible.
Klasse 2 - Overwegend geschikt voor akkerbouw met een vrij ruime zware vruchtwisse
ling, maar óf door structuur, of door zwaarte, óf door profielstoringen minder
geschikt voor een aantal meer gevoelige gewassen (vlas, cichorei, blauwmaanzaad, erwten en bonen).
Class 2
- Predominantly suitable for arable land with a fairly extensive crop rotation with wheat as
principal cereal crop but less suitable for a number of more susceptible crops (flax, chicory,
blue maw seed, peas, beans) owing to unfavourable structure, clay content or disturbances in
the profile.
Klasse 3 - Slechts geschikt voor een beperkt aantal gewassen uit de „zware" vruchtwisse
ling, meestal t.g.v. veelzijdige beperking.
Class 3
— Ordy suitable for a limited number of crops of the crop rotation with wheat as principal
cereal crop, mostly owing to multiple limitations.
Klasse 4 - Overwegend geschikt voor akkerbouw met een uitgebreide „lichte" vrucht
wisseling, doch t.g.v. de complexe aard van de bodemeenheden plaatselijk
beperkingen.
Class 4
- Predominantly suitable for arable land with an extensive crop rotation with rye as prin
cipal cereal crop, however locally with limitations owing to the complex character of the
soil units.
Klasse 5 - Overwegend geschikt voor de volledige, normale zandvruchtwisseling (rogge,
haver, aardappelen, voederbieten), doch t.g.v. de complexe aard van de
bodemeenheden plaatselijk beperkingen.
Class 5
- Predominantly suitable for total normal crop rotation on sand soils (rye, oats, potatoes,
mangolds), however locally with limitations owing to the complex character of the soil
units.
Klasse 6 - Uitsluitend geschikt voor de teelt van rogge, haver en aardappelen en een
aantal nevengewassen van de zandgronden (hoogstens plaatselijk matig ge
schikt voor suikerbieten en/of voederbieten).
Class 6
- Exclusively suitable for growing of rye, oats and potatoes and a number of subsidiary
crops of the sand soils (at the most locally moderately suitable for sugarbeets and/or
mangolds).
Klasse 7 - Overwegend natte gronden met zeer beperkte mogelijkheden voor akkerbouw
(vnl. zomergewassen), plaatselijk te nat.
Class 7
Predominantly wet soils with very limited use capabilities for arable land (principally
summer crops), locally too wet.
Klasse 8 - Overwegend zeer droge gronden met zeer beperkte mogelijkheden voor akker
bouw (vnl. rogge).
Class 8
- Predominantly very dry soils with very limited use capabilities for arable land (principal
ly rye).
Klasse 9 - Overwegend ongeschikt voor akkerbouw (te nat en/of te zwaar).
Class 9
- Predominantly unsuitable for arable land (too wet and for too heavy).
Klasse 10 - Overwegend te droog voor akkerbouw (hoogstens plaatselijk min of meer ge
schikt voor rogge en/of aardappelen en/of zaadteelt van Serradella en lupinen).
Class 10 - Predominantly too dry for arable land (at the most more or less suitable for rye and/or
potatoes andjor seed-growing of Serradella and lupins).
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TABEL 2. B. Normatief bouwplan op basis van de uiterst globale landclassificatie.
Table 2.

B. Normative crop rotation plan based on the extremely rough landclassification.
(voorbeeld van indeling)
(iexample of distribution)

^,LASSE

Class

123456789

10

Gewassen (in %)
Crops (in %)
Wintertarwe
Winter wheat
Zomertarwe
Summer wheat
Rogge
Rye
Zomergerst
- per groep van provincies zijn hier percentages ingevuld.
Summer barley
- separate data (percentages) are given here for each group of provinces.
Wintergerst
Winter barley
Haver
Oats
Mais
Maize
Mengsels van granen
Mixed cereals
Bonen
Beans
Opmerking: Uiteraard zijn bovengenoemde percentages sterk normatief en in hoofdzaak
bruikbaar bij statistische verwerking. Vooral de klassen 2 en 3 zijn sterk hete
rogeen.
Remark:
Naturally the above mentioned percentages are strongly normative and generally for use
in statistical treatment. Especially classes 2 and 3 are strongly heterogeneous.

127

TABEL 2. C. Normatieve opbrengstcijfers op basis van de uiterst globale landclassificatie
Table 2.

(in ton/ha).
C. Normative yields based on the extremely rough landclassification (in tons/ha).
(voorbeeld van indeling)
(example of distribution)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

Gewassen
Crops
Wintertarwe
Winter wheat
Zomertarwe
Summer wheat
Rogge
- per groep van provincies zijn hier getallen ingevuld.
Rye
- separate data are given here for each group of provinces.
Zomergerst
Summer barley
Wintergerst
Winter barley
Haver
Oats
Mais
Maize
Mengsels van granen
Mixed cereals
Bonen
Beans
Opmerking: De opbrengstcijfers zijn gerekend bij goede boeren bij zoveel mogelijk goede
ligging van de percelen. Uiteraard zijn de cijfers sterk normatief. Ten dele
zijn zij getoetst aan de gegevens van het Produktieniveau-onderzoek (30ste
percentiel van de hoogste opbrengst per vochtklasse en per gebied). Ten
dele zijn zij gebaseerd op eigen gegevens, o.a. verkregen door besprekingen
met boeren en uit proefveldcijfers.
Remark:
The yield figures are calculated for able farmers and an, as much as possible, favourable
situation of the lots. Naturally the figures are strongly normative. They are partly
checked with data of the Produktieniveau-investigations (30th percentile of the highest
yield per drainage class and per area). Partly they are based on authors' data obtained
a.o.from discussions with farmers and from sample plot data.
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TABEL 3. Ontwerp voor een zeer globale landclassificatie voor akker- en weidebouw op
Table 3.

provinciaal niveau.
Preliminary draft for a very rough landclassification for arable land and pastures on a
provincial level.
(voorbeeld van indeling, zie ook De Smet, 1957)
(for example of division, see also De Smet, 1957)
doorjby
Ir. J. M. M. v. D. BROEK C.S en/anrfDr. Ir. A. P. A. VINK

Provinciale
Klasse
Provincial
Class

Omschrijving
Description

Klasse 1

Gronden in het algemeen geschikt voor akkerbouw met een ruime vruchtwis
seling: geschikt tot zeer geschikt voor blijvend grasland.
Class 1
Soils generally suitable for arable land with an extensive crop rotation ; suitable to very
suitable for permanent pastures.
Subklasse la Met normale bemestingseisen, zeer geschikt voor blijvend grasland.
Subclass la
With normal fertilization requirements, very suitable for permanent pastures.
Subklasse lb Een meer dan normale bemesting vragend ten gevolge van mineralogische
eigenschappen ; geschikt voor blijvend grasland ; riskanter dan de beste gron
den van klasse 2.
Subclass lb
Asking a more than normal fertilization because of mineralogical properties', suitable for
permanent pastures-, more hazardous than most soils of class 2.
Klasse 2

Class 2

Klasse 3
Class 3
Klasse 4
Class 4
Klasse 5
Class 5

Klasse 6
Class 6
Klasse 7
Class 7

Gronden waarvan de gebruikswaarde in de eerste plaats bepaald wordt door
de hellende topografie. In het algemeen geschikt voor akkerbouw met ruime
vruchtwisseling, doch met beperkingen in de mogelijkheid van bewerking;
geschikt voor blijvend grasland. Voorzover de hellinggraad meer dan 8 %
bedraagt, weinig tot matig geschikt voor bouwland en grasland.
Soils of which the use capabilities are primarily determined by sloping topography. Gene
rally suitable for arable land with extensive crop rotation, however with limited possibi
lities as regards tillage; suitable for permanent pastures. As far as the slope gradient
exceeds 8 %, poorly to moderately suitable for arable land and pastures.
Gronden geschikt voor akkerbouw met een ruime vruchtwisseling, doch be
perkingen t.o.v. enkele gewassen; grasland met matige zomerdepressie en
matige tot goede produktie.
Soils suitable for arable land with an extensive crop rotation, but with limitations as
regards some crops-, pastures with moderate summer depression and moderate to go^d
Natte gronden, geschikt voor blijvend grasland; weinig geschikt voor akker
bouw.
Wet soils, suitable for permanent pastures-, poorly suitable for arable land.
Gronden, matig geschikt voor blijvend grasland, afhankelijk van de hoogte
ligging; meestal geschikt voor bouwland met een uitgebreide lichte vrucht
wisseling met mogelijkheden voor vrij veel tarwe en suikerbieten.
Soils moderately suitable for permanent pastures, depending on groundwater level; mostly
suitable for arable land with an extensive crop rotation with rye as principal cereal crop
with possibilities for fairly much wheat and sugarbeets.
Gronden, weinig of matig geschikt voor blijvend grasland (sterke zomerde
pressie) ; geschikt voor graanbouw, weinig tot matig geschikt voor de teelt
van hakvruchten en handelsgewassen.
Soils poorly or moderately suitable for permanent pastures (strong summer depression) ;
suitable for cereal growing, poorly suitable for fallow crops and market crops.
Gronden, ongeschikt voor akker- en weidebouw.
Soils unsuitable for arable land and pastures.
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TABEL 4. Ontwerp voor een Bodemgeschiktheidsclassificatie van Nederland, schaal
Table 4.

1:200.000.
Preliminary draft of a Soil Suitability Classification of the Netherlands, scale 1:200,000.

Hoofdklasse BG :
Major Class BG .
Klasse BG 1
Class BG1.
Klasse BG 2
Class BG 2.
Klasse BG 3 ;
Class BG 3,1
Klasse BG 4
Class BG 4,
Klasse BG 5
Class BG5.
Klasse BG 6
Class BG6.
Klasse BG 7
Class BG7.
Hoofdklasse GB
Major class GB •
Klasse GB 1
Class GBl.
Klasse GB 2
Class GB2.
Klasse GB 3
Class GB 3.
Hoofdklasse B
Major class B
:
Klasse B 1
Class B1 .
Klasse B 2
Class B2 .
Klasse B 3
Class B3 .
Hoofdklasse G
Major Class G
:
Klasse Gl
Class Gl :
Klasse G 2
Class G 2 :
Klasse G 3 :
Class G 3
Klasse G 4
Class G 4
Klasse G 5
Class G 5
Hoofdklasse O
Major Class 0
Klasse O 1
Class O 1
Klasse O 2
Class 0 2
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:
:
:
:
:
:
;
:
:
:
:

geschikt voor bouwland en voor weiland.
suitable for arable land and pastures.
met zeer ruime gebruiksmogelijkheden.
with very wide use capabilities.
met ruime gebruiksmogelijkheden.
with wide use capabilities.
met zekere beperkingen.
with certain limitations.
met beperkte gebruiksmogelijkheden.
with limited use capabilities.
met zeer beperkte gebruiksmogelijkheden.
with very limited use capabilities.
Krijtland complex.
Chalk soil complex.
complex met beperkte gebruiksmogelijkheden.
complex with limited use capabilities.
geschikt voor grasland en vaak ook voor bouwland.
suitable for pastures and often also for arable land.
met zekere beperkingen.
with certain limitations.
met beperkte gebruiksmogelijkheden.
with limited use capabilities.
complex met beperkte gebruiksmogelijkheden.
complex with limited use capabilities.
alleen geschikt voor bouwland.
suitable for arable land only.
met betrekkelijk ruime gebruiksmogelijkheden.
with rather wide use capabilities.
met beperkte gebruiksmogelijkheden.
with limited use capabilities.
met zeer beperkte gebruiksmogelijkheden.
with very limited use capabilities.
alleen geschikt voor grasland.
suitable for pastures only.
geschikte gronden met stevige zode, maar gevoelig met betrekking tot
de waterhuishouding.
suitable soils with stiff sod but with certain limitations as to hydrology.
geschikte gronden „laat" in het voorjaar.
suitable soils late in spring.
geschikte gronden met slappe zode en gevoelig met betrekking tot de
waterhuishouding.
suitable soils with weak sod and with certain limitations as to hydrology.
gronden met wisselende geschiktheid.
soils with varying suitability.
matig geschikte gronden.
mediocre soils.
ongeschikte gronden.
unsuitable soils.
overwegend te droge gronden.
predominantly too dry soils.
overwegend te natte gronden.
predominantly too wet soils.

4. BETEKENIS VAN DE
LANDBOUWGESCHIKTHEID S CLASSIFICATIE

a. Algemeen
De Nebolandclassificatie is een duidelijk voorbeeld van „teamwork". Kennis
en inzicht van alle karteringsleiders en hun medewerkers werd hierbij zoveel
mogelijk uitgebuit. Dit gebeurde gedeeltelijk door „hearings" die de Landclassificatiecommissie van de Stichting voor Bodemkartering met groepen
van karteringsleiders hield. Deze „hearings" werden voorbereid en later
weer uitgewerkt, in talloze besprekingen in beperkte kring. Ten slotte werd
een en ander op een dienstvergadering besproken en voorlopig vastgesteld.
De kennis die de karteringsleiders ieder van hun gebied gekregen hebben,
hebben zij op hun beurt weer grotendeels te danken aan de door hun mede
werkers aangedragen bouwstenen en aan de medewerking die zij van talloze
plaatselijke landbouwdeskundigen ondervonden.
b. Niveau
In een vorige publikatie (Vink 1956a) wezen wij op de mogelijkheid, dat
verschillende niveaus voor de landclassificatie gehanteerd worden. In fig. 3
hebben wij een voorbeeld van dergelijke niveaus afgedrukt. Als niveau waar
op wij de mogelijkheden van een grond beoordelen, kiezen wij in het algeMet grondverbetering
With soil improvement

Zonder grondverbetering
Without soil improvement
• gebruiksmogelijkheden
suitability of use
= verbeteringsmogelijkheden
suitability of improvement

Potentieel grondgebruik met irrigatie en/of ont
watering
Potential land use with irrigation andjor drainage

Potentiëel grondgebruik zonder irrigatie en/of ont
watering
Potential land use without irrigation andjor drainage

Actueel grondgebruik (verschillende typen van
bedrijfsvoering)
Present land use (various management classes)
G +H

Oorspronkelijk bodemtype
Original soil type

Fig. 3. Gebruiksmogelijkheden en verbeteringsmogelijkheden.
Soil and potential land use.
De letters C, D, E, F, G, H verwijzen naar de niveaus' zoals behandeld in de tekst (par.
4b), de niveaus A en B betreffen theoretische gevallen (zie Vink, 1956a), die in deze
publikatie niet behandeld worden.
The letters C, D, E, F, G, H refer to the levels, mentioned in par. 4b, levels A and B give theoretical
cases {Vink, 1956a), not mentioned in this article.

131

meen het niveau F: „goede boeren, bij goede ontsluiting en verkaveling en
bij de bestaande ontwateringstoestand." Ook voor de Nebolandclassificatie
is naar benadering van dit niveau gestreefd. Gezien de grote verschillen in
ontwateringstoestand bij gelijksoortige gronden in verschillende delen van
Nederland, hebben wij de neiging, de gunstigste ontwatering die in de
praktijk over min of meer grote oppervlakten van een bodemtype voorkomt,
als maatstaf te nemen. Dit betekent, dat daarmee in sommige streken niveau
E (zie fig. 3) benaderd wordt. Gezien de vele pogingen om de waterbeheer
sing voor verschillende gebieden te verbeteren, achten wij dit geenszins een
bezwaar.
De keuze van niveau F als voornaamste beoordelingsniveau geschiedde
omdat dit het beste peil is om de mogelijkheden van de bodem bij bestaande
landbouwstelsels te ijken en af te zonderen van andere factoren. Als studie
object en voor een algemene oriëntatie omtrent de landbouwkundige moge
lijkheden is dit het meest geschikte niveau. Wat de verkaveling betreft, is dit
niveau niet concreet gedacht. Een uitspraak over de verkaveling die in een
bepaald geval optimaal is, behoort niet tot het terrein van de bodemkundige.
Men dient de verkaveling bij niveau F te zien alsof alle percelen direct aan
sluiten aan de bedrijfsgebouwen en een niet nader gepreciseerde gunstige
vorm en oppervlakte hebben. De concrete gevallen dienen van deze fictieve
positie afgeleid te worden.
Dit sluit echter het gebruik van classificaties op een ander niveau geenszins
uit. Zo zou voor de beoordeling van de huidige produktiviteit van een be
paald gebied het niveau G (goede boeren bij de bestaande verkaveling) zeer
geschikt zijn. In dit niveau spelen, behalve de bodemverschillen, ook ver
schillen van andere factoren, zoals verkaveling en ontsluiting, een rol. Deze
factoren behoren niet tot het terrein van de bodemkundige. In teamwork
met andere deskundigen moet het echter mogelijk zijn om niveau G voor een
concreet geval te bepalen. Dit zou kunnen geschieden door het toepassen
van een aftrek, of het toepassen van een vermenigvuldigingsfactor op de
voor niveau F gevonden potentiële geschiktheid. Voor de bestudering door
de bodemkundige heeft niveau F het voordeel, dat deze vermenigvuldigings
factor = 1 is, m.a.w. de factoren van verkaveling e.d. worden als constanten
gehanteerd.
Een ander niveau, dat in de toekomst steeds interessanter gaat worden, is
niveau C (zie fig. 3) dat de toestand na een herverkaveling of een ruilver
kaveling nieuwe stijl benadert. Vooral ook de vergelijking van de niveaus G
en G zou van groot praktisch belang zijn. Wij denken hierbij o.a. aan de be
paling van het rendement van ruilverkavelingen en aan het verkrijgen van
een objectieve basis voor de kostenverdeling van dergelijke werken.
Het bepalen van niveau C kan slechts geschieden in nauwe samenwerking
met de cultuurtechnische onderzoeksinstellingen. Wij moeten immers aan
geven welke de grootte en de betekenis van verschillende niet bodemkundige
factoren zijn, met name van:
verkaveling,
ontsluiting,
waterbeheersing,
grondverbetering.
Er zal nog veel onderzoek nodig zijn voordat een en ander kwantitatief
benaderd kan worden.
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c. De kaart
De landbouwgeschiktheidskaart die bij de Nebokaart werd ontworpen (Nebolandclassificatie A, zie paragraaf 3, sub I.I.), is een van de vele samen
vattingen die uit deze bodemkaart gemaakt kunnen worden. Hij geeft als
het ware een algemene interpretatie van de mogelijkheden die bepaalde
vruchtwisselingen in de verschillende gebieden van ons land hebben, voorzo
ver dit bij de gegeven schaal van de bodemkaart is aan te geven. Als zodanig
geeft hij een bijdrage tot de algemene kennis van de Nederlandse gronden.
Voor bepaalde toepassingen zal deze kaart wellicht geschikt zijn, maar voor
vele andere niet. Zo zal voor bepaalde doeleinden de voorkeur worden ge
geven aan een eenvoudiger schema van classificatie, met een kleiner aantal
klassen. In die gevallen waarin deze vraag ons „in concreto" gesteld werd,
konden wij daaraan tegemoet komen (zie par. 3).
Ten onrechte wordt over de landbouwgeschiktheidskaart soms gesproken
als een „stap terug" ten opzichte van de bodemkaart. De bodemgeschiktheidskaart is een stap vooruit, echter in een bepaalde richting. Voor verschil
lende toepassingen is deze richting verschillend. Voor grondverbetering of
voor waterbeheersingsplannen is een bodemgeschiktheidskaart in geheel
andere richting nodig dan voor een inzicht in de bestaande landbouwkun
dige mogelijkheden van de bodemtypen.
Daarnaast staat de bodemkaart zelf, die voor ieder onderzoek steeds de
basis levert en waarop te allen tijde teruggegrepen moet kunnen worden.
d. Geschiktheid
Onder „geschiktheid" verstaan wij in het bovenstaande: „wat een goede
boer, bij goede verkaveling en ontsluiting, binnen het ter plaatse normale bedrijfstype en bij de daarbij behorende bedrijfsgrootte, geschikt noemt." Om
deze geschiktheid tot kwantitatieve grootheden te herleiden is de economie
onmisbaar. Echter kan ook de bodemgeschiktheidskaart zonder kwantifi
cering praktische betekenis hebben. Deze ligt voornamelijk in de mogelijk
heid om ligging en omvang van verschillende regionale problemen te bezien.
Dergelijke kaarten zouden van economisch standpunt als een ruwe taxatie
aangemerkt kunnen worden. Gezien de behoefte die er bestaat aan een beter
inzicht in de regionale problemen, menen wij dat het maken van dergelijke
oriënterende kaarten zeker nuttig is. Zij geven de bodemkundige een beter
inzicht in de betekenis van de door hem bestudeerde problemen. De nietbodemkundige kan uit deze kaarten een beter inzicht in de mogelijkheden
van de bodemkaarten krijgen.
Daarnaast bestaat echter de behoefte aan nadere kwantificering, zowel
natuurwetenschappelijk als economisch. Wat dit betreft, staan wij nog aan het
begin van ons onderzoek.
Bij de keuze van niveau F staat ons het doel voor ogen, de mogelijkheden
van de grond zelf in het gecompliceerde geheel van de landbouw tot zijn
recht te doen komen. Daarbij moet gezocht worden naar methoden die de
overige factoren niet verwaarlozen, maar deze wel op een zo aanvaardbaar
mogelijke wijze als constanten behandelen. Uitgaande van de aldus verkre
gen objectieve basis zullen daarna in een tweede fase, een of meer niet van de
bodem afhankelijke constanten als veranderlijken genomen kunnen worden.
Zodoende komt men bijv. van niveau F naar niveau G. Deze tweede fase be
hoort niet tot de taak van de bodemkundige, al zal hij daaraan in bepaalde
gevallen door het geven van nadere toelichtingen kunnen meewerken.
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5. SUMMARY

The article describes the problems encountered with in the production of
soil suitability maps for arable land and pastures, based on the new general
soil map of the Netherlands, scale 1 : 200,000. As sufficient experimental
data are not available, the suitability is estimated according to the general
knowledge and experience of the partychiefs of the Soil Survey Institute in
the various districts of the Netherlands.
The estimates are made according to a scale, developed in co-operation
with the partychiefs. Separate scales for arable land and for pastures were
made (table 1). For arable land the principal characteristic is the suitability for
various rotation systems. Figures 1, 2 and 3 give estimates of the influence of
some soil characteristics on the estimates. They do not pretend to give more
than some general tendencies. The scales do not give any kind of absolute
order of preference. The preference given to a certain suitability class depends
on the point under consideration. The suitability of various soil units for use
as pastures is partly determined by such factors as : growth periodicity, stiff
ness of the sod and fodder quality.
Various soil suitability maps were based on these scales. The four following
classifications are mentioned: 1.1. soil suitability map for arable land, for
each province, in 10 classes scale 1 : 100,000 (table 2), 1.2. various provincial
classifications to study the special provincial problems scale 1 : 100,000 (table
3; De Smet, 1957), II.l. general soil suitability map of the Netherlands for
arable land and pastures (to be published on scale 1 : 200,000 ; table 4), II.2.
soil suitability map in 3 classes, of the Western-Netherlands, for general town
and country planning.
The landclassification project described is a typical demonstration of the
teamwork needed to study the suitability problems of soils.
In paragraph 4 some general problems of soil suitability classification are
discussed (see also Vink, 1956c and 1957b). The economic valuation should
be based on the soil suitability classification.
Afgesloten november 1956
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KUNSTMATIGE GRONDEN IN NEDERLAND
Man-made Soils in the Metherlands
door/by

A. de Visser
1. INLEIDING

Door de activiteit van de mens is veel grond uit zijn oorspronkelijke toestand
gebracht. Landbouwkundig gezien is de grond soms in gunstige zin, in andere
gevallen in ongunstige zin veranderd. Door het opbrengen van klei en bagger
bijv. zijn zeer veel te laag liggende gronden sterk verbeterd. Door het af- en
uitgraven van veen voor turf, is echter veel land verslechterd.
In totaal is in ons land een oppervlakte van ± 838.000 ha land door toe
doen van de mens veranderd. Hiervoor heeft men ongeveer 10 milliard m3
grond op de schop of in de baggerbeugel gehad. Voor een deel werd deze
grond omgezet in handelsproducten, bijv. turf, steen, zout. Voor een ander
deel gebruikte men de grond voor het winnen van goede cultuurgronden.
Verder heeft men door indijking en droogmaking uit grote oppervlakten
water, land gemaakt.
We onderscheiden de volgende door de mens gemaakte gronden :
1. Afgekleide en afgezande gronden.
2. Afgeveende, uitgeveende en gemoerde gronden.
3. Opgebrachte gronden.
4. Diep omgewerkte gronden.
5. Drooggelegde gronden.
In het hier volgende zullen we deze aan een nadere beschouwing onder
werpen.
2. DE AFGEKLEIDE EN AFGEZANDE GRONDEN

De afgekleide en afgezande gronden danken hun ontstaan aan afgraving ten
behoeve van de steen- en pannenbakkerijen, plaatselijk echter omdat men
klei of zand nodig had voor wegaanleg en aanleg, versteviging en ophoging
van dijken.
Doordat ons land arm is aan natuursteen, was men al vroeg genoodzaakt
kunststeen te gebruiken. Grote hoeveelheden klei en zand zijn dan ook ver
bruikt voor de steen- en dakpannenfabricage. Vooral de laatste eeuw, waarin
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grotere eisen aan wegen en gebouwen werden gesteld en de huizenbouw zeer
is toegenomen, wordt zeer veel klei en zand voor steen en pannen verbruikt.
Hiervoor is ongeveer 17.000 ha land afgekleid of afgezand. Een kleine opper
vlakte ervan, ongeveer 2300 ha, vindt men in Groningen en Friesland. Een
iets grotere oppervlakte, ongeveer 2700 ha, in het Gooi en de bloembollen
streek en een grote oppervlakte van ongeveer 12.000 ha langs de rivieren. Op
de kaart (fig. 1, bijlage) konden deze gebieden slechts zeer globaal worden
aangegeven. Kleine gebieden waar ten behoeve van egalisaties en dergelijke
wat zand of klei werd afgegraven, zijn niet op de kaart aangegeven.
In Groningen en Friesland is gemiddeld een laag klei of zavel van 0,75 m
dikte afgegraven. In de bloembollenstreek, het Gooi en langs de rivieren is
gemiddeld een laag zand of klei van 2,00 m afgegraven. In totaal heeft men
dus afgegraven :
2300 ha X 0,75 m is 17.000.000 m3 in Groningen en Friesland.
14.700 ha X 2,00 m is 294.000.000 m3 in de bloembollenstreek, het Gooi en
de rivierenstreek.
Totaal 17.000 ha met 311.000.000 m3.
Vooral in de jaren vóór de laatste wereldoorlog is door afgraven veel goede
landbouwgrond verloren gegaan. Het ging bij de steen- en pannenfabrikanten om klei en zand voor de fabriek, om de landbouwkundige waarde van het
achterblijvende land bekommerde men zich niet. Plaatselijk kwam het maai
veld veel te laag te liggen ten opzichte van het slootpeil, op andere plaatsen
hield men alleen grof, arm zand over. Soms heeft men onbewust door af
graven ook vele percelen verbeterd. Ook werd doelbewust door afgraving een
grondverbetering bereikt terwijl tegelijkertijd extra inkomsten werden ver
kregen uit de verkoop van klei of zand. Zo heeft men o.a. hoogliggende,
zware, kalkarme, droge klei afgevoerd, om daarna mooie kalkrijke zavel, die
voldoende hoog boven het slootwaterpeil lag, over te houden. Het groente- en
fruitteeltcentrum Vleuten bijv. dankt zijn ontstaan aan het afkleien. In de
duinstreek maakt men door het afgraven van zand, dat verwerkt wordt in
kalkzandsteenfabrieken, zeer waardevolle bollengrond.
Thans tracht men de kwaliteitsvermindering van het land veroorzaakt
door afkleien of afzanden, zoveel mogelijk te voorkomen. Van overheidswege
wordt bij aanvragen voor ontgronding, nagegaan of en hoe diep uit een land
bouwkundig oogpunt bezien, afgegraven mag worden. Bovendien wordt
tijdens het afgraven gecontroleerd of de voorschriften nagekomen worden.
Nog beter zou het zijn, indien alleen dan vergunning voor afgraven wordt
gegeven als vast staat dat afgraving ook verbetering van het land ten gevolge
heeft. Met de huidige stand van de bodemkundige kennis is dit te verwerke
lijken.
3. DE AFGEVEENDE, UITGEVEENDE EN GEMOERDE GRONDEN

De afgeveende, uitgeveende en gemoerde gronden zijn ontstaan door af- of
uitgraven van veen voor brandstof en zoutwinning. Omdat men in vroeger
tijden in ons land geen kolen- en zoutmijnen kende en toch brandstof en zout
nodig had, won men deze produkten aan de oppervlakte. Voor brandstof
stak of baggerde men veen, liet dit drogen en verkreeg op deze wijze turf.
Voor de zoutwinning groef men veen uit waar dit zout was, voornamelijk op
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden en in westelijk Noord-Brabant.
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In totaal heeft men ± 250.000 ha land af- of uitgeveend en gemoerd waar
bij i 8500 millioen m3 veen werd verwerkt.
Het vervenen voor brandstof begon reeds in de 13e eeuw en op verschillen
de plaatsen is men nu nog daarmee bezig. Vooral in de provincies Groningen,
Friesland, Overijssel, Drente, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is
zeer veel veen voor brandstof gewonnen. Niet alle veen bleek geschikt voor
brandstof. Alleen het slibloze heidemosveen en het slibarme bosveen is hier
voor geschikt. Men houdt van dit veen weinig as over.
In de lage, natte gebieden van West-Nederland werd het veen grotendeels
gebaggerd. Met de baggerbeugel trok men het veen van onder het water op
het land, liet het daar drogen en stak er turf van. De laatste 25 jaar baggert
men niet meer met de hand maar met een speciale baggermachine. Uiteinde
lijk houdt men maar zeer smalle stroken land over, de legakkers, om de specie
op te laten drogen. Na verloop van jaren verdwijnen door de golfslag ook
deze legakkers en is er een plas ontstaan. Na kortere of langere tijd maalde
men de plas leeg en men had weer land. In verschillende gevallen werden de
plassen niet leeggemalen.
In Oost-Nederland heeft men het veen hoofdzakelijk gestoken: droge ver
vening (afvenen). Hierna graaft men kanalen en sloten. Het hieruit afkom
stige zand wordt over het land uitgereden en vermengd met de bolster, waar
door men weer cultuurland verkrijgt. In totaal heeft men ongeveer 236.000
ha land af- of uitgeveend. Gemiddeld is hierbij een veenlaag van ± 3,50 m
weggegraven, zodat 8260 millioen m3 veen werd omgezet in brandstof.
Landbouwkundig gezien is het vervenen niet altijd verantwoord geweest.
In tal van droogmakerijen ligt nu het vrij slechte veen of de slechte klei
(katteklei) aan de oppervlakte, waardoor men een slechtere grond heeft over
gehouden. Het oorspronkelijke profiel was goed geschikt voor gras- en tuin
land. In andere droogmakerijen daarentegen treft men nu een zeer goede
klei- of zavelgrond aan, welke zeer geschikt is voor land- en tuinbouw. Het
oorspronkelijk veenprofiel was slechts uitsluitend geschikt voor grasland en
sommige tuinbouwgewassen. Hier is het vervenen dus ten volle verantwoord
geweest.
In Oost-Nederland heeft men door het vervenen haast overal een betere
grond verkregen. Bijna overal lag het land vóór de vervening nog woest.
Ondanks het feit, dat de veenkoloniale gronden niet tot de beste gronden
kunnen worden gerekend, is de vervening hier overal verantwoord geweest.
De gemoerde gronden op de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse Eilanden en in
westelijk Noord-Brabant zijn ontstaan door het uitgraven van veen voor de
zoutwinning. Waar een dun kleidek aanwezig was, haalde men met de schop
het veen naar boven, liet dit drogen en voerde het af naar de ovens. Na de
verbranding van het veen bereidde men het zout uit de overgebleven as. Voor
de zoutwinning deed het er waarschijnlijk weinig toe wat voor soort veen
het was, als het maar doordrenkt was met zoutwater. De oppervlakte aan ge
moerd land was veel groter dan nu op de kaart is aangegeven. Grote opper
vlakten gemoerd land zijn een prooi van de zee geworden. Eveneens zijn grote
oppervlakten, voornamelijk in westelijk Noord-Brabant en op de ZuidHollandse Eilanden, later weer afgedekt met een dikke laag jonge zeeklei. De
nu nog aanwijsbare oppervlakte gemoerd land bedraagt ongeveer 14.000 ha.
Gemiddeld heeft men een laag van ongeveer 0,60 m veen uitgegraven. Reke
nen we dat eerst een laag van 0,40 m klei is verzet, dan heeft men 14.000 ha x
1,00 m is 140 millioen m3 grond verzet. We kunnen aannemen, dat een even
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groot gebied gemoerd land onder water is verdwenen of is afgedekt met een
dikke laag klei of zavel. In totaal is dus ongeveer 280 millioen m3 grond verzet.
Doordat er na de tweede wereldoorlog en na de watersnood van 1953 grote
gebieden, waarin veel gemoerde grond voorkomt, geëgaliseerd zijn, is er van
de moernering niet erg veel meer te zien. Waar niet geëgaliseerd is, ligt het
land erg ongelijk en laag. Omdat het grondwater over het algemeen brak is,
heeft de grond geen grote landbouwkundige waarde. Door het moeren is het
land over het algemeen wel in kwaliteit achteruit gegaan. Door opslibbing
tijdens de inundatie en door egalisatie en ontwatering bij ruilverkavelingen
is veel land verbeterd.
4. DE OPGEBRACHTE GRONDEN

Opgebrachte gronden treft men in het gehele land aan. Het opbrengen van
grond heeft op drie wijzen plaatsgevonden, namelijk:
a. Opgereden.
b. Opgevaren.
c. Opgebaggerd.

Het doel van het opbrengen van grond op bestaand land is tweeërlei ge
weest, ten eerste grondverbetering en ten tweede beveiliging tegen over
stromingen. De totale oppervlakte aan opgehoogde gronden bedraagt onge
veer 360.000 ha. De dikte van de opgebrachte grondlaag is gemiddeld 0,40 m
zodat ongeveer 1440 millioen m3 grond is verzet.
a. De opgereden gronden

De opgereden gronden vindt men hoofdzakelijk op het vaste land van Neder
land. We kennen ze als de terpen en woerden, essen en enken, oude bouw
en graslanden.
De terpen en woerden zijn grotendeels onstaan door opbrengen van grond
uit de directe omgeving. Voor een kleiner gedeelte zijn ze opgehoogd met
huisvuil, gestort tijdens de bewoning. De dikte van de opgebrachte laag kun
nen we stellen op gemiddeld 1,00 meter. Omdat de terpaarde van goede
kwaliteit is, zijn vele terpen gedeeltelijk of geheel afgegraven om er het om
liggende land mee te bemesten.
De essen, enken en oude bouwlanden zijn ontstaan rondom de dorpen in
de zandstreken. Doelbewust bracht men veel mest met zand gemengd, af
komstig uit de schapenstallen, op een kleine oppervlakte arme zandgrond
waardoor men na verloop van tijd een betrekkelijk goede landbouwgrond
verkreeg. De dikte van de opgebrachte grondlaag bedraagt gemiddeld 0,60 m.
De landbouwkundige waarde van deze gronden is, vergeleken met andere
zandgronden, vrij hoog. Ze zijn meestal iets aan de droge kant. Grote com
plexen oude bouwlanden zijn voor de landbouw verloren gegaan door
huizenbouw. Een variant op de oude bouwlanden zijn de oude graslanden in
Noord-Brabant. Hier is op lage, arme zandgrond jaren achtereen zeer veel
mest gereden. De dikte van de opgebrachte grondlaag is slechts gering, nl.
ongeveer 0,35 m. Deze gronden liggen vrij laag ten opzichte van het grond
water. In tegenstelling tot de essen, enken en oude bouwlanden, die voor het
overgrote deel in bouwland liggen, zijn deze gronden merendeels in gebruik
als grasland. Deze graslanden behoren tot de beste in de zandgebieden.
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Fig. 2. Afgekleide gronden. Landvernieling door kleiwinning op uiterwaarden van de Rijn
nabij Renkum.
Excavated clay soils. Land devastation caused by clay excavation in river meadows of the river
Rhine near Renkum.

Fig. 4. Profiel van een oud bouwland op zand. Afferden, Limburg. De zwarte laag van
ongeveer 80 cm dikte is gevormd door een eeuwenlange toepassing van aardmest
(Heid eplaggenmest).
Old arable land soil on pure sand. Afferden, Limburg. The black layer of about 80 cm has been
formed by age-old applications of earth manure (heather-sod manure).

Stichting voor Bodemkartering

Fig. 3. Utrechts veenlandschap nabij Nieuw Loosdrecht. Aan de westkant (A) is de ver
vening nog in volle gang.
Peat landscape near Nieuw Loosdrecht, province of Utrecht. In the western part (A) peatdigging is in full operation.

Foto: Directie van de Landbouw, Afdeling Tuinbouw

Fig. 5. Opgevaren gronden in het Geestmerambacht.
Raised soils in the Geestmerambacht. Soil material is brought in barges.

Luchtfoto K.L.M.-Aerocarta

Fig. 6. Drooggelegde gronden. Wat eens bodem van een meer was. Voormalig eiland
Schokland in de Noordoost Polder.
Reclaimed lakes. Once a lake bottom. The former Zuiderzee island Schokland in the Noord
oost Polder.

b. De opgevaren gronden
De opgevaren gronden treft men hoofdzakelijk aan in West-Nederland bijv.
in Roelofsarendsveen, Ter Aar, Aalsmeer, Boskoop, het Westland, Geestmerambacht, Het Grootslag enz. We kunnen zeggen, dat de tuinbouw in WestNederland in hoofdzaak wordt uitgeoefend op opgevaren gronden.
Op de zeer laag liggende veen- en rietkleigronden was het niet mogelijk
met goed resultaat tuinbouwgewassen te telen. Men ging, en gaat er nu nog,
toe over het land op te hogen door uit de nabij gelegen plassen en sloten
bagger te halen en dit op het land te brengen. Men haalt met de baggerbeugel zavel of bagger naar boven, deponeert dit in een schuit en vaart het naar
het op te hogen perceel. Hier zet men het op staal. Later mengt men het
veelal nog met wat stalmest of compost en rijdt het ten slotte uit over het per
ceel. Naast ophogen van het land beoogt men ook bemesting. De dikte van de
opgevaren grondlaag is, als gevolg van vertering, niet dikker dan gemiddeld
0,50 m. De opgevaren gronden behoren tot de beste tuinbouwgronden van
ons land.
c. De opgebaggerde gronden.
De opgebaggerde gronden liggen hoofdzakelijk in het Zuid-Hollandse en
Utrechtse bosveengebied. Aanvankelijk lag het land hier eveneens zeer laag
en was bovendien zeer arm. Door het geregeld uitbaggeren van de sloten, uit
rijden van de bagger, al of niet gemengd met stalmest of compost, over het
perceel, kwam het maaiveld steeds iets hoger dan het slootpeil te liggen.
Door het vele baggeren werden de sloten steeds breder. Waar men brede
sloten in een veengebied aantreft, mag men dan ook aannemen, dat daar
veel is gebaggerd. Met het opbaggeren heeft men ook hier bemesting van
het land beoogd. De dikte van de opgebaggerde grondlaag is gemiddeld
0,25 m.
De opgebaggerde gronden zijn aanmerkelijk beter dan de niet opgebagger
de veengronden en klei-op-veengronden. Ze behoren tot de beste graslandgronden in de veengebieden.
Men baggert bijna uitsluitend in de bosveengebieden omdat het bosveen
en dus ook de bagger nogal wat slib bevat in tegenstelling met de mos-, zeggeen rietveengronden. Bij deze gronden houdt men van de bagger praktisch
niets over.
We kunnen ten slotte zeggen, dat door het oprijden, opvaren en opbaggeren
veel slecht land is verbeterd.
5. DE DIEP OMGEWERKTE GRONDEN

Onder diep omgewerkte gronden verstaan we land, dat tot een diepte van
minstens 0,60 m is omgewerkt. We hebben hierbij op het oog de min of meer
aaneengesloten omgewerkte gebieden in Groningen, Friesland en Drente, de
Noordoostpolder, de Haarlemmermeerpolder en Zeeland. Kleine complexen
van bijv. 20 ha of minder zijn hieronder niet begrepen. In totaal is ongeveer
26.000 ha land diep omgewerkt. Wanneer we aannemen, dat gemiddeld tot
0,75 m diepte werd omgewerkt, dan werd dus ca. 195 millioen m3 grond ver
zet. Het doel van het omwerken is het veranderen en daardoor verbeteren
van het bodemprofiel. In de noordelijke provincies bestond het verbeteren
van het bodemprofiel uit het wegwerken van loodzandlagen en oerbanken.
In de Wieringermeerpolder en in de Noordoostpolder is het profiel omge139

werkt omdat de bovengrond te zandig was voor het telen van landbouwge
wassen. In de Haarlemmermeerpolder, plaatselijk in de Wieringermeerpolder en in Zeeland, heeft men de grond omgewerkt omdat de bovengrond te
humeus, te zwaar of te kalkarm was, of omdat er onder de bovengrond een
slechte storende laag voorkwam. De bovengenoemde grondverbeteringen
past men ook nu nog op bescheiden schaal toe.
6. DE DROOGGELEGDE GEBIEDEN

Onder drooggelegde gebieden wordt in deze verhandeling alleen verstaan de
drooggelegde meren met inbegrip van de Wieringermeerpolder, de Noord
oostpolder en Oostelijk-Flevoland. De bedijkte gebieden aan de kust van
Groningen, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, westelijk Noord-Bra
bant en Zeeland worden er niet onder gerekend, aangezien deze slechts tot op
zekere hoogte door toedoen van de mens zijn ontstaan. Immers pas wanneer
de zee deze gronden slechts nu en dan of in het geheel niet meer overstroomde,
legde men dijken aan, waardoor men weer nieuwe polders verkreeg.
Achter onze kust van omstreeks 1500 n. Chr. lagen tal van grote en kleine
meren. Hoofdzakelijk lagen deze te midden van uitgestrekte veengebieden.
Doordat aan de oevers van deze meren weinig aandacht werd besteed en het
veen weinig weerstand bood tegen de golfslag werden de meren steeds groter.
Water en lucht tasten het veen aan waardoor dit grotendeels verteerde. Ook
werden de meren groter of ontwikkelden er zich meren doordat men plaatse
lijk turf stak. Na verloop van tijd waren er dus tal van meren aanwezig, zoals
de Beemster, het Haarlemmermeer, het IJ enz. Aangezien de meren tijdens
storm gevaar opleverden voor steden en dorpen, doordat er kapitaal beschik
baar was en omdat er gebrek aan cultuurgrond begon te ontstaan, heeft men
veel meren drooggemalen. Men is daarmee op het einde van de 16e eeuw be
gonnen en is er tot op heden mee doorgegaan. Na aanvankelijk veel moeilijk
heden te hebben ondervonden met en na de drooglegging, zijn vele meren
herschapen in vruchtbare polders. Deze droogmakerijen zijn over het alge
meen beter dan de drooggemaakte meren en plassen ontstaan als gevolg van
vervening. Verschillende van de eerstgenoemde polders behoren tot de beste
van het land. De totale oppervlakte van de drooggelegde meren is ongeveer
185.000 ha.
SUMMARY

The activity of man has changed the original state of many soils in the
Netherlands with the aim of improving the soil for agricultural purposes. The
aim intended was not nearly always achieved so that besides improvement in
many cases worsening was the result. A rough estimate learns that by human
activities the soil over a surface of ca. 838,000 ha has been changed. This
involved a groundwork of ca. 10 milliard cubic metres.
According to the mode of soil improvements the man-made soils can be
divided in :
soils where clay or sand has been dug off,
soils where peat has been dug out or dug off,
soils raised by application of earth manure, refuse, clay or sand,
trenched (subsoiled) soils,
reclaimed (lake) soils.
Afgesloten februari 1957
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DE BODEMKARTERING
IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND
The Soil Survey in the Northern Part of Noord-Holland,
door/by

Ir. P. du Burck
1. INLEIDING

Gedurende de laatste jaren is een belangrijk deel van dit deel van NoordHolland in kaart gebracht. Het doel van de kartering was in de eerste plaats
de studie van de zandgronden mede in verband met het bodemgebruik
(bloembollenteelt). De Anna Paulownapolder is grotendeels (het gebied be
noorden het Oude Veer geheel en de Oostpolder ten oosten van het Oude
Veer gedeeltelijk) in kaart gebracht. De polder Koegras is eveneens nagenoeg
gereedgekomen. Het totaal gekarteerde oppervlak bedraagt ca. 6500 ha
(fig. 1). Deze polders liggen buiten de oude Westfriese Zeedijk en zijn eerst in
de vorige eeuw op de zee gewonnen; Koegras na afsluiting van het gebied

Zuidgrens van het behandelde gebied jSouthern boundary of the area treated

Fig. 1. Situatiekaartje./Ltfca/z/)» map.
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door een dijk langs het Noordhollands Kanaal bij de aanleg hiervan in 1825 ;
de Anna Paulownapolder in 1846. Tevoren lagen hier uitgestrekte wad- en
slikgronden onderhevig aan getijstromen. Een groot aantal zwinnen of
geulen vervoerden het aan- en afstromende water (fig. 2).
Het grondgebruik in deze polders staat op een hoog peil. Bekend is het ge
bied rond Breezand met een uitgebreide bloembollenteelt. Dank zij een uit
stekend functionnerend systeem van waterbeheersing, zowel in de polder als
op de bedrijven (drainage en infiltratie), is deze intensieve cultuur hier goed
mogelijk. Ook in het noordelijk deel van Koegras komt bollenteelt voor,
maar veel zandgronden liggen hier nog in gras. De zwaardere gronden in de
Anna Paulownapolder en in de polder Koegras worden voornamelijk voor
akkerbouw gebruikt.
2. ONTSTAAN VAN HET GEBIED

Het noordelijk deel van de provincie heeft ten dele dezelfde ontwikkeling van
het landschap doorgemaakt als het zuiden in die zin, dat zich hier een vrij
dik pakket oppervlakteveen kon ontwikkelen. Onder dit veen vinden we
„oudere" zeeklei. Dat een deel van deze klei niet tot de Oude Zeeklei be
hoort, maar is afgezet tijdens het Subboreaal, kan worden afgeleid uit het
palynologisch onderzoek van een profiel uit de Zijpe (Florschütz, intern
rapport 1955). Ook de relatief hoge ligging van de mariene afzettingen onder
het veen (ca. 2,00 à3,50m-N.A.P.) steunt deze veronderstelling. Bij de Westfriese (subboreale) zeeklei (Du Burck en Ente, 1954) is dit eveneens het geval.
We zouden kunnen aannemen, dat de slappe klei, die onder het veen wordt
aangetroffen, een randafzetting is van de lichtere Westfriese zeeklei op plaat
sen waar de mariene invloeden minder sterk waren.
Het veen komt voor in de ondergrond van de noordelijke polders en ook
buiten het vaste land van Noord-Holland in de Waddenzee o.a. benoorden
Wieringen waar het is aangetroffen in boringen verricht door de N.O.P.werken (Wiggers, 1952). Verder komen ook resten voor in de Wieringermeer. Er moet dus een uitgestrekt veengebied aanwezig geweest zijn. Dit
veen moet gegroeid zijn op de „oudere" zeeklei onder bescherming van een
oude strandwallenkust die in dit gebied echter niet bekend is en al zeer vroeg
moet zijn verdwenen. Blijkens palynologisch onderzoek van veenprofielen
(interne rapporten van Florschütz, 1949, 1955) vond de veengroei voor een
groot deel plaats tijdens het Subboreaal. Uit een profiel afkomstig uit het
noordelijk deel van de Wieringerwaard bleek, dat de veengroei tot in het
Subatlanticum is doorgegaan. De aanwezigheid van een dik veenpakket en
tevens de bewoonbaarheid van dit veen tijdens het begin van onze jaartelling
kan worden afgeleid uit vondsten van aardewerkresten van Fries-Bataafse
ouderdom (determinatie door Dr. P. J. R. Modderman) in de Anna Pau
lownapolder aan de oppervlakte van veengronden en in de Zijpe op sterk in
geklonken veen ter dikte van minstens 1,20 m onder een ruim 1 m dik pakket
van zavel en zand (fig. 3). Uit de woonresten blijkt dus, dat het woongebied
in deze regressieperiode niet beperkt was tot de kwelders tussen Alkmaar en
Schagen (Du Burck, 1949) maar zich ook noordelijker uitstrekte tot over het
veen.
Het veen moet in de middeleeuwen, volgens tal van aardewerkresten ge
vonden tijdens de kartering in de Anna Paulownapolder (West- en Oostpol
der) en plaatselijk ook elders, opnieuw bewoonbaar zijn geweest.
De scherven werden meestal op of nabij het grondoppervlak aangetroffen
143

•

Romeinse û\df Roman period
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Middeleeuwen! Middle Ages
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Jongere vondst/ Younger find-spots

nr. 1: 8e eeuw 18th century; nrs. 2, 3, 8, 10, 16, 17, 31, 32: 10e-12e eeuw\10th-l2th century; nrs. 5, 6, 7: ca. 10e-12e eeuw/
ca. 10th-12th century; nrs. 4, 9, 14, 15, 25: 10e-l le eeuwflOth-llth century; nrs. 11,12: ca. 10e eeuw/ca. 10th century; nr. 13:
9e-10e eexxw19th-10tk century; nr. 18: ca. 1 le-12e eeuwlea. llth-12th century; nr. 19: 1 le-12e eeuw111th- 12th century; nr. 21 :
10e-lleeeuw jlOth-11th century; nr.22: 13eeeuw 113th century; nr. 24: 17e eeuw /17th century; nr. 27: 7e-12e ceuwj7th-12th
century;
nr. 28: 1-2, 10e-12e eeuwjlst-2nd, 10th-12th century;
nr. 29: Ie eeuw v. Chr.-2e eeuw n. Chr., 9e-12e eeuw/ 1st
century B.C.-2nd century A.D., 9th-12th century;
nrs. 30-33: Ie eeuw v. Chr.-2e eeuw n. Chr., 10e-12e eeuw {1st century
B.C.-2nd century A.D., 10th-12th century; nr. 34: Ie eeuw v. Ghr.-2e eeuw n. Chr./1st century B.C.-2nd century A.D.
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Fig. 3. Kaart aangevende archeologische vindplaatsen.
Map indicating archeological find-spots.

en veelal daar waar het veen zeer oppervlakkig voorkomt (fig. 3). Volgens
determinatie van de scherven door Modderman moet de bewoning, waarvan
de meeste aardewerkresten afkomstig zijn, een aanvang hebben genomen in
de 10e eeuw of iets vroeger en geëindigd zijn in het begin van de 12e eeuw.
Op twee tamelijk zuidelijk gelegen plaatsen (in het zuidelijk deel van de
Oostpolder bij de Wieringerwaard) kwamen artefacten uit de 8e en mogelijk
reeds de 7e eeuw voor. Reeds eerder werd door Braat, op grond van bewoningsresten, op bewoonbaarheid van deze gebieden in de vroege middel
eeuwen gewezen (o.a. Braat, 1947). Braat gaf aan, dat blijkens de ouderdom
van de artefacten, de bewoners zich geleidelijk, gedwongen door de zich
verder uitbreidende zee, van het noorden naar het zuiden hebben terugge
trokken achter veronderstelde oude dijken (w.o. de bekende zogenaamde
„Weg van Paludanus", welke volgens Braat liep vanaf Callantsoog in ooste
lijke richting ongeveer door het midden van de Wieringermeer). Hij grondt dit
op het feit, dat de meest noordelijk gevonden bewoningsresten het oudst zijn,
nl. ca. 9e eeuw, een vondst iets zuidelijker is uit de 9e-10e eeuw en de jongste
in de zuidelijke helft van de Wieringermeer het jongst (10e tot eind 12e eeuw).
De artefacten door ons verzameld nabij de meest noordelijke vindplaats
van Braat en noordelijker (ten noorden van het Oude Veer, aan de Meerweg)
zijn echter slechts in één geval op zijn vroegst van 9e eeuwse, maar overwe
gend van 10e tot 12e eeuwse ouderdom.
Het is mogelijk, dat de vondsten van Braat in de zuidelijke helft van de
Wieringermeer (tot eind 12e eeuw) iets jonger zijn en dat inderdaad een
dijk (de genoemde „Weg van Paludanus") korte tijd bescherming tegen de
zee heeft geboden. Voor het noorden is het echter zeer waarschijnlijk te ach
ten, dat de bewoning zich hier lange tijd heeft gehandhaafd totdat in de 12e
eeuw overstroming van een groot gebied heeft plaatsgevonden. Het is niet
onmogelijk, dat bepaalde gedeelten van het veengebied (waar de meeste
scherven door ons werden gevonden), zoals rond het Oude Veer, waar het
kleidek dun is of nagenoeg ontbreekt, betrekkelijk geringe last van het water
hebben gehad, waardoor de bewoning vrij lang in stand is gebleven.
Braat gaf verder aan, dat de middeleeuwse bewoning ook na transgressie
en afzetting van een kleidek op veen voorkwam. In tegenstelling hiermee
werden door ons de bewoningsresten onmiddellijk op het veen en onder het
op het veen afgezette klei/zaveldek aangetroffen. We nemen aan, dat als ge
volg van de mariene transgressie, het veengebied blijvend onbewoonbaar
werd. Bewoning na overstroming en na afzetting van het kleidek kon door
ons niet worden bevestigd.
Bodemkundig herkent men de gevolgen van de transgressie aan sterke
erosie van het veen en afzetting van een gemiddeld 80 à 100 cm dik pakket
van klei en zavel. Het dek is onderaan het zwaarst, wordt naar boven lichter
en bestaat bovenin uit tamelijk licht en gelaagd materiaal. Dit laatste is in het
algemeen vrij goed te onderscheiden van het meer „compacte", zwak ge
laagde „zepige" materiaal eronder. Opvallend is het relatief uniforme karak
ter van de „zepige" afzetting over grote delen van de Anna Paulownapolder
en Koegras.
In de opbouw van dit pakket weerspiegelt zich de wijze waarop de trans
gressie heeft plaatsgehad. Blijkbaar is de strandwallenkust op verschillende
plaatsen doorbroken of zijn bestaande openingen (we denken o.a. aan de
Zijpe en het Marsdiep) vergroot en het veengebied overstroomd. Het veen
werd door vrij krachtige stromingen voornamelijk oppervlakkig aangetast,
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maar bleef over een uitgestrekt gebied intact. Na ingetreden rustiger omstan
digheden werd eerst klei, vervolgens zavelig materiaal en ten slotte bij sterke
beweging van het water, gelaagd lichter materiaal afgezet. Het lichter wor
den van het pakket kan worden gezien als inleiding tot krachtiger mariene
invloeden in een volgende fase van ontstaan. Volgens een onderzoek op foraminiferen en mollusken was het milieu tijdens de afzetting van de „zepige"
zavel meer of minder brak (intern rapport van Voorthuyzen, 1956). De aard
en het voorkomen van het sediment geven de indruk dat het, althans in het
begin, is afgezet achter een tamelijk gesloten kust waar geen uitgesproken
marien milieu heerste (een soort lagune) en waar de invloed van het getij
niet groot was. Het is niet onmogelijk, dat de kleilaag, die op het veen en on
der het zand volgens de reeds genoemde boorgegevens op veel plaatsen in de
Waddenzee voorkomt, identiek is aan het bovengenoemde sediment, zodat
een meer besloten wadgebied een aanzienlijk grotere verbreiding heeft ge
had. Bepaalde gedeelten, zoals het gebied rond het Oude Veer, waar veen
zeer oppervlakkig voorkomt, zijn in dit stadium van opslibbing en ook later
slechts zwak marien beïnvloed.
Een nieuwe fase trad in toen de strandwallenkust verder werd aangetast en
onder invloed van krachtige stromingen een uitgestrekt gebied met zand
werd overdekt. Het zand werd afgezet als een zandplaat, die in de noordelijke
polders een groot oppervlak beslaat. Ook het Balgzand benoorden Wieringen moet worden opgevat als onderdeel van dit grote zandgebied. Bij over
stromingen in deze fase werd het „zepige" pakket wel aangetast, maar veelal
werden slechts ondiepe geulen gevormd en de afzetting als zodanig is dan
ook praktisch nog overal te vinden.
De wijze waarop de doorbraken en de zandafzetting plaatsvonden, is af te
leiden uit het voorkomen en de dikte van het zanddeken de verspreiding van het
materiaal naar korrelgrootte. Ook in bijgaand bodemkaartje (bijlage fig. 4),
dat een deel van de Anna Paulownapolder voorstelt, komt tot uiting dat de
oostelijke begrenzing van het zand een zuidwest-noordoost strekking heeft.
Rond Breezand komt het zand in een dikke laag voor (tot meer dan 125 cm),
in het zuidoosten is het pakket dunner. Vanaf Breezand in de richting van het
Oude Veer neemt ook de korrelgrootte af. Eerst is het matig fijn (mediaan
150-210 mu), daarna volgt een zone van fijn zand (mediaan 100-150 mu),
vervolgens slibhoudend (5-10 % slib) fijn zand en ten slotte lichte zavel op
dunnere lagen fijn tot zeer fijn zand (voornamelijk slibhoudend). Verder is
geconstateerd, dat het zand in het zuidwestelijk deel van de Anna Paulowna
polder en in het zuidwestelijk en westelijk deel van Koegras een grovere
tendens vertoont.
Deze feiten wijzen erop, dat het zand uit westelijke richtingen naar het
noordoosten werd vervoerd. Door De Jong (1951) werd op grond van granulair onderzoek aangegeven, dat het zand als een hoornis uitgespreid over het ge
hele gebied met de zuidelijke mond van de Zijpe als uitgangspunt. Het is de
vraag of deze voorstelling geldt voor het in het noorden liggende kalkhoudende zand, dat in tegenstelling tot het kalkloze Zijpezand, zoals onder blijkt,
wellicht als een afzonderlijk sediment moet worden opgevat. Het aanvoergebied van dit zand moet waarschijnlijk noordelijker worden gezocht.
Het is wel duidelijk, dat ten gevolge van verdere afbraak van de strand
wallenkust en vergroting van de Zijpe en het Marsdiep een sterke wisselwer
king met krachtige stromingen tussen de Zijpe en het zeegebied benoorden
Wieringen optrad.
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De zanden afgezet onder invloed van deze stromingen zijn, wat aard en
oorsprong van het materiaal betreft, waarschijnlijk niet gelijk. In het noorden
is het zand grotendeels goed kalkhoudend en rijk aan schelpen. Slechts het
bovenste zand, van 0 - ca. 40 cm, is kalkarm. In het gebied van Breezand,
waar door diepspitten ten behoeve van de bloembollenteelt kalkrijk zand
omhoog werd gebracht, kan het vroeger voorkomen van een kalkarm dek
niet meer worden vastgesteld. Zuidelijker, namelijk plaatselijk in het zuide
lijk deel van de Anna Paulownapolder, het zuidelijk deel van Koegras en in
de Zijpe, komen ook dieper kalkarme zandgronden voor. De vele kleine en
grotere „nollen" (stuifduintjes), die voornamelijk in Koegras voorkomen,
hebben diep kalkarme profielen.
Hoewel het beeld van de ondiep en diep kalkarme zandgronden nog niet
volledig is, kan op grond van de verzamelde gegevens worden aangenomen,
dat ontkalking slechts een ondergeschikte rol speelt en dat kalkrijke en in
oorsprong kalkarme zanden zijn afgezet.
In de jonge Anna Paulownapolder en de ongeveer even oude polder Koe
gras, ruim een eeuw geleden drooggemaakt, is niet aan te nemen dat een
diepe ontkalking heeft plaatsgehad. Aangenomen moet worden, dat na de
afzetting van kalkrijk zeezand of zeezand waarin zich een molluskenfauna
ontwikkelde, kalkarm zand is afgezet zonder dat deze fauna opnieuw tot ont
wikkeling is gekomen. Het is mogelijk, dat door gaten ontstaan in de strandwallenkust, eerst voornamelijk zand uit de Noordzee werd aangevoerd en dat
bij verdere volledige afbraak van de kust het kalkarme, oude strandwalzand
eroverheen werd afgezet. De kalkarme „nollen" kunnen ontstaan zijn door
verstuiven van het kalkarme zanddek. In verband met de aanwezigheid van
dit dek moet ook bedacht worden, dat het jonge duinzand in het noorden
weinig kalk bevat. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat we hier met het
zelfde uitgangsmateriaal te maken hebben. Door voortgaande kartering van
de zandgronden in het noorden, gepaard met onderzoek van het materiaal
zelf, zal het inzicht in dit vraagstuk kunnen worden vergroot.
De bodemopbouw in het zuidoostelijk deel van de Anna Paulownapolder
(gebied rond het Oude Veer) toont aan, dat het milieu waarin de afzetting
plaatsvond, afweek van dat in het noorden en westen waar de dikkere zandpakketten zijn afgezet. Zoals reeds vermeld, neemt de afzetting van het zand
in deze richting af en ontbreekt ten slotte geheel (met name in de Oostpolder).
Over dit zand en dikwijls in een enigszins geleidelijke overgang, heeft zich
veelal een licht zaveldek ontwikkeld. Waarschijnlijk is, mede als gevolg van
de vorming van de zandplaat, een enigszins afgesloten gedeelte (in de vorm
van een baai) ontstaan waar iets slibrijker sediment kon bezinken.
Uit de kartering is gebleken, dat langs de vele zwinnen (voor een groot deel
takken van het Oude Veer) die in de zandvlakte uitlopen, zwaarder materiaal
is afgezet. Dicht bij de zwinnen komt in het algemeen het slibrijkste dek voor,
verder ervan verwijderd wordt dit dek lichter en komen meer zandige pro
fielen voor. Ook bestaat er een overgang van fijner naar grover zand. Het
sedimentatiebeeld wijst duidelijk op activiteit van de zwinnen reeds ten tijde
van de vorming van de zandplaat. Er heeft in een later stadium een zeker
verlandingsproces plaatsgevonden, dat evenwel niet ver is voortgeschreden.
De zwinnen zijn open gebleven en het dek is licht (zeer lichte tot lichte zavel)
en veelal tamelijk dun (hoogstens enkele dm). Soms ontbreekt het nagenoeg
(o.a. op plaatsen waar veen aan de oppervlakte ligt). Fig. 5 geeft een sche
matische voorstelling van de stratigrafie.
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Fig. 5. Stratigrafie in het zuidOOStelijk deel Van de Anna
Paulowna polder.
Stratification in the south
eastern part of the Anna Paulowna polder.

Een bijzonderheid van de zwinnen is nog dat op verschillende plaatsen
oeverwalachtige vormingen zijn ontstaan. Dit zijn lichte, iets hoger gelegen
stroken langs de zwinnen. De hoofdtak, het Oude Veer, heeft slechts plaatse
lijk oeverwallen. We hebben de indruk dat, behalve sedimentatie, door dit
zwin en enkele andere grotere takken, nog enige erosie heeft plaatsgehad
waardoor de ondergrond, de zepige zavelafzetting en zelfs veen, aan de
oppervlakte zijn komen te liggen.
Terwijl in het zuidoostelijk deel van de Anna Paulownapolder bij de lichte
schorgronden ingesloten zandlagen veelal niet zeer dik zijn (ca. 30 cm) en
uit zeer fijn tot fijn, ten dele slibhoudend zand bestaan, komen in het weste
lijk deel van deze polder dekken van zavel tot kléi voor, scherp gescheiden
van en liggende op een vrij dik zandpakket van grover samenstelling (plaatgronden) . De overgang naar het westen is min of meer geleidelijk. Het grover
worden van het zand wijst duidelijk op het geheel mariene karakter van het
milieu van afzetting in het westen.
In Koegras komen plaatgronden voor die niet gebonden zijn aan de
zwinnen. Ze hebben het karakter van opwassen, vermoedelijk in hoofdzaak
ontstaan na de afdamming van de Zijpe (1597) onder bescherming van de
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in 1610 aangelegde Zanddijk en de door aanstuiven van zand tegen deze dijk
nieuwgevormde duinkust. Voor de opslibbing in dit gebied en langs de wes
telijke rand van de Anna Paulownapolder is verantwoordelijk een kreken- en
geulensysteem dat jonger is dan dat van de zwinnen.
De geulen zijn ondiepe insnijdingen in de zandplaat. Waarschijnlijk heeft
de plaat, na de vorming van een lage strandwal in het westen en later het
jonge duin, sterker onder invloed gestaan van getijstromingen, die door het
Marsdiep uit noordoostelijke richting via het Balgzand in westelijke richtin
gen verliepen. Dit valt af te leiden uit de brede zandvlakte van Breezand
welke in Koegras uitloopt in kleine en grotere ondiepe, zandige geulen, ge
legen tussen iets hogere gronden met kleihoudend of kleiig dek op zand. Voor
al in het zuidelijk deel van Koegras is dit duidelijk (fig. 6). In het noorden
stond de zandplaat van Breezand door middel van ondiepe geulen, lopende
tussen hogere nolcomplexen (langs de oostelijke rand van Koegras), in ver
binding met eveneens relatief laag gelegen, vlakke zandgronden. De kleihoudende of kleidekken zijn ontstaan ten gevolge van opslibbing vanuit de
geulen of smalle zandplaatgedeelten. Behalve opslibbing heeft ook weer
plaatselijk aantasting van het kleidek plaatsgevonden, wat hier en daar in
het zuiden van Koegras aan steilwandjes fraai te zien is. Een verder kenmerk
van het gebied van Koegras is het voorkomen van complexen van kleine
geulen en lage nollen. Vermoedelijk hebben de primair aanwezige niveau
verschillen, veroorzaakt door plaatselijke opstuiving, het ontstaan van de
geultjes bevorderd. Tal van geultjes zijn door plaatselijke wijzigingen in het
stroomregime met een dun kleiig dek opgeslibd, zodat complexen ontstaan
zijn van kleihoudende geultjes en iets hoger gelegen nollen. Het patroon hier
van is zo fijn, dat kartering niet goed mogelijk was.
3. DE BODEMKAART

In het gebied van de noordelijke polders kunnen 3 landschappen worden
onderscheiden :
1. het jonge zeekleilandschap,
2. het jonge duinlandschap,
3. het veenlandschap.
Het jonge duinlandschap, waartoe ook de in Koegras gelegen nollen en nol
complexen behoren, is agrarisch van geringe betekenis.
Het veenlandschap komt pleksgewijs voor in de Anna Paulownapolder te
midden van de jonge zeekleigronden (zavels), namelijk daar waar het opper
vlakteveen slechts door een zeer dun kleidek is bedekt zodat de bovengrond
venig tot sterk humeus is. Het veen is voor een belangrijk deel samengesteld
uit resten van een oligotrofe vegetatie (voornamelijk veenmossen) ; onderin
vormen riet- en zeggeveen een belangrijk bestanddeel.
Bij deze gronden komt dikwijls binnen 120 cm diepte vette, min of meer
slappe, oudere zeeklei voor. Mede door sterke inklinking, die het gevolg is
van diepe ontwatering in het akkerbouwgebied, zijn deze gronden het laagst
komen te liggen.
Het jonge zeekleilandschap is het belangrijkste. Hierin kunnen de volgende
bodemreeksen worden onderscheiden :
1. Zeezandplaatgronden.
2. Lichte schor-(kwelder-)gronden (voornamelijk lichte zavels).
3. Brakke zavel/kleigronden.
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Sluisje

Plaatzand j„Plaat" sand
Plaatzand met slibhoudend dek ( ot
ca. 40 cm 5-10% < 16 mu)j „Plaat"
sand with clay containing surface layer (to
a depth of ca. 40 cm 5-10 % < 16 mu)
Plaatzand met dun kleiig dek (< 40
cm) op zand/„Plaat" sand with thin clay
containing surface layer (<40 cm) over
lying sand
Plaatzand, kleiig dek 40-60 cm op
zandl„Plaat" sand, clay containing sur
face layer 40-60 cm overlying sand
Zandgrond van nollen (stuifzand), reductiegrens dieper dan 100 cm/Sand
soil (shifting sand) of knolls, depth of re
duction > 100 cm
Kreekbeddingen/CfwA bottoms

Fig. 6. Bodemkaart van een deel van de Polder Koegras.
Soil map of a part of the Polder Koegras.
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4. Plaatgronden (waaronder complexen van plaat- en zandgronden). Dit
zijn zandgronden met een kleidek (> 10 % afslibbaar).
5. Kwelderachtige gronden (,,geest"-gronden).
1. £'eezandplaatgronden

Deze gronden bestaan uit een zandpakket van uiteenlopende dikte (>125
cm tot < 60 cm) rustend op, en tamelijk scherp gescheiden van, een slibrijker,
voornamelijk „zepige" ondergrond. De indeling van de zandgronden be
rust op onderscheiding naar korrelgrootteverdeling, slibgehalte, dikte van
het zandpakket en kalkgehalte. Deze gronden vormen in het noordelijk en
westelijk deel van de Anna Paulownapolder en grote delen van Koegras een
uitgestrekt gebied met relatief hoge ligging (ca. N.A.P.) vergeleken met de
gronden van de groepen 2 en 3. Het zand is grotendeels matig fijn, M50 =
ca. 150-200 mu (Breezand). Dikwijls is waar te nemen, dat het materiaal
bovenaan fijner is en naar beneden toe iets grover wordt. Grovere tendensen
van het zand komen voor in het zuidwestelijk deel van de Anna Paulowna
polder en het zuidwestelijk deel van Koegras. Het is hier ten dele matig grof,
M50 > 200-300 mu. Het zanddek wisselt in het centrum van het zandgebied
enigszins in dikte, het kan 125 cm maar ook wel dunner zijn (90-125 cm). In
de overgangsgebieden naar andere gronden komen dikwijls zanddikten van
60-90 cm voor, soms nog geringer. Vooral bij de slibhoudende gronden is
dit het geval.
In Koegras komen zandgronden voor met een diep zandprofiel (dikker
dan 125 cm) die iets slibhoudend (5-10 %) in de bovenste 30 à 40 cm zijn.
Ook komen deze voor in sterke afwisseling zowel met zand als zand met
slibrijker dek; zij zijn als complexen gekarteerd. Een slibrijker dek vindt men
veelal in ondiepe geultjes en kommetjes. Het zand van de Anna Paulowna
polder (en van het noordelijk deel van Koegras) is grotendeels kalkhoudend.
In het noordelijk deel van Koegras is de bovengrond over een dikte van ca.
30-40 cm vaak kalkarm. In het zuiden van deze polder worden dikkere lagen
kalkarm zand op kalkhoudend (schelpenhoudend) zand gevonden.
2. Lichte schorgronden
Dit zijn gronden met een dek van lichte zavel (10-25 % slib) al of niet over
gaand in dunnere lagen slibhoudend zand van uiteenlopende korrelgrootte
op slibrijkere („zepige") ondergrond. Deze is bij diepe ontwatering (akker
bouwgebied) gescheurd en sterk roestig. Het zijn goed kalkhoudende profie
len. Op veel plaatsen komt binnen 125 cm diepte veen voor. Deindelingberustop
de aanwezigheid van een zandinsluiting, de korrelgrootte van dit zand en het
slibgehalte van het jongste dek. Bijzondere aanduidingen zijn gegeven voor
het voorkomen van veen in de ondergrond. Deze gronden komen voor in het
relatief lage zuidoostelijk deel van de Anna Paulownapolder, ten dele nog in
afwisseling met iets hogere uitlopers van het zandgebied of met kleinere, ver
spreid gelegen gedeelten slibhoudend zand. In het algemeen is de lichte
zavel afgezet langs en dicht bij de zwinnen, met uitzondering van lichtere
stroken die als oeverwalachtige vormingen langs de zwinnen zijn te beschou
wen. Verder van de zwinnen verwijderd kwam de zeer lichte zavel tot afzet
ting. De slibrijker (lichte zavel-) gronden ten noorden van het Oude Veer be
vatten veelal geen of dunne zandinsluitingen, in de gronden met lichtere
dekken is meer zand aanwezig. In het westen komen ook zwaardere dekken
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op dikkere zandlagen voor zonder dat nog van plaatgronden wordt gespro
ken. Ook bestaat er een typisch verschil in granulaire samenstelling van het
zand in het oosten vergeleken met het westen. In het oosten komt zeer fijn
tot uiterst fijn zand in de profielen voor, tegenover grover zand in het westen.
De overgang is vrij geleidelijk. De spoorlijn Schagen-Den Helder vormt glo
baal de scheiding tussen de zones met matig fijn en fijn zand.
3. Brakke zavelIkleigronden
Deze komen plaatselijk in de westelijke Anna Paulownapolder maar meer in
de Oostpolder voor. Ten gevolge van het geheel of nagenoeg ontbreken van de
jongste schor- en zanddekken vormt het „zepige" pakket een deel van de
bovengrond (bouwvoor). Deze gronden grenzen dikwijls aan de venige gron
den waar de bedekking met dit zepige materiaal geringer is. De veendiepte is
vaak gering (tussen 60-90 cm) hoewel het sediment plaatselijk ook in dikkere
lagen is afgezet, met name op plaatsen waar het veen door erosie sterk werd
aangetast. Ook treft men deze gronden aan langs zwinnen waar de jongste
dekken nagenoeg of geheel ontbreken. Dit laatste kan het gevolg zijn van
lokale erosie door zwinnen. Soms kan men deze gronden opvatten als te be
horen bij de zwinbedding.
4. Plaatgronden
Deze gronden hebben dunne (ca. 40 cm) klei- of zaveldekken rustend op en
meestal scherp gescheiden van matig fijn of soms matig grof zand. Ook ko
men ze voor in complexen met kleiarme (< 10 % slib) bovengronden (o.a.
van zeer lage nollen).
De indeling en onderscheiding berust op de aard (al of niet matig fijn zandhoudend) en dikte van het kleidek, voorkomen (al of niet in complexen met
andere typen), korrelgrootte en kalkgehalte van het onderliggende zand en
diepte van de kleiige („zepige") ondergrond.
Deze gronden komen voor in het westelijk deel van de Anna Paulowna
polder maar meer in Koegras. In het zuidelijk deel van Koegras is goed waar
te nemen, dat het opwassen zijn met een normaal (zeer fijnzandig) kleidek
omgeven door iets lager gelegen plaatgronden met een minder slibhoudend,
zandig (matig fijn tot matig grof) dek, die een overgang vormen naar de
laagst gelegen zandgronden. In het midden en noordelijk deel van Koegras
treft men complexen aan bestaande uit zwakke depressies en geultjes met
dunne dekken van slibrijker materiaal op zand en hogere, minder slibhoudende gedeelten.
5. Kwelderachtige gronden („geest"-gronden)
Dit zijn gronden met een relatief dik kleiig dek dat meer of minder matig fijnzandig tot fijnzandig is. Het zand komt vaak laagsgewijs voor, terwijl het
zandgehalte naar beneden toeneemt, zodat dikwijls een kleiig dek op zand
rust. Deze gronden zijn overwegend goed kalkhoudend. Ze komen voor in
het noordelijk deel van Koegras.
4. DE LANDBOUWKUNDIGE WAARDE VAN DE GRONDEN

Zeezandplaatgronden

De waarde van deze gronden berust voor een groot deel op de geschiktheid
voor bloembollenteelt. Niet alle zandgronden zijn even geschikt voor dit
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doel. Voorwaarde is een goede lucht- en waterhuishouding. Belangrijk hierbij
zijn een laag slibgehalte (< 4 à 5 %) en een zo diep mogelijk zandprofiel.
Zanden met meer slib houden het water te sterk vast, zijn slempig en de
structuur is minder gunstig. Het bezwaar van een ondiep zandprofiel houdt
verband met de, bij de toegepaste ondiepe ontwatering, dichte, slecht door
latende, „zepige" ondergrond die de waterhuishouding zeer benadeelt.
In verband met de profielopbouw van zand op een zwaardere, storende
ondergrond, waarmee men in deze polders steeds te maken heeft, is het ge
bruik van drains noodzakelijk. Deze worden gebruikt voor ontwatering en
infiltratie. Op deze wijze is het mogelijk gebleken in hoge mate te voldoen
aan de eisen die bloembolgewassen stellen. Ook de hoge eisen stellende hya
cinth wordt geteeld. Hiervoor dient men echter zo slibarm en zo diep moge
lijke zandprofielen uit te zoeken. Slibhoudende zandgronden worden niet
zelden voor het minder hoge eisen stellende „bijgoed" (crocus, enz.) bestemd.
In tegenstelling met de bloembollenstreek tussen Leiden en Haarlem, komt
het zeer diep omzetten van de grond in het noorden niet voor. Wel kent men
het „2 en 3 diepen" (tot ca. 60 cm) als middel van grondverversing. Daar
naast is echter in het bloembollenbedrijf van betekenis de methode van wis
selbouw, welke inhoudt dat grond, die gedurende verscheidene jaren (ca. 10)
voor bloembollen is gebruikt, in gras wordt gelegd en na enkele jaren weer
gescheurd. Op deze wijze krijgt men ook een grondverversing en het regel
matig toepassen van deze methode wijst op het nuttig effect ervan. Onze in
druk is, dat de organische stof zeer gunstig kan werken en volgens onze er
varing zelfs een noodzakelijke voorwaarde is voor de gronden bij Breezand.
Het gedurende een reeks van jaren achterwege laten van een organische be
mesting kan zich uiten in mindere groei van het gewas, ziekte van de wortels,
enz. Een verklaring voor de ongunstige werking van te veel humus in de
bloembollengronden tussen Haarlem en Leiden (Van der Meer, 1952, blz.
17) kan o.i. hierin gezocht worden, dat in het zuidelijk bloembollengebied de
besmetting van de grond door ziekteverwekkers in het algemeen groter is
door de veel oudere cultuur en dat de microben profiteren van de humus
als voedselbron.
Een reden, waarom wisselbouw met grasland kan worden toegepast, zijn de
geringe kosten door de lagere grondprijzen waardoor de cultuur minder in
tensief kan worden uitgeoefend en de relatief grote beschikbaarheid van
grond op de bedrijven, wat in „de zuid" niet het geval is. Voorts moet als
argument tegen het diep omzetten van de grond in het noorden worden aan
gevoerd, dat in veel gevallen op geringe diepte slibhoudend materiaal wordt
aangetroffen dat niet naar boven mag worden gebracht omdat dit de kwali
teit van de grond zeer vermindert.
Behalve voor bloembollenteelt komen ook zandgronden voor die voor per
manent grasland in gebruik zijn (Koegras). Ook bij dit gebruik wordt tame
lijk veel werk gemaakt van een goede watervoorziening. In veel gevallen
wordt hierbij greppelbevloeiing toegepast waarbij het water eerst in een sloot
wordt gepompt.
Omdat de grond niet diep wordt omgezet, heeft men bij gebruik als gras
land dikwijls te maken met het bovenste kalkarme zand.
Lichte Schorgronden

Deze gronden zijn hoofdzakelijk voor akkerbouw in gebruik. De landbouw
kundige waarde hangt samen met de zwaarte van het dek; vooral de aan
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wezigheid van een duidelijke zandinsluiting is van invloed. Gronden met ca.
30 cm zand zijn droogtegevoelig. Ook het zwaardere dek is in dit geval veelal
aan de lichte kant. Dit laatste kan veroorzaakt zijn door opploegen van het
zand. Een factor van betekenis is ook de granulaire samenstelling van het
zand. Bij gronden met bijmenging van grover materiaal (fracties fijn tot
matig grof zand) lijkt de structuur minder gunstig en de neiging tot slempen
groter. Dit geeft aanzienlijke beperkingen wat betreft de gewassenkeuze (o.a.
erwten en wintergranen geven veel risico's). Deze gronden komen vooral in
het westelijk deel van de Anna Paulownapolder voor.
De voor akkerbouwdoeleinden te lichte dekken zijn aanleiding geweest tot
het naar boven brengen van de zwaardere (kalkrijke) ondergrond. Deze
grondverbetering is op veel plaatsen uitgevoerd. De aangewezen methode
hiervoor is het diepspitten. Diepploegen is niet gewenst omdat de zwaardere
ondergrond op ongelijke diepte voorkomt en het veen op korte onderlinge af
standen sterke wisselingen in diepte vertoont.
Plaatgronden

Deze gronden met een klei- of zaveldek zijn veel in gebruik voor akkerbouw
en daarvoor ook het meest geschikt behoudens beperkingen als gevolg van een
zekere droogtegevoeligheid en ernstige structuurgebreken bij de matig fijn
tot matig grof zandhoudende gronden.
Vooral voor de gronden met zeer lichte dekken lijkt het van belang te
overwegen grondverbetering toe te passen door diepploegen. Gronden met
op ca. 1 m of minder kalkrijke zavelondergrond, gelegen in Koegras (en ook
zuidelijker in de Zijpe) komen hiervoor in aanmerking.
Evenals bij andere gronden wordt hier de methode van opzetten van het
water in sloten en buisinfiltratie toegepast om droogteschade zoveel mogelijk
tegen te gaan.
Brakke zavel/kleigronden

Dit zijn gronden die voor akkerbouw uitstekend geschikt zijn.
Kwelderachtige gronden {„geest"-gronden)

Deze gronden zijn geschikt voor akkerbouw. Ze worden ook, en niet zonder
succes, voor groenteteelt gebruikt.
5. SUMMARY

The studied area comprises two young polders, the Anna Paulowna polder
and the Koegras polder, both reclaimed in the 19th century.
Protected by a now disappeared beach bar coast a substantial peat layer
(Upper Peat) has been developed on old marine clay probably of subboreal
age. Apparently this peat area must have been very extensive as remains have
been found in several places in the present Dutch Shallows („Waddenzee").
The development of the peat took place mainly in the subboreal period but
continued in the Subatlantic.
Finds of artifacts show that the peat area was inhabited at about the begin
ning of our era and also in the Middle Ages (principally 10th-12th century).
The mediaeval habitation is of a younger age than Braat points out in his
study. His assumption that habitation took place after sedimentation of the
clay layer could not be affirmed.
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In the mediaeval transgression phase the peat was eroded superficially and
covered by light clays and sandy clays. The lower part of this clay cover
deposited in a more or less brackish milieu is heavier, of a „soapy" character
and is of a fairly uniform composition.
Probably sedimentation took place in a lagoon, more or less isolated from
the sea. Certain parts of the peat area were only slightly submitted to accre
tion. Today it are very humose to peaty soils low-lying by compaction. In
a following transgression phase, in which the beach bar coast was attacked by
the sea, a fast area became sand-covered. This sand is mainly medium fine
(M 50, 150-210 mu). Towards the southeast the grain size diminishes and the
sand becomes more clayey. This indicates transport from the west. In the
west and south non-calcareous sand is overlying calcareous sand. Presum
ably the non-calcareous sand is material shifted from the old beach bars.
Perhaps decalcification plays a minor role. In the southeastern part of the
area, where the sand layer is thin or lacking, a light sandy clay has been
deposited. Important for the pattern of sedimentation in this area is the
occurrence of an old tidal creek system. The northeastern tidal creeks have
caused some erosion and affected already to a certain extent the sedimenta
tion of the sand flat.
On account of a slight silting-up of the creeks material with a somewhat
higher clay content has been deposited near the creek beds and lighter pro
files richer in sand are found towards the sand flat. Besides strips of light levee
like soils were deposited along the creeks. Some parts of the area are not or
only slightly affected by this phase of sedimentation. Here the topsoil is
formed by the „soapy" clay layer.
In the polder Koegras besides sand soils „plaat" soils with a clay or sandy
clay cover occur, which are probably formed by accretion owing to an im
proved damming-up of the western coast after ± 1610. Here a system of
smaller and greater shallow creeks and channels are found. In many places
the sand has been blown together forming shifting dunes (knolls). Small
silted-up channels with a topsoil of clayey sand and knolls occur in scattered
complexes. In the northern part sandy mud flat soils („geestgronden") occur.
The agricultural value of the marine sand flat („plaat") soils is based
largely on their suitability for bulb flower culture. Soils with a deep sandy
profile ( 1 metre or more) and a clay content of less than 3 % are best suited
provided good drainage and irrigation are possible. The village of Breezand
is a centre for this culture. In Koegras many sand soils are used as grassland,
the rest is mainly well-suitable arable land. Less suitable are the light mud
flat soils with a sandy layer (susceptible to drought) occurring mainly in the
Westpolder and „plaat" soils with a thin topsoil of medium fine sand con
taining sandy clay (poor structure and liable to puddling). The first men
tioned soils have been improved by trenching : replacing of the light topsoil
by the heavier calcareous („soapy") subsoil.
Afgesloten juli 1956
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ENKELE OPMERKINGEN OMTRENT DE
BODEMGESTELDHEID VAN DE ZANDGRONDEN
IN EEN DEEL VAN NOORDOOST-FRIESLAND
Some Observations on the Condition of the Sand Soils in a Part of Northeastern Friesland
door jby

Ir. J. Cnossen en/and W. Heijink
1. INLEIDING

De Friese Wouden werden door Veenenbos (1954) naar de geologische ge
steldheid, de morfologie van het landschap en de profielontwikkeling inge
deeld in twee landschappen, namelijk:
1. het zandlandschap ten zuiden van de lijn Drachten-Surhuisterveen, „De
Zevenwouden".
2. Het zandlandschap ten noorden van de lijn Drachten-Surhuisterveen,
„De Dokkumer Wouden".
Beperkte zijn beschrijving zich in hoofdzaak tot de zandgronden van de
Zevenwouden ten noorden van de Tjonger, in dit artikel zal aandacht wor
den besteed aan een gedeelte van de Dokkumer Wouden (fig. 1). Het geharceerd aangegeven gebied wordt in het zuiden begrensd door de Smalle
Eester Zanding, in het zuidoosten ongeveer door een lijn Drachten-Surhuis
terveen, in het noorden door de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en ten
slotte in het westen door de dorpen Hardegarijp-Suawoude-Garijp-Oudega, welke ongeveer op de overgang liggen tussen de zandgronden en de veen
gronden van de Lage Midden.
De gegevens voor de beschrijving van dit gedeelte werden verkregen bij de
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Fig. 1. Situatiékaartje./Location map.
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Gebied van de globale bodemkaart fig. 2
Area of the outline soil map fig. 2

opname voor de Nebokaart (nieuwe bodemkaart van Nederland, 1 :
200.000) en enkele gedetailleerde overzichtskarteringen, namelijk van het
zuidelijk gedeelte van de gemeente Achtkarspelen, van een gedeelte van de
gemeente Tietjerksteradeel (rond Garijp-Suameer) en van een hierbij aan
sluitend noordelijk gedeelte van de gemeente Smallingerland.
Op sommige punten vertoont dit gedeelte verschillen met de Zevenwou
den wat betreft de geologische gesteldheid, de morfologie van het landschap
en de profielontwikkeling. Deze verschillen zullen hier nader besproken wor
den.
2. HET LANDSCHAP

a. Landschappelijk beeld
De landschappelijk zo kenmerkende, noordoost-zuidwest verlopende rivier
dalen van de Zevenwouden ontbreken in Noordoost-Friesland geheel. Wel
zijn hier rivierdalen aanwezig, maar deze vertonen onderling volkomen
willekeurige stroomrichtingen (zie fig. 2).
Uit de globale bodemkaart (fig. 2) blijkt, dat de Lauwers, die zijn oor
sprong vindt ten oosten van Surhuisterveen en de grens vormt tussen Fries
land en Groningen, een noordnoordoostelijke stroomrichting heeft en de
Lits, met zijn oorsprong ten zuiden van Rottevalle, naar het noordnoord
westen stroomt, terwijl de Kromme en Wijde Ee ten zuiden van Bergum hun
water in westelijke richting afvoeren. Opvallend is, dat in het stroomdal van
de Lits twee vrij grote meren liggen, ni. de Leijen en het Bergumermeer.
De Leijen ligt daar, waar enkele kleine zijdalen samenkomen met de Lits,
waardoor dit stroomdal een sterke verbreding ondergaat. Hetzelfde vindt
men bij het Bergumermeer, waar een zijdalletje uit het oosten en een ander
dal, namelijk dat van de Kromme Ee zich verenigen met het dal van de Lits.
De stroom ten noorden van het Bergumermeer staat niet meer als Lits be
kend maar heet Kuikhornstervaart. Mogelijk is hier het gehele dal dichtge
groeid geweest met veen, waar men later een vaart door heeft gegraven.
Beschouwt men de kaarten van Schotanus à Sterringa (1718) dan valt het
op, dat het Bergumermeer hierop wel staat aangegeven, maar de Leijen niet.
Mogelijk mag men hieruit concluderen, dat het Bergumermeer zijn omvang
heeft verkregen door afslag, in tegenstelling tot de Leijen, die uit een latere
vervening ontstaan is.
Ter weerszijden van de hierboven genoemde rivierdalen, waarvan dat van
de Lauwers is gevuld met veen en klei, en de overige een kern van veen bezit
ten, bevinden zich hoger gelegen zandgronden.
Evenals in de Zevenwouden, kenmerken zich de rivierdalen door een prak
tisch boomloos landschap. Desondanks geven ze een ander landschapsbeeld
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Fig. 2. Globale bodemkaart van het behandelde gebied.
Outline soil map of the area concerned.

weer, doordat de parallelliteit, welke zo karakteristiek is voor de Zevenwou
den, geheel ontbreekt. Langs de Lits, maar vooral rondom de Leijen en het
Bergumermeer treft men brede, kale vlakten aan.
De hogere delen van het landschap zijn, in tegenstelling tot de genoemde
dalen, rijkelijk voorzien van houtbegroeiing langs percelen en wegen.
Opvallend vooral is het hoogopgaande hout langs de verharde landwegge
tjes tussen Drogeham-Harkema enerzijds en Oostermeer anderzijds, evenals
de oude wildwallen langs de perceelsscheidingen, die veelvuldig voorkomen
rondom Drogeham-Oostermeer-Twijzel-Bergum-Suameer.
Het is wel zeer opmerkelijk, dat deze wildwallen tot heden ten dage vrijwel
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geheel intact bewaard zijn gebleven. Volgens overleveringen zouden deze
ook in de Zevenwouden (Ureterp-Siegerswoude) hebben bestaan, maar daar
treft men er thans nog slechts enkele resten van aan.
Het spreekt vanzelf, dat door deze wildwallen ook het landschapsbeeld ge
heel afwijkt van dat van de Zevenwouden. Het zou uit landschappelijk oog
punt zeer jammer zijn, indien men ook in de Dokkummer Wouden de wildwallen op grote schaal zou gaan opruimen.
b. Reliëf
Evenals in de Zevenwouden vertoont het gehele gebied weinig reliëf. De
dalen zijn over het algemeen breed en vlak. Zijn de ruggen in de Zevenwou
den doorgaans betrekkelijk smal en zeer langgerekt (soms ettelijke km's), in
Noordoost-Friesland zijn deze breder, korter en minder talrijk. In de Zeven
wouden liggen de smalle zandruggen te midden of op de randen van pla
teaus met keileem hoog in het profiel.
Bij Garijp-Oudega wordt de keileem slechts sporadisch binnen 1,25 m aan
getroffen. Het reliëf geeft hierdoor aan deze omgeving meer het voorkomen
van een echt dekzandlandschap dan het dekzand-keileemlandschap van de
Zevenwouden.
Anders is het echter gesteld rondom de Leijen en tussen Bergum en de
spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Hier is de topografie van de keileem over
wegend bepalend voor het reliëf. Vooral tussen Bergum en de spoorlijn
Leeuwarden-Groningen komen vele en vrij grote resten van de glaciaties voor
in de vorm van dobben.
Een opvallend verschijnsel is ook, dat de in de Zevenwouden zo algemeen
voorkomende en bekende „buitenwegen" hier geheel ontbreken. In de Zeven
wouden liggen deze buitenwegen bijna altijd op de langgerekte dekzandruggen, ter weerszijden van de rivierdalen, daar dit veelal de droogste gronden
zijn ten gevolge van een gunstige natuurlijke drainage.
3. GEOLOGISCHE OPBOUW

Naar hun geologische ouderdom kunnen achtereenvolgens de volgende af
zettingen onderscheiden worden :
a. spoelzand,
b. veen,
c. keizand,
d. dekzand,
e. keileem,
ƒ. proglaciaal zand,
g. potklei.
Wat betreft de herkomst en datering van de verschillende dekzanden, het
keizand en de keileem wordt verwezen naar Veenenbos (1954). Hier zullen
alleen enkele bijzonderheden en afwijkingen nader worden beschreven.
a. Spoelzand1)
Rondom Garijp-Oudega treft men enkele gedeelten aan, waar de bodem een
merkwaardige profielopbouw vertoont. In eerste instantie zou men denken
1) Bij de behandeling van dit onderwerp werd dankbaar gebruik gemaakt van monde
ling verstrekte gegevens van de heer J.J. Vleeshouwer.
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dat er tussen het humeuze dek en het bruine zand (B-laag) een loodzandlaag
van wisselende dikte voorkomt. Bij nader onderzoek blijkt echter, dat het
geen loodzand, maar een nieuw sediment is. De streekbenaming van dit zand
is „spoelzand".
Dit spoelzand vindt men over vrij grote oppervlakten in de omgeving van
Oudega, nl. de Oudegaaster Zanding en de Wester Zanding en ten zuiden van
Garijp rondom Siegerswoude. In de meeste gevallen treft men het aan in het
overgangsgebied, waar de veengronden van de Lage Midden uitwiggen
tegen de hoger gelegen zandgronden. Een enkele keer werd het ook gecon
stateerd midden in het zandgebied, maar dan in lager gelegen gedeelten.
In tegenstelling tot het homogene loodzand, is spoelzand heterogeen.
Naast veenbrokjes, treft men er soms dunne, verslagen veenlaagjes (zg.
„thee") in aan. Voorts vindt men op vele plaatsen onder het spoelzand slechts
een rest van het oorspronkelijke bodemprofiel.
Hoe moeten we ons de vorming van dit spoelzand voorstellen? Voordat de
beheersing van het water in de Friese boezem een feit was geworden, had de
Lage Midden een dusdanige wateroverlast, dat uitgestrekte gebieden een
groot gedeelte van het jaar onder water stonden. Het is dan ook zeer wel
mogelijk, dat door het water in het grensgebied tussen de veengronden van
de Lage Midden en de hoger gelegen zandgronden, erosie plaatsvond. Op
vele plaatsen zijn dunne veenlagen en zelfs gedeelten van het oorspronkelijke
bodemprofiel op deze manier verdwenen.
Hersedimentatie van het geërodeerde materiaal deed het spoelzand ont
staan. Dat dit spoelzand grotendeels bestaat uit door golfwerking omgewerkt
materiaal, blijkt uit het voorkomen van dit zand op de gedeeltelijk geëro
deerde bodemprofielen.
Ten slotte kan nog opgemerkt worden, dat op meerdere plaatsen in Fries
land, o.a. bij Huisterheide en in Gaasterland eveneens gedeelten zijn waar
dit zg. spoelzand wordt aangetroffen.
b. Veen
Evenals in de Zevenwouden heeft ook in Noordoost-Friesland de veenvorming in zeer verschillende perioden plaatsgevonden.
Het oudste veen dateert vermoedelijk uit de Aller0dperiode. Dit is laatglaciaal veen, daarnaast komt ook holoceen veen voor.
L a a t g l a c i a a l v e e n . O p verschillende plaatsen i n Noordoost-Friesland
wordt veen aangetroffen afgedekt door zand, o.a. bij Oudega-Garijp en Surhuisterveen. Op grond van pollenanalytische dateringen meende Prof. Florschütz vast te mogen stellen, dat dit veen vermoedelijk werd gevormd in de
overgangstijd van de Ille naar de IVe fase, de zg. Allerodperiode, van het
Laatglaciaal.
Ook in diepe terreindepressies nam veelal de veenvorming in het Laat
glaciaal een aanvang. Dit veen is echter niet afgedekt door zand, maar heeft
zich, mede in het Holoceen, ontwikkeld tot een dik veenpakket, hetgeen ge
demonstreerd wordt door de pollenanalyse (fig. 3) van een profiel uit de om
geving van Oudega (Smallingerland).
Volgens Prof. Florschütz dateert de laag tussen ±195 tot 85 cm uit het
Laatglaciaal. Het laagje van ± 195 tot ±175 cm zou dan uit fase III, van
± 175 tot ± 105 cm uit fase IV en van ±105 tot ± 85 cm uit fase V afkom
stig zijn. Hij meent dit te mogen concluderen, omdat het laagje van ± 85 tot
± 67 cm een preboreale habitus heeft en van ± 67 tot ± 53 cm een boreaal
160

20

£0

iO

80%

80

60

em

20

VeenfPeat

77^
• ''•li
I I l!

Sterk humeus{Strongly humose

Humeus/Humose

Kleii g/Clayey

Zand/Sand

Hypnaceae

Sphagnum

Bo
B
Bn
Cor

Ch
Co
Eon
H
J
M

Ph
Pot
Ru

U

Batrachium
Betula
Betula nana
Carex
Ghara
Comarum
Empetrum
Hout/ Wood
Juncus
Menyanthes
Phragmites
Potamogeton
Rubus
Urtica

4
•
0
$
1
•
0

Picea

Ericaceae

Pinus
Betula
Salix
Quercetum mixtum
Corylus

bMtel

Empetrum

O
®
O

Gramineae

Artemisia

Cyperaceac

Alnus

Fig. 3. Pollendiagram van een met veen dichtgegroeide terrein
depressie nabij Oudega.
Pollen diagram of a peat-filled depression near Oudega.

161

karakter vertoont. De Pinus-Alnuskrxüsing ligt bij ± 50 cm. Hier zou ver
moedelijk de atlantische sedimentatie begonnen zijn.
H o l o c e e n v e e n . Hoewel e r rekening mee moet worden gehouden, d a t
in de terreindepressies van de beekdalen de veenvorming reeds in het Laatglaciaal is begonnen, is het veen in de stroomdalen van Noordoost-Friesland
meest of merendeels van holocene ouderdom.
Het bestaat overwegend uit een iets slibhoudend, broekig (houtbevattend)
veen, dat echter westwaarts in de Smalle Eester Zanding en de Wijde Ee over
gaat in zeggeveen en zelfs mosveen.
Het moet waarschijnlijk worden geacht, dat door de veenvorming in de
rivierdalen, de afwatering van het hogere dekzandkeileemlandschap in de
bovenloop van de Lits en in de Smalle Eester Zanding verslechterde. Deze
gronden werden daardoor steeds drassiger, waardoor de omstandigheden
voor veenvorming gunstiger werden en het zg. hoogveen via een spalterveenlaagje tot ontwikkeling kwam (zie Veenenbos, 1954). Dit hoogveen breidde
zich geleidelijk uit, zodat het ten slotte ook het gebied rond SurhuisterveenRottevalle en ten noorden van Drachten bedekte. Door verveningen in de
17e en 18e eeuw is dit veen verdwenen. Tegenwoordig zijn deze gebieden nog
gekenmerkt door de talrijke wijken, gegraven voor de turfafvoer, die het
landschap doorsnijden (zie fig. 4, t.o. pag. 166).
c. Keizand.
Onder keizand wordt verstaan de formatie, gevormd door een mengsel van
dekzand en verweerde keileem. Het wordt gekenmerkt door de aanwezigheid
van kleine steentjes (kwartsieten) en een doorgaans hoger percentage < 50
mu dan het zuivere dekzand. Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar
Veenenbos (1954).
Ook in Noordoost-Friesland beslaan de keizandgronden, evenals in de
Zevenwouden, een vrij groot oppervlak van de zandgronden. Als bijzonder
heid kan opgemerkt worden, dat tussen Drogeham en Oostermeer, waar
slechts dunne keileemlaagjes aanwezig zijn, die hierna nader besproken zul
len worden, ook keizandgronden voorkomen op plaatsen waar het keileemlaagje zich niet dieper dan 100 cm beneden het maaiveld bevindt.
d. Dekzand
Evenals in de Zevenwouden wordt ook hier aan de oppervlakte overwegend
dekzand aangetroffen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen :
1. zwak lemige en lemig-fijnzandige dekzanden (oud dekzand),
2. matig fijnzandige dekzanden (jong dekzand).
De onder d. 1. genoemde oude dekzanden omvatten de verspreid voorko
mende zandruggen in de omgeving van Drogeham, Harkema-Opeinde, bij
Veenwouden, Bergum, Suameer en ten zuiden hiervan en bij Opeinde. Het
zand vertoont meestal een meer of minder duidelijke gelaagdheid. Plaatselijk
wordt op deze ruggen ook matig-fijn zand (jong dekzand) aangetroffen, maar
dit is van weinig betekenis.
De korrelgrootteverdeling van het dekzand vertoont overwegend een iets
fijnere textuur dan het zand van soortgelijke ruggen in de Zevenwouden (o.a.
bij Ureterp). Het verschil komt soms tot uiting in het percentage < 50 mu,
maar wanneer dit niet het geval is, is een waarneembaar verschil te consta
teren bij het M50-cijfer, dat hier in de regel tussen 105-150 mu ligt, terwijl
dit in de Zevenwouden doorgaans de 150 mu overschrijdt.
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Hoe komt het, dat het zand van bovengenoemde ruggen fijner is dan in de
Zevenwouden? Is dit een kwestie van een oudere afzetting, of is het afgezette
materiaal van een ander origine?
Dit is moeilijk vast te stellen, maar er zijn wel enkele belangrijke verschil
len aan te wijzen, die mogelijk een bijdrage tot oplossing van dit probleem
kunnen geven.
In de Zevenwouden, waar bijna overal met uitzondering van de rivier
dalen een dik keileempakket op de proglaciale zandondergrond rust, zou men
geneigd zijn om te zeggen dat het materiaal in de ruggen mede afkomstig is
uit de verweerde keileem en, gezien de topografische ligging van de ruggen,
uit het fluvioglaciale materiaal van de beekdalen, dat op zichzelf al een vrij
grove korrelgrootteverdeling bezit. Het bovenstaande zou betekenen dat de
dekzandformaties in de Friese Wouden mede afgezet zijn onder invloed van
lokale verstuivingen.
Het zijn eveneens deze lokale verstuivingen, die we menen weerspiegeld te
mogen zien in de fijnere korrelgrootteverdeling van de zandruggen rond
Drogeham, Bergum, enz.
Het lijkt ons zeer wel mogelijk, dat in het Laatglaciaal verstuivingen heb
ben plaatsgevonden van het proglaciale zand. Zowel de beekdalen alsook de
weinig of niet door keileem bedekte proglaciale opduikingen kunnen door de
eroderende werking van de wind zijn aangetast. Deze plaatselijke verstuivin
gen menen wij terug te kunnen vinden in de fijnere en meer lemige textuur
van de aanwezige dekzanden (M50 van 105-150 mu).
In tegenstelling tot de Zevenwouden, waar een dik keileempakket op de
proglaciale zandondergrond rust, treft men hier op het proglaciale zand over
vrij grote oppervlakten slechts een dun keileemlaagje aan, soms alleen maar
een stenenlaagje (desert pavement?).
Bovenstaand betoog zou de indruk kunnen wekken, dat alleen de ruggen
uit zwak-lemig of lemig-fijnzandig dekzand bestaan. Dit is echter niet het ge
val, daar ook in de vlakkere gebieden op vele plaatsen een dun laagje dek
zand ligt, dat echter snel overgaat in keizand, waarmee een ondiepe keileemligging gepaard gaat. Er zijn echter ook gebieden, nl. ten oosten van Oostermeer, waar geen enkel spoor van dekzand is te bespeuren. Hier rust het humeuze dek direct op de keileemondergrond.
De onder d.2. genoemde matig-fijnzandige zanden (jong dekzand) komen
voor langs de westelijke begrenzing van het dekzand-keileemlandschap, nl.
rondom Oudega-Garijp, op de overgang naar het veengebied van de Lage
Midden.
De korrelgrootteverdeling van het zand vertoont een M50-cijfer van 170220 mu, terwijl men de fractie < 50 mu kan verwaarlozen daar deze hoog
stens enkele procenten bedraagt (fig. 5).
Zowel de ruggen als de lager gelegen gedeelten bestaan tot 1,25 m geheel
uit matig-fijne zanden, die in de ondergrond op oud dekzand of soms op kei
leem rusten. Naar het oosten gaande wordt het dek steeds dunner, waardoor
de oude dekzanden steeds dichter aan de oppervlakte liggen.
De ruggen zijn vrij breed en vlak, waardoor het landschap een zwak gol
vend beeld vertoont, dat zeer geleidelijk in westelijke richting afhelt naar de
laag gelegen veengebieden, waaronder zich het matig-fijne zand voortzet.
Op de meeste plaatsen heeft het jonge dekzand afvlakkend gewerkt op het
oude dekzandlandschap.
In de strook Oudega-Garijp-Hardegarijp is in de meeste gevallen het oude
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Fig. 5. Granulaire samenstelling van een drietal zandmonsters weergegeven in Doeglasgrafiek.
Texture of three sand samples set forth in graphic form according to Doeglas.

dekzand geheel bedekt door jong dekzand. Plaatselijk is de kern van de zandrug onbedekt gebleven (fig. 6). Hier vinden we dan het oude, lemige of zwaklemige dekzand en op de flanken het matig-fijne dekzand. In de ruggen is
soms tussen beide dekzanden een „Usselo"-laag aanwezig in de vorm van een
bleekwitte laag met houtskoolresten (Hijszeler, 1947). In de lagere gebieden
kan men een ca. 10 cm dikke lemige band aantreffen als scheiding tussen het
oude en jonge dekzand. Boven dit lemige laagje is dan een humusinfiltratieband aanwezig (Veenenbos, 1954).
e. Keileem
De keileem vormde de grondmoraine van de ijskap, welke tijdens het Rissglaciaal een groot deel van Nederland bedekte. In vergelijking met de Zeven-

Keileem
Boulder clay
Oud dekzand
Older cover sand
Ion dekzand
Tounger ewer sand
Usselo laag
Usselo layer
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Schematische voorstelling van een oude dekzandrug,
die wel afgevlakt, maar niet geheel bedekt is door
jong dekzand.
Schematic representation of an older cover sand ridge abraded
but not wholly covered by younger cover sand.

a

b

±1.20
• 1.50

V.V.V.i.V.W.

?sîït:*nï?»

iiiiiiiii:
: : : : : : : : : :
: : : : : : : : : :
Dekzand
Cover sand

Dekzand/keizand
Cover sandjboulder sand

Gekryoturbeerde keileem
Cryoturbated boulder clay

Sterk grmdhoudend materiaal
strongly gravel containing material

Proglaciaal zand
Progiaaal sand

Fig. 7. Schematische voorstelling van de opbouw van een dekzandprofiel zonder
keileem (a) en met gekryoturbeerde,
dunne keileem (b).
Schematic representation of a cover sand
profile without boulder clay (a) and with
cryoturbated boulder clay (b).

wouden komen in Noordoost-Friesland enkele belangrijke afwijkingen voor.
Is in de Zevenwouden de keileem, behalve in de rivierdalen, ca. 4-7 m dik,
hier is de dikte zeer uiteenlopend. Ze kan geheel ontbreken, of als een dun
laagje, soms slechts als een keienvloertje, aanwezig zijn, maar ook, evenals in
de Zevenwouden, als een dik pakket. Waar de keileem ontbreekt, zou men
kunnen verwachten, dat het proglaciale zand aan de oppervlakte treedt. Dit
is echter meestal niet het geval, daar het dan in het algemeen afgedekt is door
het reeds beschreven oude dekzand. Onderling zijn deze zanden gescheiden
door een dun laagje sterk grindhoudend materiaal, waarschijnlijk de rest van
de oorspronkelijke keileem, gezien de aanwezigheid van veel kwartsieten
(vuurstenen). Wanneer het proglaciale zand slechts door een dun laagje kei
leem is afgedekt, vertoont dit laagje geen mooi aaneengesloten regelmatig
dek, maar sterke kryoturbate verschijnselen en is het bovendien sterk ver
weerd (zie fig. 7).
De hydrologisch gunstige invloed van de keileem in de Zevenwouden
neemt in Noordoost-Friesland bij de dunne keileemlaagjes sterk af.
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Over het algemeen bestaat de grondmoraine uit kalkarme, grijze keileem.
Waar dikke keileempakketten optreden, komt lokaal rode keileem, vermoe
delijk in de vorm van schollen, voor. Deze rode keileem bezit een fijnere
korrelgrootteverdeling dan de grijze keileem, hetgeen in overeenstemming is
met de Waard (1949) en Wiggers en De Ridder (1956).
In tegenstelling tot de rode keileem, die in de heuvelachtige gebieden na
bij Coevorden, Ruinerwold, Havelte, Steenwijk, Gaasterland, Wieringen en
Texel voorkomt, en waar deze overwegend als kalkrijk beschreven is, is hier
de rode keileem in de meeste gevallen tot grote diepte kalkarm. Ook bij de
opname voor de Nebokaart van het Wester kwartier (Zuidwest-Groningen),
waar deze rode keileem eveneens op talrijke plaatsen voorkomt, is gebleken,
dat er tot grote diepte (> 3 m) geen kalk, aanwezig is. De vraag is of men
hier met de echte rode keileem te maken heeft zoals deze tot nu toe beschre
ven is, of dat er verschillende soorten roodgekleurde keileem bestaan.
Wel komen er in de omgeving van Tieke en Surhuisterveen, en eveneens in
de provi ncie Groningen, plaatselijk plekken inde grijze keileem voor, bestaande
uit een gelig-crèmekleurige, plastische leem, die zeer kalkrijk is. Hier worden
zelfs kleine mergelpijpjes, die plaatselijk in vrij grote getale aanwezig zijn,
in het lemige materiaal aangetroffen. Opvallend is, dat deze keileem steeds
voorkomt in gebieden waar de potklei (zie 3.g.) dicht onder het maaiveld is
gelegen ( < 1,50 m) of, hetgeen ook enkele malen is geconstateerd, waar een
vermenging met potklei is opgetreden.
Vermoedelijk heeft de aanwezigheid van de zeer ondoorlatende potklei op
geringe diepte de ontkalking tegengehouden.
f. Proglaciaal zand
Stratigrafisch behoort dit zand onder de keileem. Door Veenenbos (1954)
werd reeds opgemerkt, dat het nagenoeg uniforme karakter, maar vooral de
korrelgroottesamenstelling de veronderstelling wettigen, dat hier sprake is
van een dekzandformatie, waarvan de sedimentatie aan de afdekking met
landijs vooraf is gegaan.
In de Zevenwouden komt het proglaciale zand slechts zeer plaatselijk voor
binnen 1,50 m, ten gevolge van het dikke keileempakket. Hier vindt men
echter vrij grote oppervlakten waar binnen 1,50 m beneden het maaiveld het
proglaciale zand gelegen is. In tegenstelling tot hetgeen door Veenenbos is
medegedeeld, nl. dat bij Drogeham dit proglaciale zand in grote gebieden
aan de oppervlakte zou treden, moet hier vermeld worden, dat dit slechts
zeer plaatselijk het geval is. Komt het direct aan de oppervlakte, d.w.z. direct
aansluitend onder het humeuze dek, zoals dit enkele malen bij Drogeham is
geconstateerd, dan bestaat het uit een zeer zacht aanvoelend zand dat fijn
korrelig is (zie fig. 8).
Meestal is het echter afgedekt door dekzand of keizand en daarvan ge
scheiden door een 10 à 15 cm dik keileemlaagje of stenenlaagje.
Geeft het proglaciale zand in de Friese Wouden sterk de indruk van een
eolische afzetting te zijn, in Gaasterland is dit plaatselijk stellig niet het geval
en heeft het proglaciale zand een fluviatiel karakter. Maarleveld herkende
plaatselijk bij Koudum en Warns dit zand als zijnde afkomstig van de Elbe.
g. Potklei
De potklei, die in de Zevenwouden nergens binnen boorbereik wordt aange-
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Fig. 4. Wijk met restant van wijkwal en houtbegroeiing.
Channel with remmant of embankment and thicket.

Tig. 8. Drogeham. Proglaciaal zand onder dunne, kryoturbate, verwoeste keileemlaag.
Bospodzol in keizand. Humeus dek (oude ontginning).
Drogeham. Proglacial sand underlying thin cryoturbated desintegrated boulder clay layer.
Forest podzol in boulder sand. Surface humus layer (old reclamation).

Tig. 9. In potklei ingesloten blokkig structuurelement. Fijne gelaagdheid van de potklei
duidelijk zichtbaar op onderste foto.
Blocky ped in glacial till clay. Fine laminated structure of the glacial till clay clearly visible
on lower photo.

Fig. 11. Bospodzol in oud dekzand met op i lm beneden maaiveld een duidelijke, lemige,
ijzerrijke Brown Podzolic fiber.
Forest podzol in older cover sand. At a depth of ± 1 m below surface a prominent loamy ironrich Brown Podzolic fiber.

m
1

Bovengrond
Topsoil

2

Grijs gebleekt zand
Grey bleached sand

3

Keileem
Boulder clay

Potklei
Glacial till clay

Fig. 10. Schematische profieldoorsnede met gestuwde
potklei.
Schematic soil profile with pushed glacial till clay.

Zand (proglaciaal?)
Sand (proglacial?)

troffen, komt hier op verschillende plaatsen binnen een diepte van 1,50 m
voor. Ze vertegenwoordigt een pre-Rissafzetting en bestaat uit een zeer taaie,
uiterst zware klei (met soms 95 % < 16 mu), die bovenin grijs en naar be
neden zwart van kleur en kalkrijk is. Deze klei kan duidelijk gelaagd zijn met
zeer fijne zandlaagjes. Vaak bevat ze een hoog gehalte aan organische stof,
soms in de vorm van plantendeeltjes.
Opmerkelijk is, dat in de potklei ingebedde, blokkige structuurelementen
voorkomen, terwijl de potklei zelf zich voordoet als een structuurloze massa.
Deze blokkige structuurelementen wijken tevens af, wat kleur en gelaagdheid
betreft, van de omringende potklei (zie fig. 9). Het lijkt ons dan ook niet uitge
sloten, dat de potklei een erosieprodukt is van tertiaire kleien, waarvan mis
schien door het ijs tevens grotere eenheden in de vorm van structuurelemen
ten verplaatst zijn geworden.
Niet alleen rondom Surhuisterveen, maar vooral in Zuidwest-Groningen
(zuidelijk Westerkwartier) komt deze klei veelvuldig dicht aan het oppervlak
voor. Uit het veldonderzoek krijgt men de indruk dat, althans in dit gebied,
sterke stuwingsverschijnselen in de potklei optreden. Fig. 10 geeft een beeld
van zo'n potklei-„opduiking" nabij Surhuisterveen. In het zuidelijk Wester
kwartier in de provincie Groningen bedraagt de breedte van de opduiking,
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waar de potklei binnen boorbereik (1,25 m) wordt aangetroffen, ± 500 m. De
lengte ervan is verscheidene kilometers, nl. van het dorpje Nuis tot ten noor
den van Midwolde. Ook hier vindt men ter weerszijden aan de randen een
plotseling sterk wegduiken van de potklei naar de ondergrond. Op de vraag,
in hoeverre tektoniek hierbij een rol speelt, wordt in deze verhandeling niet
nader ingegaan.
Indien de potklei binnen 1,25 m wordt aangetroffen, heeft zich steeds een
bodemkundig laag gelegen profiel (gleygrond) ontwikkeld.
4. ENKELE OPMERKINGEN OMTRENT DE BODEMVORMING
IN DE HOGE DEKZANDRUGGEN

Bij de beschrijving van het reliëf is reeds de vorm van de dekzandruggen ter
sprake gebracht.
In de Zevenwouden1) waren deze doorgaans betrekkelijk smal en zeer
langgerekt, in tegenstelling tot het zandgebied van Noordoost-Friesland,
waar de dekzandruggen in verhouding breder en minder langgerekt zijn. Ze
worden meestal gekarakteriseerd door vrij brede, platte vlakken, die naar
weerszijden geleidelijk afhellen.
Naast dit kenmerkende verschil in topografie treden er, wat betreft de
bodemvorming, ook belangrijke verschillen tussen de dekzandruggen op. De
profielen in de Zevenwouden worden in de wandeling heidepodzolen ge
noemd en in Noordoost-Friesland bospodzolen, met dien verstande, dat in de
Zevenwouden de heidepodzolen overheersen en slechts enkele bospodzolen
voorkomen en dat het in Noordoost-Friesland net andersom is.
Zowel de heidepodzolen als de bospodzolen op de ruggen vertonen een
A-B-C profiel, d.w.z. met een gebleekte A-laag, die materiaal verloren heeft,
en een B-laag, waarin uit de A-laag materiaal is neergeslagen en welke rust
op het moedermateriaal, de C-laag. Bij de bospodzolen echter zijn de kleur
contrasten geringer en de begrenzingen van de horizonten minder scherp dan
bij de heidepodzolen. Beide profieltypen behoren tot de groep van de humuspodzolen.
Uit de onderstaande profielbeschrijvingen blijkt, dat gelijk benoemde pro
fielhorizonten bij een heide- en bij een bospodzol sterk verschillende kleuren
vertonen.
Uit bovenstaande profielbeschrijvingen (tabel 1) komen de volgende ver
schillen naar voren :
a. De bovengrond van de bospodzolen is meestal iets bruiner dan die van de
heidepodzolen.
b. De loodzandlaag van de bospodzolen vertoont altijd een bruine tint, ter
wijl deze bij de heidepodzolen grijs is (verschil vooral duidelijk na wrij
ven!).
c. De zwarte B2h ontbreekt in de bospodzolen altijd, in tegenstelling tot de
heidepodzolen, waar deze soms duidelijk, soms minder duidelijk, maar
steeds aanwezig is.
d. De onderliggende lagen van de bospodzolen zijn lichter van kleur dan die
van de heidepodzolen.
*) Ten noorden van de Tjonger.
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Dat de bospodzolen aan een minder sterke degeneratie onderhevig zijn ge
weest, blijkt uit tabel 2.
TABEL 2. Humusgehalte en pH van de profiellagen van een bospodzol en een heidepodzol
Table 2.

(pH is gemeten met Truog Soil Reaction Tester).
Humus content and pH of profile horizons of a forest podzol and a heath podzol {pH
according to Truog Soil Reaction Tester).

Heidepodzol
Heath podzol
bovengrond
topsoil
M
B2h
B22

Ba

....

Humus %

PH

4-6

5.3

1-2
7-9
3-4
1-2

5.2
5.2
5.3
5.5

Bospodzol
Forest podzol
bovengrond . . . .
topsoil
M
AB
B2z
B3

Humus %

PH

3-5

5.8

1-3
4-5
1-3
0.5-1

5.6
5.7
5.8
5.8

Overduidelijk blijkt hieruit, dat er in de bospodzolen een minder sterke
humusverrijking (vergelijk AB enB h) is opgetreden dan bij de heidepodzolen.
Het feit, dat ook de pH van de verschillende lagen in de bospodzolen door
gaans ± 0,5 eenheid hoger ligt dan bij die van de heidepodzolen, zal hieraan
niet geheel vreemd zijn.
Naast bovenstaande verschillen tussen heide- en bospodzolen zijn nog
enkele kenmerken te noemen, die misschien minder belangrijk, maar toch
zeker niet minder interessant zijn :
a. In de hoogste bospodzolen treft men plaatselijk nog duidelijke Brown
Podzolic fibers, of resten hiervan aan, die voorzover bekend in de heide
podzolen steeds ontbreken (zie fig. 11).
b. In de heidepodzolen worden zwarte humusfibers aangetroffen, die in de
bospodzolen, uitgezonderd enkele kleine, zeer grillige fibers, ontbreken.
c. De bospodzolen vertonen overwegend een losse structuur („open profiel")
tot ca. 1,00 m diepte, terwijl de heidepodzolen meestal op geringe diepte
vast en plaatselijk zelfs sterk verkit kunnen zijn. Mogelijk is hier sprake
van homogenisatie onder invloed van de natuurlijke begroeiing bij de bos
podzolen, welke onder de latere heidevegetatie minimaal is geweest.
2

De boven beschreven verschillen treft men alleen aan in de hoog gelegen
dekzandruggen en zowel in het oude als in het jonge dekzand. De lager ge
legen profielen bezitten in beide gebieden dezelfde kenmerken. Indien men
dus een doorsnede van laag naar hoog maakt, treedt er eerst geen verschil op,
totdat men op een zeker moment op een niveau is aangeland waar, in de
Zevenwouden, de reeks meestal uitloopt in hoog gelegen heidepodzolen, maar
in Noordoost-Friesland in hoog gelegen bospodzolen.
Wel dient hierbij opgemerkt te worden, dat naast de zuivere bospodzolen
en de zuivere heidepodzolen profielen te onderscheiden zijn met een meer of
minder sterke heidevegetatie-invloed op een bosondergrond ( Edelman, 1954).
De mogelijkheid, dat de bospodzolen in Friesland tijdelijk onder invloed
van een heidevegetatie hebben gestaan, zouden wij niet willen ontkennen. De
vraag in hoeverre bodemkundige factoren het verschil tussen de bos- en hei
depodzolen hebben beïnvloed, is volgens ons moeilijk te beantwoorden.
Het moedermateriaal speelt geen rol, aangezien beide podzoltypen voor
komen zowel op lemig als op niet-lemig zand. Ook een onderzoek naar het
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gehalte aan zware mineralen in het C-materiaal van bos- en heidepodzolen
door Crommelin gaf geen noemenswaard verschil te zien.
De mogelijkheid, dat in de twee besproken gebieden ten tijde van het ont
staan van de vegetatieprofielen belangrijke verschillen in grondwaterstanden
hebben bestaan, moet niet uitgesloten worden geacht, hoewel hiervoor geen
enkel morfometrisch profielkenmerk kon waargenomen worden.
Naar het voorkomt is het in hoofdzaak de mens geweest, die als bodemvormende factor het verschil tussen de profielen van de beide gebieden heeft
doen ontstaan.
De mens zou in het zandgebied van Noordoost-Friesland na de devastatie
de heide weinig of geen kans hebben gegeven om zich uit te breiden.
De invloed van de eeuwenoude bewoning in Noordoost-Friesland menen
wij duidelijk weerspiegeld te zien in:
a. Het voorkomen van de vele typische wildwallen rondom de percelen.
b. Het voorkomen van bospodzolen onder een oud cultuurdek op alle hoog
gelegen dekzandruggen en in uitgestrekte lager gelegen gebieden. Het
oude cultuurdek is in meerdere gevallen 60-70 cm dik.
c. Het voorkomen van een es op een bospodzol ten noorden van Eestrum.
Dit beeld komt overeen met andere gebieden in Nederland, o.a. de Wageningse Eng, Noord-Brabant en Drente (Edelman, 1954), waar ook onder een
oud cultuurdek bospodzolen voorkomen.
In de Zevenwouden daarentegen zijn de gebieden met een oud cultuurdek
verhoudingsgewijs veel kleiner van oppervlakte, terwijl de dikte van het dek
varieert van ca. 30^5 cm. Ook zijn van de dekzandruggen slechts kleine ge
deelten afgedekt met een oud cultuurdek, met daaronder overwegend bos
podzolen.
Bij het ontbreken van het oude cultuurdek vindt men onder jongere ontginningsdekken, bijv. de veenontginningsbovengronden, profielen met een
meestal sterke heide-invloed. Tevens is de huidige verbreiding van de „wildwallen" in de Zevenwouden zeer gering.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de mens een belangrijke rol heeft gespeeld
bij de genese van de Friese Wouden.
5. SUMMARY

A description is given of the existing differences between the Zevenwouden
area, already described by Veenenbos (1954) and an area in Northeastern
Friesland both belonging to the Friese Wouden forming the western de
cline of the boulder clay plain of Drente.
In Northeastern Friesland the ridges in the old cover sand-boulder clay
landscape are shorter, wider and don't run parallel to each other.
Also the stream valleys show a haphazard course contrasting with the
Zevenwouden area where the valleys have a northwest-southeast direction.
The boulder clay in the Zevenwouden area is always non-calcareous and has
a thickness of predominantly 4-7 metres, in Northeastern Friesland on the
contrary locally very lime-rich boulder clay with a thickness of some centi
metres is found. In the last mentioned area also the proglacial sand comes
often within reach of the 1.25 metre auger. In some places even glacial till
clay („potklei") is found within 1.50 metres below surface. The occurrence
of „spoelzand", a subaqueous cover sand sediment, is up to the present un
known from the Zevenwouden area.
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It is tried to coordinate the occurrence of heath podzols in the Zevenwou
den area and of forest podzols in Northeastern Friesland by pointing out the
relation between soil-profile on the one hand and texture, vegetation and
water on the other hand.
Afgesloten mei 1957
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