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VOORWOORD
In dit rapport en de "bijbehorende bodemkaarten en' andere
bijlagen, zijn de belangrijkste resultaten samengevat van een

«

kartering, die in 1950, 1951 en 1952 werd uitgevoerd in het veen
gebied va.n het Land van Vollenhove. Het onderzoek was in de eerste
plaats gericht op het verkrijgen van een algemeen inzicht in de
gesteldheid van het verveende gebied, met als doel de resultaten
dienstbaar te doen zyn aan de in uitvoering of op handen zijnde inpolderings- en ontginningswerkzaamheden. Ook enkele andere gebie
den, die uit bodemkundig en landbouwkundig oogpunt interessant
waren, werden in het onderzoek betrokken, zoals de Broeklanden by
Oldemarkt, de Oeverlanden van het Meppelerdiep en een gebied in
het dal van de Steenwijker A.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Dr.Ir.J.C.P.M. Haans,
C. Hamming en W.C. Markus. Gedurende kortere tijd werd assistentie
bij de veldwerkzaamheden verleend door A.M.v.d. Akker en
Ir.A.J. Havinga.

DE DIRECTEUR YAN DE STICHTING VOOR
BODEMKARTERIÏÏG,

(Dr.Ir.F.W.G. Pijls).
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I.

INLEIDING.

Het Land van Vollenhove ligt ten noorden van het Meppelerdiep en het Zwarte Water in de provincie Oveiyssel (afb. 1.).
Het is een vlak en laag gebied, grotendeels iets beneden NAP. Een
uitzondering vormen de terreinverheffingen bij Steenwijk en het
stadje Vollenhove, die tot 10 à 15 m reiken en waar zandgronden en
zand-op-keileemgronden voorkomen. Het vlakke, lage deel bestaat
hoofdzakelijk uit veengronden en klei-op-veengronden en is voor
een deel zeer nat en moerassig.
Het veen rust op zand. In het oostelijke deel van het
gebied komt het zand ondiep voor en het veenpakket is er slechts
dun; enkele dm's. Naar het zuidwesten en westen daalt de zandondergrond en wordt de veenlaag dikker, tot 2 à 4 ® bij Kuinre,
Blokzijl en Zwartsluis. Door het veengebied lopen enkele rivier
tjes, de Linde, de Steenwijker A en het Meppelerdiep, die veel
water afvoeren van het oostelijke achterland. Op het veen is in de
randstrook langs de voormalige Zuiderzee een laag klei of zandige
klei door de zee afgezet. Bij de riviermonden reikt deze zee-in
vloed verder landinwaarts.
Waarschijnlijk reeds sinds de 11e eeuw en in ieder geval
sinds de 13e eeuw zijn dijken aangelegd
om
het gebied tegen
overstromingen vanuit de Zuiderzee te beschermen. Er werd een
gesloten waterkering gevormd. Van Kuinre (ten noorden waarvan de
Friese zeedijken beginnen) loopt een dijk naar de hogere gronden
bij Vollenhove. Vandaar gaat een dijk langs het Zwarte Water naar
Zwartsluis en verder. Ook langs de Linde en het Meppelerdiep
zijn dijken aangelegd; de mondingen werden eerst veel later van
ontwateringssluizen voorzien.
Buiten de zeedijken, bij Blokzijl en Zwartsluis, is na
de aanleg van deze dijken het veen opgeruimd en zeeklei afgezet
(afb. 1.).
Een groot deel, van het veengebied is verveend ten be
hoeve van turfbereiding, waardoor het oorspronkelijke landschap
werd vervormd. Waar verveend is, zijn trekgaten ontstaan, die
soms tot grotere of kleinere plassen zijn samengevloeid (wijden).
Deze plassen, met de in verschillende stadia van verlanding ver
kerende trekgaten, verlenen het landschap zijn moerassig aspect.
Slechts een klein deel van het gebied ie niet verveend; men treft
er nog de oorspronkelijke profielopbouw van veengronden of kleiop-veengronden aan. Dit is het geval bij een brede strook langs
de voormalige Zuiderzeedijk, langs de Linde en langs het Zwarte
Water en Meppelerdiep (afb. 1.). Bijna overal elders is het veen
voor turfbereiding vergraven. Veel land is nadien weer tot cul
tuurland aangemaakt. Als namelijk de verlanding na de vervening
ver genoeg is gevorderd, kan men van de uitgeveende percelen hooi
land en soms weiland maken, zoals o.a. nabij de dorpen Giethoorn
en Wanneperveen.
Waterstaatkundig behoort het gebied tot het Waterschap
Vollenhove. Tot 1920 werd het overtollige water uitsluitend via
enkele uitwateringssluizen op de Zuiderzee geloosd. Toen werd het
gemaal A.P. Stroïnk in gebruik genomen, gelegen in de zeedijk tus
sen Blokzijl en Vollenhove aan de Ettelandse kolk. De uitgeveende
gronden behoren geheel tot het boezemland van het Waterschap,even
als het grootste deel van de klei-op-veengronden. Het boezempeil

- 6 -

bedraagt 0.80 m - NAP in de winter en O.7O m - NAP in de zomer.
Uiteraard komen afwijkingen voor bij abnormale weersomstandigheden.
Toen de boezembemaling tot stand was gekomen, is in de
jaren dertig begonnen met een grootscheepse ontginning van de uitgeveende gronden. Hierbij werden stukken uitgeveend land van de
orde van grootte van 500 à 1000 ha omkaad en werd de grondwater
stand door bemaling verlaagd. Na ontginning ontstaat dan hoogwaar
dig bouw- en grasland (polders Giethoorn, Gelderingen, Halfweg en
Wetering). In de toekomst zullen nog meer delen van het uitgeveende gebied worden ingepolderd.
Over de bodemgesteldheid van de klei-op-veengronden tus
sen Blokzijl en Kuinre is een uitvoerige studie gepubliceerd door
VEENENB0S (1950)* De aanleiding tot zijn onderzoek was het optre
den van verdrogingsverschijnselen in dit gebied, die een gevolg
waren van het droogleggen van de Noordoostpolder. Het lage water
peil in de Noordoostpolder heeft, ten gevolge van de goede doorlatendheid van de dikke zandlaa,g onder het veen, een daling van de
waterstanden in de klei-op-veengronden in het randgebied veroor
zaakt. Dit had een verdroging van het grasbestand tot gevolg. Door
een grootscheeps infiltratiesysteem zijn de schadelijke gevolgen
teniet gedaan.
De bodemgesteldheid van het gebied Blokzijl-VollenhoveZwartsluis is, ten behoeve van een op handen zijnde ruilverkave
ling behandeld in een rapport van HAANS en HAMMING (1954)» Hierin
worden behalve de klei-op-veengronden en veengronden ook de zand
en keileemgronden, die op de terreinverheffingen bij Vollenhove
voorkomen,besproken en verder de buitendijkse jonge zeekleigronden.
In dit rapport zijnde resultaten samergevatvan een onderzoek, dat
vooral gericht was op het uitgeveende gebied en wel speciaal die
delen, waarvoor plannen tot inpoldering bestaan of overwogen worden
(Dwarsgracht, Wetering, Kalenberg, Belt-Schutsloot). Daarnaast
werden ook enkele veen- en klei-op-veengronden in het onderzoek be
trokken (de Broeklanden bij Oldemarkt, de Oeverlanden van het Meppelerdiep en het dal van de Steenwijker A; afb. 1).
In hoofdstuk II, dat een algemeen karakter heeft, wordt
de opbouw van het veengebied als geheel behandeld. De volgende
hoofdstukken hebben een meer specialistisch karakter. In hoofdstuk
IV worden bovengenoemde uitgeveende gebieden aa,n de hand van bodemkaarten besproken. Hoewel de polders met de modern ontgonnen veen
gronden niet werden gekarteerd, geeft hoofdstuk IY een indruk van
de geaardheid van de grmden, die hier voorkomen en van de ont
ginningsmethodiek, die is toegepast. Ten slotte behandelen de
hoofdstukken V, VI en VII,eveneens aan de hand van bodemkaarten,
achtereenvolgens de Broeklanden bij Oldemarkt, de Oeverlanden van
het Meppelerdiep en het veengebied in het dal van de Steenwijker
A.

- 7 -

11•

DE OPBOUW VAN HET VEENGEBIED.

1 . Jnleiâing.
Een profiel in het veengebied bestaat in principe uit
een pakket veen van zeer uiteenlopende dikte, dat rust op zand en
dat soms is bedekt met een laag klei. De geaardheid van het zand
in de ondergrond en het reliëf van het zandoppervlak worden in
paragraaf 2 besproken, de samenstelling en het ontstaan van het
veenpakket in paragraaf 3> de geaardheid en de afzetting van het
minerale dek in paragraaf 4» Door vervening ten behoeve van turfbereiding is dikwijls een deel van het veen verdwenen. Da,a,rbij
ontstaan waterplassen; trekgaten.
De techniek van de vervening en het verloop van het verlandingsproces daarna worden in paragraaf 5 behandeld.
2. De zandondergrond.
Het veenpakket in het Land van Vollenhove rust op Laagterras, dat als dekzand ontwikkeld is. Bijlage 1 geeft een beeld
van het reliëf van dit zandoppervlak.
De wijze waarop de kaart is samengesteld vraagt enige
toelichting.
Daar waar volle kleuren zijn gebruikt, wa,ren betrouwba
re gegevens over het zandreliëf voorhanden. Gedeeltelijk moest de
kaart echter uit zeer onvolledige gegevens worden samengesteld.
In dat geval zijn kleurarceringen gebruikt om aan te geven, dat
het reliëf met voorbehoud wordt gegeven.
Er was geen goede hoogtekaart beschikbaar, zodat de ge
gevens niet t.o.v. NAP konden worden uitgedrukt. Ze zijn daarom
aangegeven ten opzichte van het maaiveld. In de kraggegebieden is
hiervoor het oppervlak van ribbsn en zetwallen gekozen, in de
plassen en trekgaten een niveau van + 30 cm boven de waterspiegel.
De maaiveldsligging t.o.v. NAP varieert echter slechts weinig,
zodat een redelijk beeld van het reliëf van het zandoppervlak
wordt verkregen. Van de polders Giethoorn, Gelderingen, Halfweg
en Wetering oost, waar het maaiveld door de ontginning is ver
laagd, waren gegevens beschikbaar, die betrekking hebben op de
toestand vóór de ontginning. Zij zijn gedeeltelijk ontleend aan
BIJHOUWER, LUTEYN en VAN DER STEUR (1943)- Hier is dus niet
de diepteligging van het zand t.o.v. het huidige maaiveld aange
geven, maar t.o.v. de maaiveldsligging vóór de inpoldering en
ontginning.
De gegevens van het gebied oostelijk van het kanaal van
Blauwe Hand naar Beukers, tussen Veeneweg en Meppelerdiep, zijn
beschikbaar gesteld door de afdeling Onderzoek van de Cultuurtech
nische Dienst. Voor het gebied tussen Kuinre en Blokzijl, langs de
kust van de voormalige Zuiderzee, zijn de gegevens ontleend aan
VEENENBOS (1950). Voor de rest van het gebied waren eigen gegevens
beschikbaar. In de omgeving van het dorp Giethoorn zijn ze ver
kregen bij een verkenning en dientengevolge onvolledig.
In verband met de schaal van de kaart en ten behoeve van
de overzichtelijkheid is het beeld hier en daar wat vereenvoudigd
en geschematiseerd. Speciaal is dit het geval bij de zandhoogten .
en sommige geulen.
De tranches hebben een interval van 1 meter. Deze zijn
ingekleurd. Soms is een tussenliggende (halve meter) hoogtelijn
aangegeven, om bepaalde reliëfverschillen beter te doen uitkomen.
Deze halve- meterintervallen zijn niet ingekleurd.
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Van enkele gedeelten van het gebied zijn meer gedetail
leerde zanddieptekaarten op schaal 1 s 10.000 bij dit rapport opge
nomen. 2e worden in hoofdstuk III nader besproken.
Bij beschouwing van bijlage 1 blijkt, dat de zandondergrond in westelijke richting daalt. Nabij Oldemarkt, Gelderingen,
Steenwijk en Wanneperveen ligt het zand aan de oppervlakte of
komt ondiep voor. Naar de kust van de voormalige Zuiderzee wordt
het steeds dieper aangetroffen. De daling van de zandondergrond
verloopt echter niet geleidelijk. In het zandoppervlak komen kop
pen en ruggen voor met daarnaast diepe geulen. Yeel van deze
hoogten zijn door veen bedekt en aan het oog onttrokken, sommige
koppen zijn echter zo hoog, dat ze als opduikingen boven het veen
uitsteken.
Het reliëf is dat van een dekzandlandschap. Het is
zwak golvend; er zijn ruggen en koppen en afgesloten laagten in
te herkennen, zoals deze in niet met veen bedekte dekzandgebieden
bekend zijn. Zeer duidelijk is o.a. de rug, die in het meest
noordwestelijke deel van de kaart begint en te vervolgen is tot
aan Weter-ing. Vandaar heeft de rug zich verder voortgezet in het
gebied van de huidige veenpolders Halfweg en Giethoorn. Door de
inpoldering en ontginning is hier veel zand vergraven en van vóór
de ontginning zijn slechts weinig gegevens bekend. Daardoor is
de oorspronkelijke toestand moeilijk te reconstrueren. Het is ech
ter niet onwaarschijnlijk, dat de z.g. Zanden, een zandopduiking
in de polder Halfweg, tot deze rug behoort. Ten slotte is het mo
gelijk, dat verder in zuidoostelijke richting een voortzetting
van de rug te vinden is in de zandhoogten van Giethoorn-zuid,
van Wanneperveen en die langs het Meppelerdiep.
Andere min of meer rugvormige hoogten liggen oostelijk
van Giethoorn, vlak zuidelijk van Blokzijl (omgeving van De Duin)
en bij Belt en Schutsloot. Bij laatstgenoemde plaatsen ligt een
aantal zandhoogten gegroepeerd om diepe kommen heen.
VEENENBOS (1950) herkende zulke hoogten als dekzandruggen. WIGGERS (1955) beschreef ze in de aan het Land van Vollenhove
grenzende Noordoostpolder en toonde aan, dat ze uit jong dekzand
bestaan. De kommen maken de indruk ontstaan te zijn door uitwaaiing.
Opvallend zijn ook de geulen, die het zandoppervlak door
snijden. Vóórdat het veen begon te groeien werden ze in het zand
door riviertjes uitgeschuurd. Deze zelfde riviertjes zochten later
ook hun weg door het veen en gingen dus met de groei van het veen
omhoog.
In het noorden bij Kuinre breekt een oude loop van de
Linde door de boven besproken dekzandrug. De geul verlaat direct
daarna het gebied en gaat dan, naar uit onderzoek van WIGGERS
(1955) bekend is, niet door de Noordoostpolder, maar buigt naar
het zuidoosten en loopt dicht langs en ongeveer evenwijdig aan de
voormalige Zuiderzeedijk. Bij Ba,arlo komt de geul echter weer dit
gebied binnen. Van daar loopt de geul door Blokzijl, gaar in een
wijde boog om De Duin heen, om het gebied ten zuiden van het ge
maal Stroïnk voorgoed te verlaten. Bij Baarlo ontvangt deze Linde
loop een zijtak. Het is een geultje dat zich al eerder bij Olde
markt van de Linde had afgesplitst (en dat tevens gevoed werd door
een stroompje, komend van de hogere gronden bij Paa-slo), maar dat
zich hier weer bij de hoofdstroom voegt.

Afb. 2. Plaatsen waar monsters genomen zijn, ©voor mineralogisch onderzoek
A voor stratigraf isch en palynologisch onderzoek
61164-E2-U
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De voormalige geul van de Steenwijker A is5 zij het
vaag, eveneens op de kaart te herkennen, omdat de loop vrijwel
geheel "binnen het gebied ligt van de ontgonnen veenpolders, waar
van weinig gegevens bekend zijn.
In het zuiden van het Land van Vollenhove bij Zwart
sluis en in de Barsbekerbinnenpolder valt een duidelijk geulenpa
troon op. Verschillende geulen lopen hier naast elkaar en gaan in
elkaar over. Het is het beeld van een vlechtende rivier (EDELMAN,
1950). De geulen zijn waarschijnlijk door de Vecht gevormd. De
geul ^an het Meppelerdiep mondt nabij Zwartsluis in dit Vechtsysteem uit.
Op verschillende plaatsen worden de geulen begrensd door
hoge zandkoppen of ruggetjes. VEENENBOS (1950) beschreef ze als
rivierduineri. WIGGERS (1955) dateerde hun ontstaan in het Laatglaciaal. Door de plaatselijke,diepe insnijding kon het zand
blijkbaar gemakkelijk tot duinen opwaaien. In de Barsbekerbinnen
polder, langs het Meppelerdiep en de geul van Baarlo zijn er ver
schillende fraaie voorbeelden van te vinden.
*
Bij Steenwijk bevindt zich in de hoge, uit zand-op-keileem bestaande gronden een opening waardoor de Steenwijker A
stroomt. In noordoostelijke richting verwijdt zich deze opening
tot het brede dal van de Steenwijker A. Hierin komt geen keileem
voor, wel dekzand, waarop zich veen heeft gevormd. Gezien het
afwijkende karakter (o.a.. de minder vlakke ligging van het maai
veld t.o.v. NAP) is het reliëf van de zandondergrond van dit ge
bied niet op bijlage 1 weergegeven.
Het dekzand bestaat voornamelijk uit niet of zwak lemig
fijn zand. Het is goed gesorteerd met een korrelgroottemaximum
tussen 105 en 210 mu.
Omtrent de dikte van het dekzandpakket hebben we geen
gegevens kunnen verzamelen. Uit het onderzoek van WIGGERS (1955)
in de Noordoostpolder is er veel over bekend uit diepe boringen.
Het dekzand is daar meters dik (4 tot 6 meter). Het rust op
fluviatiel Laagterras, dat uit grover zand bestaat. Het is waar
schijnlijk, dat in het veengebied va.n het Land van Vollenhove de
diepere ondergrond dezelfde opbouw heeft.
Hiervoor is gesproken over de zandopduikingen langs de
diepe geulen, die als rivierduinen kunnen worden beschouwd. Het
zand ervan onderscheidt zich van het dekzand doordat het wat gro
ver is en op het oog wat bonter van samenstelling! er komen meer
gekleurde mineralen in voor. Ook de zware-mineralensamenstelling wijkt
af van die in dekzand, zoals blijkt uit de analysen in tabel 1,
uitgevoerd door Dr.R.D. CROMMELIN. De ligging van de monsterplaat
sen is weergegeven op afbeelding 2.
De monsters 1 t/m 4 zijn van opduikingen, die uit dek
zand bestaan, de andere van langs diepe geulen voorkomende opdui
kingen, die als rivierduintjes kunnen worden bestempeld. Het dek
zand bevat veelgpanaat en weinig saussuriet^ het kan tot de A-pro
vincie worden gerekend. Het duinzand is rijk aan saussuriet, een
mineraal aangevoerd door de rivieren, terwijl tevens het augietgehalte duidelijk hoger is. Het zand is opgewaaid uit de rivier
beddingen, waar het fluviatiele laagterras werd aangesneden.
In het zand heeft zich, voordat er zich veen op vormde,
een bodemprofiel ontwikkeld. Dit kan goed worden bestudeerd in de
opduikingen, verder ook in de drooggemaakte en ontgonnen polders,
waar vaak slechts dunne veenlagen aanwezig zijn.
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Op de opduikingen en ook op de reeds door veen bedekte
flanken ervan vindt men vrijwel steeds een humuspodzol (ABC-profiel). Buiten de opduikingen, waar het zand door een dikke veen
laag is bedekt, komen naast humuspodzolen ook AC-profielen voor.
In de min of meer afgesloten laagten van het dekzand heeft zich
soms meerbodem ontwikkeld. Het meerbodemmateriaal is zeer fijnzandig, humeus zand, dat - naar veelal wordt aangenomen - gedeeltelijk
va,n organogene oorsprong is. Het rust direct op het zand. Ook kan
tussen zand en meerbodem nog een laagje veen voorkomen. Het mate
riaal vertoont overeenkomst met wat in de Duitse literatuur is be
schreven als Mudde, in de Zweedse als dy.
Het zwak of niet-le.mige, matig fijne dekzand is tamelijk
goed doorlatend. Uit gegevens, bekend uit andere dekzandgebieden
en uit de polder Giethoorn, kan worden gesteld, dat het een doorlaatfactor heeft van ca. 0.75-1»5 m/etm., gemiddeld ca. 1 m/etm..
In verdichte lagen, b.v. B-horizonten, is de doorlatendheid veel
minder, evenals in meerbodemachtig materiaal.
3» Het veen.
Op de ontwikkelingsgeschiedenis van het veenpakket in het
randgebied van de Noordoostpolder gaat VEENENBOS (1950) uitvoerig
in. In grote lijnen geldt dezelfde ontwikkeling ook voor het gehele
Land van Vollenhove. Be hoofdzaken van dit proces zullen hier wor
den uiteengezet.
Op het golvende dekzandlandschap heeft zich gedurende de
stijging van de zeespiegel een laag veen gevormd, die tot ongeveer
NAP reikt en gemiddeld dus enkele meters dik is. De omstandigheden
tijdens de vorming van dit veenpakket waren zodanig, dat niet
overal hetzelfde veen is gaan groeien. Zoals bij de behandeling
van het reliëf van de zandondergrond in de vorige paragraaf reeds
is besproken, zochten diverse riviertjes van de hogere zandgronden
in het oosten en ook het Vechtsysteem door het gebied hun weg naar
zee. Hoewel ze geen of vrijwel geen slib meevoerden, waren de
groeiomstandigheden voor het veen in de nabijheid van de stroompjes
gunstiger door de blijkbaar grotere voedselrijkdom van het verse
rivierwater. Daardoor heeft zich hier mesotroof en eutroof veen kun
nen vormen, terwijl verder ervan af oligotroof veen (veenmosveen)
ontstond, dat voor zijn voedselvoorziening alleen op regenwater is
aangewezen. Op bijlage 2 is de verspreiding van de veensoorten,
zoals hier geschetst, globaal aangegeven. Het zeggeveen of rietzeggeveen (mesotroof tot eutroof) bevindt zich in brede stroken langs
de rivierlopen, het veenmosveen ligt er min of meer in de vorm van
eilanden tussenin. Het onderste gedeelte van de profielen in de
veenmosveengebieden bestaat meestal eveneens uit zeggeveen. In de
beginperiode van de groei van het veen was het milieu hier dus
voedselrijker.
In de Buitenpolder achter Kuinre ligt een veenmosveengebied,
dat zich voortgezet heeft inhet noordelijk gedeelte van de Noordoost
polder (WIGGERS, 1955). De Linde en zijn oude loop worden door stroken
mesotroof en eutroof veen begrensd, evenals de zijtak van Baarlo.
Ze omsluiten een veenmosveengebied, namelijk de omgeving van de
Schut- en Grafkampen en de Pierken. Ook in de huidige polder Gelderingen bevond zich een veenmosveengebied, dat ten gevolge van de daar
plaatsgehad hebbende ontginning moeilijk goed te omgrenzen was. Langs
de Steenwijker A komt weer mesotroof veen voor. Ten zuiden ervan
ligt een groot veenmosveengebied, waarin de verschillende wijden zich
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hebben gevormd. In het westen wordt dit gebied door de hoge gronden
bij Vollenhove afgesloten. Langs het Vechtsysteem en het Meppelerdiep bevindt zich weer een brede strook mesotroof en eutroof veen.
Het oligotrofe veenmosveen heeft in gereduceerde toestand
een donkerroodbruine kleur. Veelvuldig treft men er resten in aan
van Calluna (struikheide), Vaccinium oxycoccus (veenbes), Andromeda
(lavendelheide), Eriophorum (wollegras) en allerlei Spha,gna. Het
is fijn van structuur, op de breukvlakken ziet men talrijke fijne
wortelhaartjes. Wanneer het aan de lucht is blootgesteld verandert
de rode kleur snel in zwart.
Het mesotrofe zeggeveen is wat grover van structuur en meer
geelbruin van kleur'. De hoofdmassa wordt gevormd door wortelvilt
van zeggen (Carex). Opvallend zijn dikwijls de zaadjes van
Menianthes trifoliata (waterdrieblad). Verder komen er rietresten
(Phragmites) in voor.
Naarmate de omstandigheden, waaronder het veen zich heeft gevormd,
eutrofer waren, is het aandeel van het riet in de veenmassa groter
en vallen de platgedrukte rhizomen, blad- en wortelresten ervan meer
op. Het veen is dan rietzeggeveen of rietveen genoemd. In het meso
trofe zeggeveen kunnen soms grote hoeveelheden hout voorkomen.
Het is dan als broekig zeggeveen onderscheiden. Soms bevat het zeg
geveen (of rietveen) sideriet, met daarnaast vivianiet. Sideriet
is een veenmineraal met een vuilwitte kleur, die vuilbruin wordt
als het veen aan de lucht is blootgesteld. Het bestaat uit ijzercarbonaat. Bij besprenkeling met zoutzuur bruist het op. Vivianiet
is een veenmineraal van vuilwitte kleur, dat aan de lucht bloot
gesteld hemelsblauw wordt. Het is een ijzerfosfaat-verbinding.
Verder komt in het zeggeveen ook ijzeroer (ijzerhydroxyde) voor
in de vorm van meer of minder harde concreties.
Bij analyse blijkt het veen voor 80 à 90°f° uit organisch
materiaal te bestaan. Be rest is niet noodzakelijk zand of klei.
Bij de humusgloeibepaling zijn het voor een aanzienlijk deel asbestanddelen, die achterblijven.
Behalve veenmosveen en riet- en zeggeveen is op het veenkaartje (bijlage 2) nog onderscheidens veenslik en broekveen.
Het veenslik komt voor in enkele verlande rivierarmen en in een
gebied bij het Giethoornse meer (de Heven). Dit materiaal
(VEENENBOS, 1950,noemt het bag ger) kan zeer uiteenlopend van samen
stelling zijn. De gehalten aan organische stof, klei, zand en kool
zure kalk variëren sterk, eveneens de kleur (tabel 2). In tegen
stelling tot het veen, waarin allerlei plantenresten zijn te her
kennen, is het amorf. Het is een gyttja, bezonken in een verlanden
de plas of in een rivierarm. De Heven is een dergelijke plas
geweest, terwijl ook dode Lindelopen met dit materiaal zijn opge
vuld. In het la,atste stadium van de opvulling hebben riet en zeggen
aan de verlanding deelgenomen. Het bovenste gedeelte van een veenslikprofiel bestaat dan ook vaak uit zwart, kraggeachtig met slik
gemengd verlandingsmateriaal; kraggeveen genoemd. Hierin zijn wel
plantenresten te herkennen, o.a. riet. Soms gaat het veenslik naar
beneden weer over in zeggeveen. Van boven naar beneden treffen we
in zo'n profiel dus aans kra,ggeveen, veenslik, zeggeveen, pleisto-»ceen zand. De plas, waarin de gyttja, het veenslik bezonk, had dus
een bodem van veen. Zo'n plas heeft zich in het veen gevormd door
dat een "rivier"arm zich verwijdde ten gevolge van afslag van de
oevers (HAANS, 1953; HAANS en HAMMING, 1954).
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Af'b. 5• Veengrond met een meerbodemlaag. Boven de meerbodem
broekveen, onder de meerbo
dem "hotte" (hypnaceeën-veen).
Foto s

Dr.Ir.J.C.F.M.HaanSj
Archief Stichting voor Bodemkartering. R11-52.
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Het broekveen komt voor in het dal van de Steenwijker A,
bovenstrooms van Steenwijk. Het wijkt geheel af van het veen in
de rest van het gebied. Een veenprofiel is hier gewoonlijk als
volgt opgebouwd? De bovenste 20 tot 50 à 80 cm bestaan uit mesotroof broekig zeggeveen, dat dus veel houtresten bevat en een hoge
graad van vertering heeft. Hieronder ligt een meerbodemlaag van
enkele cm's tot 20 à 30 cm dikte (afb. 3). Daaronder volgt rood
bruin, tamelijk grof, rul veen, plaatselijk "hotte" genoemd. Het
is een veen rijk aan hypnaceeën. De meerbodemlaag kan soms geheel
ontbreken. De totale veendikte bedraagt hoogstens + 1.75
aan
de randen niet meer dan enige dm's. Voor verdere details zij ver
wezen naar hoofdstuk VII, waarin dit gebied uitvoeriger wordt be
schreven.
De vorming van het veenpakket vond grotendeels plaats in
het At1anticum en het Subboreaal. Dit bleek uit een stratigrafisch
en palynologisch onderzoek van een aantal profielen uit het gebied,
uitgevoerd door Prof.Dr.P. Plorschütz.
De resultaten hiervan zijn schematisch weergegeven in afb. 4* De
monsters zijn genomen in gebieden, die als veenmosveen werden ge
karteerd (profielen 1 en 2), als zeggeveen of rietzeggeveen (pro
fielen 3,4 en 5) of als veenslik (profielen 6 en j). De profielen
8 en 9 zijn afkomstig uit de polder Giethoorn, van plaatsen waar
nog een strook onvergraven veen aanwezig was. De monsterplaatsen
zijn op afb. 2. aangegeven.
Een uitzondering op het bovenstaande vormt profiel 2. Het
bovenste gedeelte (tot + 2 m) was verwerkt (oude dijk), het deel
eronder, dat tot aan het zand geheel uit veenmosveen bestond, werd
gevormd in het Subboreaal en het Subatlanticum, zodat het Atlan
tisch traject er geheel in ontbreekt. De beide profielen be
monsterd in het veenslikgebied
(6 en 7) vertoonden een duide
lijk Subatlantisch traject. De bovenste verlandingsfase van deze
profielen (kraggeveen) werd dus in zeer recente tijd gevormd, wat
in overeenstemming is met hetgeen hierover uit de verkavelingsvormen kan worden afgeleid (HAMMIEG,1958).
De profielen 10 t/m 1 4 lagen in het dal van de Steenwijker
A. Zoals hiervoor al vermeld, staat het veengebied in dit vrij
brede dal door een nauwe doorgang bij Steenwijk met het grote
westelijk gelegen veengebied in contact.
Stratigrafisch is het veen in dit dal van geheel andere samenstel
ling. Het blijkt ook veel ouder te zijn. Het onderste gedeelte van
de profielen (overwegend hypnaceeën-veen, "hotte") is Laatglaciaal
tot Preboreaal genoemd. De daarop plaatselijk voorkomende meerbodem
laag lijkt Preboreaal tot Boreaal te zijn, het bovenste mesotrofe
veen (broekveen) Boreaal, gedeeltelijk nog Atlanticum.
Merkwaardig is dus dat, terwijl in het veengebied westelijk
van Steenwijk het veen grotendeels in het Atlanticum en Subboreaal
werd gevormd, er in het dal van de Steenwijker A noordwestelijk
van Steenwijk uit die periode vrijwel geen veen wordt gevonden.
Het zou mogelijk zijn, dat in en na het Atlanticum de veengroei in
dit gebied geheel tot stilstand is gekomen. Waarschijnlijk is dit
echter niet. Meer voor de hand liggend zou zijn, dat de veenvorming
in en na het Atlanticum is doorgegaan en dat nog een veenlaag is
gevormd, die dan echter door vervening moet zijn verdwenen. De moei
lijkheid is echter, dat er bij het veldonderzoek geen duidelijke
aanwijzingen zijn gevonden, die in deze richting wijzen. In betrekke
lijk recente tijd is er verveend, dit betrof echter,voor zover kon
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worden nagegaan, vervening van het bovenste broekige veen dat in
het Boreaal, gedeeltelijk nog in het Atlanticum ontstond.
4. He t_ Sine^al^dak^
Aan de vorming van het veen kwam een einde, doordat een
kleidek op het veen werd afgezet. Door het stijgen van de zeespie
gel werd het veen overspoeld. VEENENBOS (1950) geeft voor het ge
bied tussen Kuinre en Blokzijl een uitvoerige beschrijving omtrent
de factoren, die deze afzetting hebben beïnvloed en de tijd waarin
deze plaatsvond. In grote l^nen geldt dit ook hier.
Be afzetting van de kleilaag vond zeer rustig plaats, er
werden geen kreken in het veen uitgeschuurd, het veen werd zeer
regelmatig bedekt met een,van de huidige dijken, landinwaarts uitwiggende kleilaag. Langs de kust werd een soort kustwal gevormd5
het minerale dek is hier het dikst tot + 1 m toe. Landinwaarts
wordt het dek snel dunner en wigt het uit op het veen. Waar het
dek dik is, is het zandig ontwikkeld; het onderste gedeelte is
echter meestal weer zwaarder. VEENEÏÏBOS (1950) beschrijft uitvoerig
de gelaagde, spekpannekoekachtige opbouw van deze dikke dekken.
Landinwaarts wordt het uitwiggende,minerale dek zwaarder en be
staat daar uit zware grijze klei; zandige klei ontbreekt. Nog ver
der landinwaarts wordt met het dunner worden de klei ook humeuzer,
op den duur zelfs venig. Ten slotte bestaat de bovengrond van de
veenprofielen uit wat slibhoudend, veraard veen. Yan een mineraal
dek kan dan niet meer worden gesproken. Bit uitwiggen strekt zich
uit over een afstand van 2 à 3 km. Buiten deze langs de kustlijn
gelegen kuststrook is geen mineraal dek van betekenis aanwezig.
V/aar zich in de huidige of voormalige kustlijn uitmondin
gen van veenstroompjes bevinden, is de klei dieper landinwaarts
afgezet. Het water, dat de minerale bestanddelen heeft aangevoerd,
kon hier wat verder het land indringen. Voorbeelden hiervan zijn
te vinden bij het Meppelerdiep, langs de Linde en in mindere mate
bij Blokzijl. Ook de bedijkingsgeschiedenis heeft hierbij soms een
rol gespeeld, zoals in hoofdstuk V nog zal blijken.
Waar geen mineraal dek aanwezig is, ontstond door de ont
watering, die bij de ontginning plaatsvond en door aëratie en
humificatie, een veraarde bovengrond van + 20 cm dik. Soms is het
profiel nog bezand of is met stalmest zand op het profiel geko
men. Ook bij een mineraal dek is het veen vlak eronder veraard.
Hiervoor werd gezegd, dat het kleidek op het veen langs
de kust het dikst is en daar in de vorm van een kustwal is afge
zet. In het terrein is dit aan een hogere maaiveldsligging niet
steeds te zien. Boor de zwaardere belasting is het veen hier name
lijk meer geklonken, zodat het maa.iveld bij de dikkere kleidekken
soms ongeveer even hoog ligt als bij de dunne (zie o.a. HAANS en
HAMMING, 1954, bijlage 2).
Bij de kartering van klei-op-veengronden behoren de aard en
de dikte van het kleidek
tot
de belangrijkste dingen, die op
de kaart dienen te worden aangegeven. Wat de aard van het kleidek
betreft kan er behalve in de granulaire samenstelling en het humusgehalte ook veel variatie bestaan in de structuur. Gronden
met dezelfde of ongeveer dezelfde granulaire samenstelling kunnen
verschillende structuren bezitten. VEENENBOS (1950) onderscheidde
o.a. bij knipklei (een zware, grijze stopverfa,chtige klei) inge
droogde typische pilaar- of kolomstructuren.
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Afb. 13° "Vervening. Turfdrogen.
De turf wordt regelmatig omgestapeld om een
zo goed mogelijke droging te verkrijgen.
Foto;

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering,
R11-84.

Af"b. 5« Landscha.p van trekgaten en zetwallen. De zetwallen dragen vaak veel houtgewas. Daartussen
trekgaten in verschillende stadia, van verlan
ding. Voorgrond en linkss kragge met daarop
riet en struiken, middenin open trekgat met
krabbescheer, gedeeltelijk reeds met rietkragge.
Foto.s

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R12-29.

Af"b o 6. Vervening.
Het verwijderen van de bo
vengrond.
Fotos

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bo
demkartering.
R12-23.

Afb. 7. Vervening. Veentrekken met de beugel, maxi
male warkdiepte + 3« 5 ui.
Van rechts naar links: De trekker, de menger
en een veentrapper.
Fotos

W.C. Markus.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R10-187.

Afb. 8. Vervening. Veenspitten, aaximale werkdiepte + 2 m.
Foto:

V/.C. Markus.
Archief Stichting voor Bodemkartering.

R10-196.

Afb. 9" Vervening. Het mengen in de mengbak. Het veen
wordt in water met de voeten getreden.
Fotos

W.C. Markus.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R11-13.

Af"b. 10. Vervening- Veenspreiden.
Het getrapte veen wordt uit de mengbak ge
schept (rechts) en in een gelijkmatig dikke,
"brijachtige laag te drogen gelegd (links).
Foto;

W.C. Markus.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R11-11.

Vervening. Veentrappen.
Met plankjes onder de voeten
en met steunstokjes, eveneens
voorzien'van plankjes, wordt
de veenspecie (het z.g, "rau
we veen") aangetrapt.
W.C. Markus.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R10-189.

Afb. 12. Vervening. Markeren.
Het aangeven van de lijnen, waarlangs het
rauwe veen tot turven gestoken wordt.
Fotos

W.C. Markus,
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R11-4.
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De dikke, minerale dekken van meer dan + 50 cm bestaan
meestal uit zandige of zavelige klei, of uit klei met zandbandjes.
Wordt het dek dunner, dan bestaat het uit grijze knipklei, knippige klei, grijze zware klei enz., met een humusgehalte van + y/o
tot + 12^ a 15% en een gehalte afslibbaar van + 55i° "tot 75$»
nog dunner worden van het minerale dek zijn verder onderscheidens
humeuze klei of humeuze knippige klei met een humusgehalte van
+ 15i° tot 25 à 30fo, sterk humeuze klei of venige klei met een
humusgehalte van 3Ofo tot 60fo (zie tabel 3).
5 • Vervening en_ver1,and_ing.
Het grootste gedeelte van het gebied is voor turfwinning
verveend. Hierbij is de techniek van de natte vervening toegepast,
die baggerturf oplevert. Wat na de vervening overblijft is een
la,ndscha,p van trekgaten en zetwallen (afb. 5)« De trekgaten zijn
de waterplassen, waaruit het veen is weggehaald; de vorm ervan is
rechthoekig. Bij een breedte van 10 à 15 111 "tot 30 à 40 m kan de
lengte honderden meters zijn (tot 500 à 800 m). Be zetwallen (of
ribben) zijn de smalle strookjes land, die tussen de trekgaten
overblijven. De breedte ervan bedra,a,gt 1 m tot 5 à 10 m. Ze zijn
even lang als de trekgaten. .
Het veentrekken en het maken van baggerturf behoort vrij
wel tot het verleden. Slechts hier en daar worden in het uitgeveende gebied nog achtergebleven resten veen verturffi volgens de
eeuwenoude methode. Op het nog aanwezige "hele" land rust een verveningsverb od.
Bij de vervening ging en gaat men op de volgende wijze te
werk. Van de strook, die men vervenen wil, wordt eerst de boven
grond (evt. aanwezig kleidek + veraard veen) ter breedte van +
een halve meter verwijderd (afb. 6.). Deze bovengrond gebruikt
men eventueel voor het maken van de zetwal, waarover hieronder
meer. De naastliggende strook wordt vlak gemaakt en men legt er
een laag strooisel ("struige") over5 later stort men de veenspecie hierop.
Het veen wordt met een beugel getrokken (afb. 7«) of met
een speciale spa, gespit (afb. 8). Het wordt in de mengbak, waar
men het in water kapot trapt, gestort (afb. 9)* Daarna wordt de
specie eruit geschept en in een gelijkmatig dikke laag verspreid
(a.fb. 10). In de dagen die hierop volgen wordt het veen getrapt
(afb. 11), met een markeur geeft men de maat van de turven aan (sfb.
12) en uiteindelijk wordt de specie langs deze lijnen tot turven
gestoken. Ten slotte zet men de turven op stapels te drogen (afb.
13).
In volgende jaren komt telkens een nieuwe strook aan de
beurt om verveend te worden.
Hiervoor is gezegd, dat de bovengrond, de zetgrond, die
voor turfbereiding ongeschikt is, te gebruiken is voor het maken
van zetwallen. In afb. 14 a t/m d is schematisch weergegeven hoe
dit in zijn werk kan gaan. Men is in dit geval met de vervening
in het midden van een perceel begonnen. De zetgrond wordt gede
poneerd in de sloten, "'die het perceel begrenzen. Naarmate de ver
vening in de volgende jaren voortschrijdt, werkt men naar de kan
ten toe en worden de sloten geheel met zetgrond opgevuld. Soms
wordt het veen tot op het zand weggegaald. Zeer dikwijls laat men
ook een laag zitten, hetzij omdat ze minder geschikt is voor turf-

Afb. 15- Veenribbenontsluiting in een veenontginningspolder» Links en rechts van de veenribbe
trekgaten met kragge en baggeropvulling. In
de veenribbe een oud slootje, opgevuld met
zetgrond.
Opmerking? Door het graven van een sloot is
op het maaiveld een slootwal ge
stort.
Foto;

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R12-3.
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bereiding, hetzij omdat het meeilijk is het veen geheel weg te
halen (b.v. door het voorkomen van stobben), hetzij omdat het veen
te diep voorkomt. Met de spade kan men het veen tot + 2 m weghalen
met de beugel tot + 3« 5 ni. Wanneer het perceel is verveend, kunnen
de oorspronkelijke sloten, die dan geheel met zetgrond zijn opge
vuld, als legakker voor het spreiden en drogen van de turf worden gebruikt.
Om uitzakken van de zetwallen te voorkomen, laat men er een strook
vast veen bij wijze van "steunbeer" tegenaan zitten. De zetgrond
die niet meer nodig is voor het maken van de zetwallen wordt vaak
in het water geworpen (afb. 14)»
Dit is één van de mogelijkheden, waarop zetwallen worden
gevormd. Waar een uitgeveend perceel grenst aan vast veenland,blijkt
vaak
dat de zetwallen in het verlengde van de perceelssloten van
het vaste veenland liggen. Dit wijst erop, dat de zetwallen op bo
venomschreven wijze zijn ontstaan. De bovenste 1.5 m van het pro
fiel in de zetwal bestaat dan uit zetgrond, daaronder treft men
autochtoon veen a.an (zie ook afb. 15)» Men ging ookwelzote werk,
dat men in het midden van een te vervenen perceel een strook ter
breedte van een toekomstige zetwal uitveende, waarna men in vol
gende jaren van de kanten van het perceel naar het midden toe
werkte. Daarbij werd de vrijgekomen zetgrond in de in het eerste
jaar uitgeveende sleuf geworpen. Zo werd dus midden in het oor
spronkelijke perceel een zetwal opgebouwd(afb. 14)»
Hoewel slechts weinig voorkomend, vooral bij de recentere
verveningen, is daarnaast ook land verveend, wa.ar men als legveld
smalle stroken autochtoon veen heeft laten zitten. Men treft daar
het ongestoorde veenprofiel nog aan, eventueel bedekt met een klei
laagje. Deze lega,kkers noemen we ribben.De oorspronkelijke boven
grond van het verveende land ligt hier op de bodem van het trek
gat.
De opbouw van de kunstmatig gemaakte zetwallen kan uiter
aard sterk uiteenlopen, al naar gelang de a.ard van de bovengrond
van het oorspronkelijke veenland en de \^ijze waarop men bij de
vervening te werk is gegaan. Daar waar het veen door een flinke
kleilaag was bedekt, is het zetwalmateriaal en daarmee het profiel
van de zetwal zeer kleiig. Waar de kleilaag ontbrak of venig was,
bestaat het profiel van de zetwal in hoofdzaak uit venig materiaal
Vaak wordt ook bagger in het profiel van de zetwal aangetroffen
(vroegere slootbodem) of kraggeachtig materiaal. In het laatste ge
val is waarschijnlijk een stevige kragge als legakker geschikt ge
maakt. Ten slotte komt het ook voor, dat in de zetwallen plotse
ling stukken volkomen ongestoord veen worden aangetroffen.
Het is bekend, dat de vervening soms in twee fasen heeft
plaatsgevonden. In eerste instantie werd ondiep verveend. Veel la
ter daarna werd het diepere veen weggehaald. In de tussenperiode
was er dan reeds een kragge gevormd. Ook is bekend, dat in de
wijden voorkomend, achtergebleven "vast veen" in de"bok" is ver
veend, d.w.z. dat men met een schuit de plas afvoer en het veen
wegbaggerde.
Het trekgaten-zetwallenpatroon varieert van gebied tot ge
bied, al naar gelang de techniek die bij de vervening is toegepast
Verder hebben ook verschillen in opbouw van het oorspronkelijke
veenprofiel hiertoe bijgedragen. In hoofdstuk III worden voorbeel
den hiervan besproken.
Omtrent de geschiedenis van de vervening is bekend, dat
deze al in de Middeleeuwen is begonnen. Het hoogtepunt valt in de
17e, 18e en 19e eeuw. Aanvankelijk heeft men vrij wild verveend,
d.w.z. men is weinig systematisch te werk gegaan, zonder voldoende

Afb. 16. Het Kleine Belter Wijde.
Een van de kleinere plassen in eerste in
stantie door vervening ontstaan en door oe
verafslag vergroot. Verlanding door water
lelie, "biezen enz..
Pot0s

Dr.Ir.J.C.F.M. Haans.
Archief'Stichting voor Bodemkartering.
R11- 92.

voorzorgsmaatregelen te treffen om afslag van land te voorkomen.
Dit heeft tot gevolg gehad, dat er door samenvloeiing van trekga
ten plaasen ontstonden, die door stormen en overstromingen nog
meer werden vergroot (afb. 16). Voorbeelden hiervan z?jn Belter en
Beulaker Wijde. Later zijn er voor de vervening reglementen ge
komen, die bepaalde breedten van trekgaten en zetwallen voorschre
ven.
Uit de huidige landschapsvorm - het pa,troon van trekga
ten en zetwallen, het stadium van verlan ing van de trekgaten,
het voorkomen van plassen enz. - is in grote lijnen te reconstru
eren hoe de verveningen zijn verlopen. Het blijkt, dat men het
veenmosveen in het algemeen het eerst heeft verveend. Dit veen
moet zich het best voor de turfbereiding hebben geleend. Men is
waarschijnlijk in de omgeving van Giethoorn, Wanneperveen en BeltSchut sloot met de vervening begonnen. Het veenmosveengebied van
Kalenberg is waarschijnlijk later verveend, aangezien hier een veel
regelmatiger patroon van trekgaten en zetwallen voorkomt van in het
vorige gebied. Het laatst zijn zeggeveengebieden verveend, zoals
b.v. de strook zeggeveen langs het Meppelerdiep en het zeggeveen bij
Wetering. In hoofdstuk III zal een en ander aan de hand van bodemkaarten nog wat nader worden toegelicht (zie ook HAASTS, 1 953)De trekgaten gaan op den duur verlanden, aa,n welk proces
verschillende, elkaar opvolgende, plantengezelschappen deelnemen.
Dit zich op het gebied van de plantensociologie afspelende proces
kan hier uiteraard slechts zeer summier worden besproken. Voor uit
voeriger gegevens wordt verwezen na,ar HAVING A (1956). Diverse
milieufactoren zijn op het verloop van de verlanding van invloed.
De diepte van de trekgaten kan sterk wisselen, al na,ar de diepte
van de zandondergrond, terwijl verder op de bodem van de trekgaten
een laag veen kan zijn achtergebleven. Soms heeft men zetgrond in
het trekgat teruggestort, welk materiaal vooral als het veel klei
bevat, de voedselrijkdom van het water sterk kan vergroten. De
aard van het veen (oligotroof of mesotroof), waarin de trekgaten
zich bevinden is eveneens belangrijk. Een zeer belangrijke rol
speelt verder de voedselrijkdom van het water in de trekgaten, die
waarschijnlijk vooral door de verversingsmogelijkheid ervan wordt
bepaald. Vóór in 1919 de boezem.bema.ling tot stand kwam, kon het
waterpeil sterk wisselen en hadden geregeld inundaties plaats.
De trekgaten rondom de wijden, bij het Meppelerdiep en langs het
Steenwijkerdiep kregen hierdoor waarschijnlijk meer toevoer van
voedingsstoffen dan betrekkelijk afgesloten gelegen trekgaten, zo
als die in de Schut- en Grafkampen. Toch kan men ook nu nog con
stateren, dat trekgaten, die in verbinding staan met grote vaarten
of die in de nabijheid van de grote wijden liggen, ten gevolge
van de verversing van het water dikwijls een weliger rietvegeta
tie dra,gen dan andere. Ten slotte is de mens een belangrijke milieu
factor door het snijden van riet of het verza,melen van andere plan
ten, door het aanleggen van hooiland op ver verlande kraggen, door
het in gebruik nemen van zetwallen of ribben als hooiland of weiland
enz..
De verlanding heeft in grote lijnen ongeveer als volgt plaats.
Allerlei ondergedoken waterplanten, waaronder ook wieren en andere
lagere planten, groeien in het trekgat, sterven af en verteren ge
deeltelijk. Hierdoor en doordat de golfslag de kanten en het even
tueel op de bodem aanwezige veen of zetwalmateriaal losslaat, ont
staat een zeer dunne, zwarte waterige brij, een soort slootmodder,
die verder als bagger aangeduid zal worden.

Afb. 17- Verlanding.
Een open trekgat met nog weinig plantengroei
Langs de kanten lisdodden en riet. In het wa
ter waterlelie.
Fotos

W.C. Markus.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R11-34.

AfTa. 18. Terlanding.
Een open trekgat met veel krabbescheer. De
zetwallen zijn begroeid met struikgewas.
Foto;

Dr.Ir.J.C.P.M. Haans.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R11-66.

Afb. 19. Yerlanding.
Een open trekgat met veel lisdodde. Vooraan
nog geheel open water.
Fotos

W.C. Markus.
Archief Stichting voor Bodemkartering.

R11-31.

A-fb. 20. Verlanding.
Slappe, zeer dunne kragge. De kragge staat
voortdurend onder water.
Foto;

C.Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R12-15.

Verlanding.
Stevige, dikke kragge. Hierop komt weinig
rietgroei meer voor. Wel allerlei kruiden
en struikgewas.
C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R12-19.
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Naarmate de ver landing voortschrijdt, komt de bagger dichter onder
de oppervlakte van het water.
Daarnaast gaan ook drijvende waterplanten in het trekgat
groeien, als waterlelie (afb,. 16 en 17)? gele plomp, verder kikkerbeet, veenwortel en watergentiaan. Een veel voorkomende plant
is krabbescheer. Deze groeit vaak erg plaatselijk. Soms zit een
heel trekgat er mee dicht. Dit laatste ziet men vooral in zeggeveengebieden (afb. 18). Al
deze planten sterven in het na
jaar af en bevorderen de baggervorming.
Door dit alles wordt de plas ondieper. Als de bagger op
1 m of minder onder het wateroppervlak komt, wordt het milieu
gunstig voor de groei van vaste waterplanten als lisdodde, riet,
egelskop e.d., waarmee het ontstaan van de kragge is ingezet
(afb. 19)» Deze planten wortelen min of meer in de bagger en vor
men horizontale uitlopers. De wortels sterven af, maar verteren
niet of in geringe mate. De gelige kleur blijft behouden. Gelei
delijk
ontstaat een dicht net van wortelstokken en wortels,
de kragge. Aanvankelijk is deze nog dun en staat er water op. Op
den duur wordt zij dikker-en ook dichter en krijgt een vezelig
karakter. De kragge drijft op het water (de bagger) en kan mee
golven met de vloeistof. De dunne, golvende kraggen kunnen al zo
stevig zijn, dat men erop kan lopen.
Riet en lisdodde vormen de voornaamste vegetatie in het
begin van de kraggevorming. Daarnaast komen ook vo or biezen (mattenbies, in grote pollen), egelskop en speciaal in zeggeveengebieden
allerlei zeggen. Al spoedig gaan ook struiken (els, berk) op de
kragge groeien.
De wortelmassa wordt dikker en de kragge steviger, waar
door zij op den duur niet meer meegolft met het water.
De dikkere kraggen zitten ook vast aan de ondergrond en gaan niet
met het waterpeil op en neer. Sinds 1919 is dit vastgroeien sterk
bevorderd door de boezembemaling. Tijdens de inundatie in de laat
ste oorlog kwamen deze kraggen onder water, terwijl sommige dunne
kraggen daarentegen met het water omhoog gingen.("opgesprongen
kraggen").
Op jonge rietkraggen staat nog een laagje water (afb.20).
Naarmate de kragge ouder en dikker wordt, groeit ze boven het wa
ter uit. De rietgroei gaat dan langzamerhand achteruit en allerlei
kruiden vinden op de kragge een standplaats, zoals winde, beren
klauw en andere scherrnbloemigen, poelruit, moerasrolklaver, moe
raslathyrus, valeriaan, allerlei varens en waterdrieblad. Wordt de
kragge nog "droger" dan neemt het riet in betekenis af (afb. 21).
Er kan dan veenmos gaan groeien en onder meer ook dopheide, struikheide, veenbes, moeras spirea en gagel. Het veenmos groeit vaak in
bulten, waarop en waarbij veenbes, dopheide en zonnedauw staan.
Het riet groeit tussen de mosbulten in, samen met bladonkruiden en
grassen zoals pijpestrootje en pluimstruisriet. Daarnaast kan men
op deze kragge dicht struikgewas aantreffen, waarin onder andere
els, berk, wilg, sporkenhout (vuilboom), lijsterbes en Gelderse
roos tevinden zijn.
Het spreekt voor zichzelf, dat de hiervoor geschetste
verlandingsstadia,althans gedeeltelijk, in één trekgat naast elkaar
kunnen voorkomen. Zo ziet men vaak, dat aan de randen het riet hol
staat, gemengd met veel bladonkruiden, terwijl verderop in het
trekgat het riet dicht staat, waaxbij de kragge nog met water be
dekt kan zijn.

Aft. 22. Slootschieten in kraggeland.
Foto ;

G. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R12-9.
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De zetwallen en ribben dragen, voor zover ze niet als
grasland worden geëxploiteerd, meestal een weelderige vegetatie,
vaak met opgaand hout, terwijl er ook dikwijls bramen op voorko
men. Deze vegetatie doet het op de kragge meestal veel minder
goed.
Een oude kragge ka,n wel een dikte van een meter berei- '
ken. Dit is echter een uitzondering. De meeste zijn tussen de
50 en 75 ce dik (afb. 22).Over de tijd, waarin deze dikte wordt
bereikt, zijn geen goede gegevens beschikbaar. Zeer globaal ge
sproken kan worden gezegd, dat in gunstige omstandigheden in
ongeveer 50 jaar tijds een kragge van + 35 cm dikte kan ontstaan.
Daarna vindt de toename in dikte waarschijnlijk langzamer plaats.
Riet maakt dan veelal plaats voor een armelijker vegetatie of er
komt houtopslag, waardoor minder kragge wordt toegevoerd (afb.
5).
De kragge besta,at geheel uit organische stof. Het mate
riaal heeft echter geen inkolingsproces ondergaan zoals dat bij
veen het geval is. Wanneer bij inpoldering de kragge wordt droog
gelegd, geaëreerd en gespit, verteert liet materiaal in vrij kor
te tijd grotendeels. Hetzelfde geldt voor de bagger.
De pH-waarden van het verse kraggemateriaal lopen nog
al uiteen. Een dikke kragge (50-75 cm) heeft bovenin een pH/H20
van + 4«5» Met de diepte loopt de pH op tot ongeveer 5-5 à 6.0
aan de onderkant. Bij een zeer armelijke vegetatie van veenmos, heide, enz. kan de pH in de bovenste 20 cm schommelen tus
sen 4*0 en 4*5« De bagger heeft een pH van 6.0 à 6.5» Bij dun
ne kraggen (20 à 30 cm) is de pH hoger 5*5 à 6.0', in de bagger
eronder 6.5 & "J.O. De pH van het water van de wijden, vaarten
en open trekgaten schommelt tussen de J.O en'8.0.
In de Schut- en G-rafkampen is de verlandingsvegetatie
in het algemeen zeer armelijk. Op ver verlande kraggen treft men
hier o.a. veel veenmos, heide en gagel aan. De enige oorzaak,
die men voor de verklaring van het bestas,n van deze verschillen
kan aanwijzen, schijnt het verschil in samenstelling van het
oorspronkelijk aanwezig geweest zijnde veen te zijn. De verlan
dingsvegetatie in de omgeving van Belt en Schutsloot, eveneens
een oorspronkelijk veenmosveengebied, is veel minder armelijk
dan in de Schut- en Grafkampen. Heide komt hier vrijwel niet
voor. De verklaring hiervoor moet waarschijnlijk worden gezocht
in de grotere aanvoer van vers water in dit gebied. Met alleen
doordat het grenst aan de grote wijden, maar ook door inunda
tie met het Meppelerdiepwater, hetgeen vroeger veel voorkwam en
voor het laatst plaatsvond in 1945«
De instelling van een vast boezempeil sinds 1919 heeft
de verlanding in het algemeen bevorderd. Voordien had, door de
wisselende waterstanden en de inundaties, veel afslag plaats.
De invloed van de mens is aanzienlijk. Jaarlijks wor
den grote hoeveelheden riet gesneden. Met het oog hierop wordt
boomgroei op kraggen tegengegaan door het rooien van struiken,
het doodspuiten van schadelijke kruiden, als b.v. winde. Soms
worden, zoals in de Schut- en Grafkampen, complexen van trek
gaten van de boezem afgesloten en wordt de wa,terstand door in
pompen van water verhoogd. Men beoogt hiermee de rietgroei te
bevorderen. Eveneens worden voor de rietcultuur lisdodden en
egelskop als bindmateriaal gesneden. Biezen worden, zij het
sporadisch, geoogst voor het vlechten van matten, terwijl men

Afb. 23. Kraggehooiland.
De sloten dienen voor aanvoer van mest en
afvoer van hooi.
Fotos

Dr.Ir.J.C.F.M. Haans.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R11-78.

Afb. 24. Kraggeslepen.
Het lossnijden van een reep kragge, die daar
na achter een boot vervoerd wordt.
Foto;

Dr.Ir.J.C.F.M. Haans.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R11-101.

Afb. 25. Genia.aide zetwal.
Sommige zetwallen zijn als hooiland of als
weiland in gebruik.
Foto:

W.C. Markus.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R11-35.
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verder ook wel kalmoes, zonnedauw en veenmos verzamelt» Vroeger
haalde men soms krabbescheren uit de trekgaten om ze als organische
meststof, vooral op aardappelakkertjes te gebriiiken.
Voornamelijk door zijn ontginningsmaatregelen heeft de
mens nog sterker ingegrepen. Grote oppervlakten kraggeland zijn
tot hooiland aangemaakt. Voor deze ontginning worden bij voorkeur
de dikkere kraggen gebruikt. Men begint met in de kragge een "sloot
te schieten", d.w.z. dat ter breedte van een sloot de kragge er
wordt uitgespit (afb. 22). Het materiaal wordt gebruikt om de soms
wat bultige kragge te egaliseren. Daarna wordt uit de sloot bagger
gehaald, die in een dunne laag van enige cm's wordt uitgespreid.
Hierin wordt een graszaadmengsel gezaaid. In enkele gevallen zijn
ook wel naast de kragge liggende, hogere zetwallen afgegraven. Het
hierbij vrijkomende materiaal gebruikte men ook voor egalisatie^v
De in de kragge gemaakte sloten dienen als vaarwater. Zij zijn be\j
langrijk voor de aanvoer van mest en de afvoer van hooi (afb. 23).
Het aldus ontgonnen land is meestal slechts geschikt voor
hooiland. Voor beweiding is het niet stevig genoeg; het mist de no
dige dra.agkra,cht. Hoogstens kunnen er schapen of jong vee op worden
geweid.
Wanneer echter de zandondergrond of het onvergraven veen
niet dieper dan + 1 m beneden het ma,aiveld voorkomt, is het steviger.
De kragge rust dan op deze ondergrond en bovendien ka.n meestal zand
uit de slootbodem worden gehaald om de kragge van een zandlaagje te
voorzien. De draagkracht is aanzienlijk groter en beweiding is moge
lijk. Oostelijk van het kanaal Steenwijk-Bla,uwe Hand, in de omgeving
van het dorp Giethoorn, komen veel van deze bezande kraggelanden
voor.
In dit verband dient de vroeger toegepaste techniek van het
"kraggeslepen", "heveslepen" of "land verzeilen" genoemd te worden
(afb. 24). Hierbij wei-den van een kragge repen losgesneden. Ze werden
gekanteld en drijvend naar een trekga,t met ondiepe zandondergrond
"gevaren", waar ze weer rechtop naast elkaar werden gezet. De kragge
werd daarna geegaliseerd en bezand en tot weiland aangemaakt. Ter
plaatse waar de kra,gge was weggehaald, kon de verlanding opnieuw be
ginnen.
Soms maakte men ook trekgaten dicht met zetgrond. Dit is
kleiig en venig materie,al, dat bij de vervening vrijkomt. Hier en
daar is dit bij de woonkern gebeurd, waarbij de zetgrond van elders
werd aangevoerdf o.a.. bij het dorp Wetering op vrij grote schaal.
Ook de zetwallen, vooral de bredere, worden als hooi- en
weiland geëxploiteerd (afb. 25).
De aangemaakte of ontgonnen gronden worden veelal bemest met
stalmest, maar ook met kunstmest.
Met de moderne ontginningsmethoden, sinds + 1930 toegepast,
worden complexen uitgeveend land ingepolderd, drooggelegd en ontgonnen
tot bouwland en grasland. De mogelijkheden tot landbouwkundige exploi
tatie van het uitgeveende gebied zijn daardoor totaal gewijzigd. In
hoofdstuk IV wordt daar nog nader op ingegaan.
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m. JE BODEMGESTELDHEID VAN ENKELE ÏÏITGEVËENDE GEBIEDEN.
1. Inleiding.
Nadat in hoofdstuk II de algemene opbouw van het veenlandschap in het Land van Yollenhove is besproken,, wordt in dit
hoofdstuk aan de hand van bodemkaarten nader op de gesteldheid
van het uitgeveende gebied ingegaan. De volgende delen hiervan
werden in de loop van 1950 - 1952 gekarteerds Dwarsgracht,
Wetering, Kalenberg-West, Kalenberg-Oost en Belt-Schutsloot (afb.
1). Van elk van deze gebieden is bij dit rapport een bodemkaart,
schaal 1 s 10.000 en een zanddieptekaart, schaal 1 s 10.000, gevoegd.
Er bestaan plannen om hier tot inpoldering en ontginning over te
gaanj sinds de ka,rtering zijn in Wetering deze plannen reeds ge
deeltelijk gerealiseerd.
Het gekarteerde gebied behoort tot het boezemland van het
Waterschap Vollenhove. Het gemaal Stroïnk gelegen aan de Etteland»
se kolk, ten zuiden van Blokzijl, beheerst het waterpeil. Het win
terpeil is 80 cm - NAP, het zomerpeil 'JO cm -NAP. Dit betekent
een stand van ongeveer 50 à 40 cm beneden het maaiveld van de rib
ben of zetwallen.
Bij de kartering zijn ongeveer 2 waarnemingen per ha ver
richt. Bij de waarneming werden, met een schop of Edelman-boor, de
bovenste dm's van het profiel beoordeeld, speciaal op de ribben en
zetwallen, het vaste veenland of de stevige kraggen. Daarna werd met
een veenboor van 2 m lengte geboord en de veenspecie bekeken. Ten
slotte is met een zandstang van 4 m lengte een peiling gedaan naar
de diepteligging van de pleistocene zandondergrond. Als veldkaarten
zijn luchtfoto's, schaal 1 s 5»000, gebruikt, waaraan vooral in dit
gebied grote voordelen waren verbonden.
2. De_leg£nd_a_van_d_e bodemkaarten en de_zanddieptekaarten.
In de legenda van de bodemkaarten (bijlagen, 3 en 5) is
de volgende hoofdindeling gemaakts
Zandgronden, Z.
Het zijn de gronden die voorkomen op de pleistocene op
duikingen. Ze zijn niet verder onderverdeeld.
Veengronden, V.
Hiertoe zijn gerekend de niet-vergraven, autochtone veen
gronden. Al naar de aard van het veen en de bovengrond zijn ze
verder onderverdeeld.
Verlandingsstadia van de trekgaten, T.
De trekgaten, die bij de vervening ontstaan, gaan verlanden.
Hierbij vormt zich de kragge. Er is een indeling gemaakt naar het
stadium van verlanding, resp. naar dikte en stevigheid van de
kraggen.
Kraggehooilandgronden, Th.
Zijn de kraggen als hooiland in cultuur genomen, dan zijn ze
op de kaart als kraggehooilanden onderscheiden. Ze zijn ingedeeld
naar hun stevigheid.
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Ribben, zetx^allen en zetwalgronden, W.
ZetwalLen en ribben, die smaller zijn dan + 5 i( zijn met
strepen op de kaart aangegeven. Nadere informatie over hun profielopbouw wordt niet gegeven; de schaal van de kaart laat het
niet toe. De bredere zetwallen zijn met een kleur op de kaart
aangegeven en onderverdeeld naar de aard van het profiel (zet
walgronden). Op dezelfde manier zijn de met zetwalmateriaal
aangemaakte trekgaten voorgesteld. Dp brede ribben zijn als
veengronden, V, aangegeven.
Op de zanddieptekaarten (bijlagen 4 en 6) is de diepte
ligging van de pleistocene zandondergrond in decimeters beneden
het maaiveld van het vaste veenland of van de zetwallen aangegeven.
De tranches liggen vijf decimeter uit elkaar.
De eenheden van de bodemkaarten worden nu uitvoeriger
besproken.
Zandgronden, Z.
Waar de pleistocene zandondergrond opwelvingen vormt, die zo hoog
zijn, dat ze niet door veen zijn bedekt, vinden we de zandgronden.
Het zand is niet of zwak lemig en matig fijn. Er heeft zich veelal
een humuspodzol (ABC-profiel) in ontwikkeld. In de opduikingen zijn
de profielen zeer dikwijls vergraven, omdat men hier materiaal
voor stalzand en voor andere doeleinden heeft weggehaald. Ook xtfanneer het profiel ongestoord is, kan het nog sterk in opbouw uiteen
lopen. Meestal is deze ongeveer als volgts
Onder een humeuze zwarte A1-horizont van 15 à 20 cm dikte volgt
een donkergrijze A2-horizont (loodzand of gebleekt zand) van 1525 cm, dan een B-horizont. Deze kan sterk in dikte en geaardheid
variëren. Veelal is de kleur fletsbruin en de dikte + 30 cm. Ge
leidelijk wordt de kleur naar onderen meer bruingeel en grijsgeel,
waar hij overgaat in de C-horizont. De kleur van de B-horizont kan
ook meer roodbruin zijn; hij is dan ook vaster en verkit (zandoer)
Hoe het profiel op een bepaalde plaats zal zijn, is afhankelyk van
verschillende factoren. Sommige opduikingen steken tamelijk hoog
boven het omringende veenland uit. Hier treft men profielen aan
met slechts matig humeuze bovengronden en vrij dikke loodzandlagen.
Andere, die zich minder hoog verheffen, hebben sterkere humeuze
bovengronden. Dit kan ook veroorzaakt zijn, doordat ze nog met
een veenlaagje bedekt zijn geweest, dat bij de ontginning door de
bovengrond is gewerkt. De A2-horizont is veel dunner of ontbreekt
geheel, zodat de A1-horizont direct op de B-horizont rust. De kleur
van deze laatste is dan veelal vaalbruin en gaat zeer geleidelijk
in een vuilgeelgrijze C-horizont over. Soms kan de A1-horizont slib
bevatten, welk materiaal correspondeert met de kleilaag die op het
veen is afgezet.
De zandgronden vormen vrijwel steeds verhogingen in het terrein.
Dikwijls zijn ze door veengronden omringd, die niet verveend zijn,
omdat het zand ondiep voorkomt. Deze percelen liggen vrijwel steeds
in gras. Daarnaast komen ook zandopduikingen voor in verveend land,
te midden van trekgaten en zetwallen dus. Deze, gewoonlijk zeer
kleine, zandkopjes worden dikwijls gebruikt als akkertjes, o.a.
voor aardappelen.
Gezien de meestal geringe omvang en de sterke variatie in profielopbouw, zijn de zandgronden niet verder onderverdeeld.
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Veengronden, V.
De onvergraven, autochtone veengronden zijn, al naar de aard van
het veen en van de bovengrond als volgt onderverdeeld.
Tm Yeenmosveen met een bovengrond van venige klei, kleiig veen of
veen.
Vz Zeggeveen en rietzeggeveen met een bovengrond van venige klei,
kleiig veen of veen.
Vb Veenslik met een bovengrond van venige klei, kleiig veen of
veen.
Deze eenheden kunnen nog met een of meer van de volgende 3 symbolen
voorzien zijn.
k

Wanneer dit symbool is toevegoegd bestaat de bovengrond niet uit
veni^pklei, kleiig veen of veen, maar uit klei of humeuze klei.

o

Wanneer dit symbool is toegevoegd, bevat het profiel een laag
overslagzand.

g

Wanneer dit symbool is toegevoegd is het bovenste gedeelte van
het profiel vergraven (langs dijken).

De kaarteenheden zijn als volgt te omschrijven;
Vm Het bovenste 20 à 30 cm dikke gedeelte van het profiel bestaat
uit zwarte tot bruinzwarte venige klei of kleiig veen of uit
kleiarm veen. Het humusgehalte (gloeiverlies) varieert in over
eenstemming daarmee van + 30% tot meer dan 60fo.
Daaronder volgt veenmosveen, eerst zwart en min of meer ver
aard, dieper, vanaf ongeveer 75 cm, roodbruin. Het veenmosveen
kan enkele meters dik zijn. Het onderste gedeelte, dat rust op
het zand,bestaat veelal weer uit zeggeveen. De samenstelling
van het veenmosveen is in hoofdstuk II besproken.
Vz Behalve dat het veen hier uit zeggeveen of rietzeggeveen be
staat is de opbouw van de gronden van deze eenheid gelijk aan
de vorige. De samenstelling van het zeggeveen en rietzeggeveen
is in hoofdstuk II beschreven.
Vb De veenspecie bestaat hier uit veenslik, overigens is de opbouw
gelijk aan kaarteenheid Vm» De opbouw van het veenslik is in
hoofdstuk II behandeld.
Vmk, Vxk, Vbk Onder een zode die + 5 cm dik is, volgt grijze of
bruingrijze, roestige klei of humeuze klei ter dikte van 15 à,
30 cm. Het humusgehalte ervan bedraagt resp. ca. 8 à 1*f/o en
20 à 30het gehalte afslibbaar 40 à 60fo. Dieper wordt het pro
fiel geleidelijk humeuzer, overgaand in veenmosveen (Vmk), zeg
geveen of rietzeggeveen (Vzk) of veenslik (Vbk).
Vmo, Ymko, Vzo, Vzko Op de profielen, hiervoor beschreven onder
Vm, Vmk, Vz en Vzk ligt een laag overslagzand. Het is veelal
matig fijn, wat kleihoudend of kleiarm zand, geelgrijs van kleur.
De bovenste 10 à 20 cm zijn humeus en donker gekleurd. De totale
dikte van de laag zand varieert van ca. 20 cm tot ca. 1 m. Soms
is het overslagzand nog weer bedekt door een kleidekje van 10
à 15 cm.
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Vmg, Vmkg, Vzg, Vzkg De profielen, hiervoor beschreven onder Vm,
Vmk, Vz en Vzk, zijn vergraven. Veelal is de bovengrond wegge
haald voor het maken van een dijklichaam. Later is wat geëgali
seerd. De gronden liggen gewoonlijk wat lager. Men treft deze
eenheden hoofdzakelijk langs de dijken aan.
De veengronden liggen in gras. Men treft het grasland aan:
in brede stroken langs de dijken, voor welk land veelal een
verveningsverbod bestond; op plaatsen waar het veen ongeschikt
geoordeeld werd om er turf van te maken; en nabij opduikingen,
waar het zand ondiep voorkomt. Verder zijn ook brede ribben
> + 5 m) als veengronden op de kaart aangegeven.
Verlandingsstadia van de trekgaten, T.
De volgende stadia in de verlanding van de bij de vervening ont
stane trekgaten zijn onderscheiden.
Ta, open trekgaten. Het trekgat is nog open, d.w.z. er heeft zich
nog geen kragge gevormd. Wel kunnen er allerlei drijvende en
ondergedoken waterplanten in groeien (b.v. krabbescheer). Op
de bodem van het trekga.t kan zich al bagger hebben gevormd, die
echter nog niet hoger dan + 75 cm onder de waterspiegel komt.
Aa.n de randen kan reeds een smalle strook kragge zijn gevormd.
Tb, beginnende verlanding. De verlanding is reeds begonnen. Aller
lei vaste waterplanten (o.a. lisdodde en riet) hebben er een
standplaats gevonden. De bagger bevindt zich reeds hoger dan
+ 75 cm onder de waterspiegel, zodat het varen met een boot
daardoor al wordt bemoeilijkt. Een kragge heeft zich nog niet
gevormd, afgezien van de smalle stroken, die vaak langs de
randen voorkomen.
T1, slappe, zeer dunne kragge. Er heeft zich een dunne kragge ge
vormd van 5 à 15 cm, bestaande uit een net van wortels en wor
telstokken. De vegetatie bestaat uit riet, lisdodde, allerlei
zeggen, enz.. De kragge is zo dun, dat zij met het water mee
golft en bij het betreden bestaat er veel kans op doortrappen
of doorzakken. Soms is de kragge nog met een laagje water van
+ 20 cm bedekt.
Onder de kragge bevindt zich de bagger.
Kraggen als deze kunnen veel riet produceren.
T2, vri.i stevige, matig dikke kragge. De kragge is dikker geworden (variërend van 20 cm tot maximaal 60 cm). Er staat geen wa
ter op. De kragge golft op en neer als men er overheen loopt.
Plaatselijk komen zeer dunne gedeelten, soms zelfs gaten, daar
naast ook zeer stevige delen voor.
De vegetatie bestaat uit riet, allerlei zeggen en verschillende
kruiden, terwijl ook reeds houtopslag is te zien. Het zijn deze
kraggen die grote hoeveelheden riet en bladriet leveren. De dik
ste geven meer het bladriet, de dunnere het dekriet.
T5» stevige, dikke kragge. Dit zijn de dikste kraggen van ca. 50
tot 100 cm dik. Het maaiveld ervan ligt wat hoger dan bij de
vorige. Als men er overheen loopt, bewegen ze niet. De bagger
onder de kragge is eveneens dichter en minder waterrijk dan bij
de vorige. Riet groeit er minder op, het wordt verdrongen door
allerlei bladonkruiden, terwijl verder ook Sphagnum, heide enz.
kunnen voorkomen. Ze kunnen ook voor een groot deel of geheel
begroeid zijn met opgaand struikgewas. Voor dekrietproduktie
zijn ze van weinig betekenis meer, wel leveren ze nog bladriet.
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Kraggehooilandgronden, Th.
Wanneer de hiervoor besproken kraggetypen tot hooiland zijn ge
maakt zijn ze onderscheiden alss
Th1 , Th2 of Th5, resp. sla,ppe, vrij stevige en stevige kraggehooilandgrond.
Vooral op de dikke, stevige kraggen komt hooiland voor, minder
vaak op de vrij stevige, matig dikke kraggen en sporadisch op
de slappe, zeer dunne kraggen. Ze verschillen weinig van de
eenheden T1, T2 en T3? de wilde vegetatie is gerooid, er is
een laagje bagger opgebracht en er is gras ingezaaid (zie ook
hoofdstuk II, par. 5)» Terder is nog onderscheiden?
Th4, zeer stevige kraggehooilandgrond
(kraggeweiland).
Sommige kraggen, waaronder het pleistocene zand ondiep voorkomt,
zijn aangemaakt door het opbrengen van zand en bagger uit de
slootbodems. De kragge kan dan op het zand komen te rusten, zodat
een stevig geheel wordt verkregen, waarop beweiding in niet al
te natte perioden mogelijk is. Dit is voornamelijk het geval
nabij de hogere gronden van St. Jansklooster. Daarnaast zijn
ook enkele andere, zwaar aangemaakte kraggen als Th4 gekarteerd.
Trekgaten, in de hiervoor besproken verlandingsstadia of aangemaakt
tot hooiland, nemen een groot deel van het uitgeveende gebied in
beslag.
De aandacht dient erop te worden gevestigd,dat in de trekgaten vaak
nog vast veen voorkomt. Er is, zoals in hoofdstuk II, par.5 uiteen
gezet, niet steeds verveend tot op het pleistocene zand. Bij de
kartering is echter niet systematisch onderzocht waar en hoeveel
vast veen nog in de trekga,ten voorkomt. We1 is gebleken, dat als
regel binnen 1.75 m onder het oppervlak van de kragge geen vast
veen aanwezig is.
Plaatselijk kan vast veen echter ondieper voorkomen. Dieper dan
ruim 3 m onder het maaiveld van de kraggen is vrijwel steeds
vast veen aanwezig, mits natuurlijk het pleistocene zand diep
genoeg voorkomt.
Zetwallen en ribben en zetwalgronden, W.
Er wordt aan herinnerd, dat de kunstmatig ontstane stroken land
tussen de trekgaten zetwallen zijn genoemd; wanneer in deze stro
ken land echter de oorspronkelijke profielopbouw van het vaste
veenland wordt aangetroffen, hebben we ze de naam ribben gegeven.
Ribben en zetwallen, die smaller zijn dan + 5
zijn op de bodemkaart met strepen voorgesteld. In verreweg de meeste gevallen zijn
het zetwallen en komt het profiel overeen met de hierna te bespre
ken zetwalgronden, W1 of WJ. Hibben of zetwallen, die breder dan
+ 5 m zijn, zijn zo goed mogelijk op de bodemkaart aangegeven. Rib
ben, die breder dan + 5 m zijn, hebben de kleur van een van de een
heden van de veengronden, Ym, Vmk, Vz of Vzk. Zetwallen,die breder zijn
dan 5 n,zijn, al na,a,r de prof ielopbouw, onderscheiden en ingekleurd
als W1 of W3 resp. kleiige en venige zetwalgronden. Ook trekgaten,
die met van elders aangevoerd zetwalmateriaal zijn aangemaakt, zijn
aldus onderscheiden, hoewel het geen zetwallen in de eigenlijke zin
van het woord zijn.
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¥1, kleiige zetwalgronden.
Tot 1.5 à 2 m bestaat het profiel uit donkergrijze, humeuze
of venige klei of uit kleiig veen| hiertussen komen zwartgegekleurde resten veen voor. Het geheel is zeer gevarieerd van
opbouw, maar de totaalindruk is, dat het kleiig materiaal is.
Onder deze verwerkte laag wordt weer vast veen aangetroffen,
zeggeveen of veenmosveen. Op de overgang van zetwalmateriaal
naar veen komt soms een laag zwart baggerachtig materiaal
voor. Soms treft men ook lagen kraggeachtig materiaal in
het profiel aan. Zeer plaatselijk bestaat het profiel in de
zetwallen uit ongestoord veen. Vooral aan de randen langs het
trekgat (afb. 14) en op de uiteinden is dat het geval.
Waar trekgaten met van elders aangevoerd kleiig zetwalmateriaal
zijn aangemaakt,zoals soms bij woonkernen het geval is, is even
eens eenheid ¥1 aangegeven.
¥3, venige zetwalgronden.
Tot 1.5 a 2 m onder het maaiveld bestaat het profiel uit zwart,
min of meer veraard venig materiaal dat duidelijk vergraven is
en niet meer in zijn oorspronkelijk verband ligt. Dikwijls is
nog te herkennen uit wat voor veen de zetwal is opgebouwd. Soms
komen er brokken klei in voor, de totaalindruk is echter dat
het materiaal venig is. Dieper dan 1.5 à 2 m wordt vast veen,
zeggeveen of veenmosveen aangetroffen. Soms komt, zoals hier
voor bij ¥1 besproken, kraggeachtig of baggerachtig materiaal
in het profiel voor. Plaatselijk, namelijk aan de randen langs
het trekgat en op de uiteinden van de zetwal, bestaat het pro
fiel soms uit ongestoord veen.
Trekgaten, die met van elders aangevoerd zetwalmateriaal zijn
aangemaakt, zijn eveneens als V/3 gekarteerd. Bij woonkernen
is dat plaatselijk het geval.
De bredere ribben en zetwallen en de met zetwalmateriaal aan
gemaakte trekgaten liggen veelal in gras en worden als weiland
geëxploiteerd. In het algemeen is het zeer gevoelig grasland
dat gemakkelijk wordt stukgetrapt. De oppervlakte ervan is niet
groot.
De smalle ribben en zetwallen liggen in gras, als ze voorkomen
in of aan de randen van tot hooiland aangemaakte kraggen.
Anders zijn ze veelal met een dichte vegetatie van kruiden en
struiken begroeid.
Toevoeging.
Op de bodemkaarten is de grens tussen veenmosveen en zeg
geveen aangegeven. Het uitgeveende gebied bestond aanvankelijk
gedeeltelijk uit veenmosveen en gedeeltelijk uit zeggeveen. Tegen
woordig is plaatselijk in zetwallen, op stukjes onverveend land
en in de diepere ondergrond te constateren wat voor veensoort
oorspronkelijk aanwezig was. Op grond van deze gegevens is de
grens tussen veenmosveen en zeggeveen op de bodemkaart getrokken.
Zoals in hoofdstuk VI vermeld, bestaan er verschillen in het ver
loop van het verlandingsproces, die verband houden met de aard
van het veen, dat oorspronkelijk aanwezig was,
3.

j3g£a£ht•

Dit ongeveer 500 ha grote gebied wordt in het oosten
begrensd door de polder Giethoorn; in het noorden vormt de Tijssengracht de grens met de polder Halfweg, in het westen en zuiden

wordt het begrensd door het Giethoornsche Meer, de Vaartsloot,
de Walengracht en het Beulaker Wijde, Enkele vaarten doorsnijden
het gebied;, zoals de ongeveer oost-west lopende Brouwersgracht,
Kornelisgracht en Pinkesloot en de noord-zuid lopende Dwars
gracht. Bewoning komt voor langs de Dwarsgracht? het gehucht
Dwarsgracht en la.ngs de Va,artsloot : het gehucht Jonen. Het ter
rein behorende tot de Otterskooi, een eendenkooi aan de Tijssengracht, is niet gekarteerd.
Uit bijlage 4 blijkt, dat de zandondergrond in het algemeen
ondiep voorkomt, ondieper dan 1.5 à 2 m, vooral in het noord
westelijke en centrale deel. In de zuidwestelijke hoek ligt de
zandondergrond tussen 2 en 3 iri. Beschouwing van de kaart laat
verder zien, dat de hoogtelijnen enigszins noordwest-zuidoost
gericht zijn. Dit houdt verband met het voorkomen van een aldus
georiënteerde dekzandrug. die het onderhavige gebied doorsnijdt
en zich in noordwestelijke richting tot in Kuinre voortzet (zie
ook hoofdstuk II, par. 2). Op twee plaatsen, resp. aan het Giet
hoornsche Meer en aan de Kornelisgracht komen zandopduikingen
voor.
Op bijlage 3 is de bodemgesteldheid weergegeven. Vast veenland
wordt slechts in een betrekkelijk smalle strook langs het Giet
hoornsche Meer en het begin van de Vaartsloot aangetroffen.
Overal elders is het land verveend.
Het vaste veenland bestaat uit veenmosveen met een bovengrond
van humeuze klei (Vmk) en uit veenslik met een bovengrond van
resp. humeuze klei en kleiig veen (resp. Vbk en Vb). De veenslikprofielen met een dek van kleiig veen (Vb) liggen wat la.ger
dan de veenslikprofielen met een humeus kleidek (Vbk). Eerstge
noemde hebben een slappe, weinig stevige zode en zijn natter.
Onder het venige kleidek, dat 20 à 30 cm is, volgt in deze pro
fielen een laag jong verlandingsveen, kraggeachtig materia,al,
dat veel rietwortels bevat. Deze laag is enige dm's dik. Hier
onder komt het veenslik. In de gronden van de eenheid Vbk ont
breekt het jonge verlandingsveen en rust het humeuze kleidek
direct op het veenslik.
In het uitgeveende gedeelte - oorspronkelijk bestond
dit uit veenmosveen - valt het regelmatige patroon van zetwallen
en trekgaten op. De zetwallen zijn overwegend slechts enkele
meters breed en met strepen op de kaar-; aangegeven.
De trekgaten verkeren voor het grootste gedeelte in de verlandingsstadia T2 en T3. In het oostelijke gedeelte komen een
aantal open trekgaten en trekgaten met beginnende verlanding
voor, Ta resp. Tb. Het betreft hier trekgaten waaruit betrekke
lijk recent kraggen zijn weggesleept. Voora,l in het centrale
deel zijn veel stevige, dikke kraggen tot hooiland aangemaakt,
Th3, terwijl aansluitend bij de bewoningskern in Dwarsgracht
een aantal trekgaten met zetgrond zijn aangemaakt. In het laat
ste geval zijn venige zetwalgronden (W3) op de kaart aangegeven.
Ook enkele brede zetwallen zijn als zodanig gekarteerd.
4• Belt^Sçhutslo,o_t.
Dit ongeveer 1400 ha grote gebied wordt omsloten door
het zuidelijke deel van het Beulaker Wijde en van het Belter
Wijde, de Beukersgracht, het Meppelerdiep, de Barsbekerbinnen™
polder en de hoge zandgronden bij Barsbeek en St. Jansklooster.
Er liggen enkele kleinere en grotere plassen in, 0.3. het
Schutsloter Wijde, het Kleine Belter Wijde, het Boschwijde en
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het Dirskwijde. De Arembergergracht loopt er dwars doorheen, een
scheepvaartkanaal van Zwartsluis naar de Ronduite op de Veneweg.
Diverse vaarten doorsnijden het gebied (zoals de Vetering,
de Schutsloot, de Zandgracht). Midden in het gebied liggen de ge
huchten Belt en Schutsloot,
Het reliëf van de zandondergrond is zeer gevarieerd
(bijlage 4)- De diepe geulen in het zuiden behoren tot een vlech
tend rivierensysteem (zie hoofdstuk II, par. 2), tot het ontstaan
waarvan ook het Meppelerdiep heeft bijgedragen. De geulen gaan
samen met een aantal zandhoogten, die als rivierduintjes zijn te
beschouwen. Het reliëf van het noordelijke gedeelte wordt beheerst
door een west-oost lopende zandrug. Deze rug en aftakkingen ervan
groeperen zich min of meer om enkele diepe komvormige laagten.
Het is waarschijnlijk, dat de ruggen zijn ontstaan door uitwaaiing van de huidige laagten. De huizen van Belt zijn voor een deel
op de zandhoogten gebouwd.
Ook bijlage 3, waarop de bodemgesteldheid is weergegeven,
biedt een zeer wisselend beeld. In het noordelijke gedeelte is
veenmosveen tot ontwikkeling gekomen, dat bedekt is met een laag
je humeuze klei (Vmk). Hiervan zijn nog enkele resten over, hoofd
zakelijk nabij en rondom zandopduikingen en in een smalle strook
langs de hogere gronden bij St. Jansklooster. De veenlaag was
hier te dun om een exploitatie voor turfbereiding lonend te doen
zijn.
In het zuidelijke gedeelte is zeggeveen gegroeid dat
eveneens bedekt is met een dunne laag humeuze klei (Vzk). Resten
hiervan komen voor in een brede strook langs het Meppelerdiep
(voor welke gronden een verveningsverbod bestond). Bij Zwartsluis
is op dit veen een laag overslagzand tot afzetting gekomen (Vzko).
Verder wordt onvergraven zeggeveen (Vzk) bij verschillende zand
opduikingen aangetroffen en bij de hoge gronden van Barsbeek,
waar het za,nd ondiep voorkomt en in een smalle strook langs de
Woldweg, waarvoor een verveningsverbod bestond.
Een aantal zandhoogten is niet door veen bedekt en als
zandgronden (z) op de kaart aangegeven.
Het patroon van zetwallen en trekgaten is in het zeggeveengebied zeer regelmatig. De zetwallen zijn overwegend zeer
smal en als strepen op de kaart aangegeven. Voor een groot deel
zijn de trekgaten open of verkeren in een beginstadium van ver
landing (Ta, Tb, T1). Dit geldt vooral voor de trekgaten in de
landen achter het Sir.igel, het trekgatengebied tussen Zwartsluis
en de Wetering en voor de trekgaten in de Schinkeilanden, gelegen
in de hoek tussen de Woldweg en de Arembergergracht. Vaak worden
hier ribben aangetroffen.
Dichter in de nabijheid van de "grens veenmosveen - zegge
veen" zijn de trekgaten in het algemeen verder verland. Dit blijkt
b.v. in de trekgaten die aan de zuidrand van het Schutsloter Wijde
gelegen zijn (T2 en T3).
In het veenmosveengebied is het patroon van trekgaten en
zetwallen veel minder duidelijk te herkennen. De verlanding is
ver voortgeschreden, overwegend is T2 en T3 op de kaart aangegeven.
Zetwallen komen echter veel minder vaak voor dan in het zeggeveengebied of andere verveende veenmosveengebieden als b.v.
Dwarsgracht of Kalenberg. Dit laatste moet wel verband houden met
de techniek die bij de vervening is toegepast. De indruk bestaat
dat vrij "wild" is verveend en dat ten tijde van de vervening
geen bepalingen bestonden of in acht werden genomen betreffende
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de maxima,le breedte die een trekgat mocht hebten ende zetwallen,
die achter moesten blijven. De plassen en wijden, die hier voorko
men zullen waarschijnlijk zijn ontstaan door samenvloeiing van
trekgaten. Ook gezien het verre verlandingsstadium moet het gebied
lang geleden zijn verveend. In hoofdstuk II par. 5 is reeds ver
meld, dat de vegetatie op de kraggen hier rijker is dan in andere
veenmosveengebieden, hetgeen wellicht verband houdt met de over
stromingen, die vroeger nogal eens voorkwamen en waarbij voedselbestanddelen voor de vegetatie werden aangevoerd. In het veenmosveengebied van Dwarsgracht en vooral dat van Kalenberg, dat meer
geïsoleerd ligt (niet omringd door plassen) was dat waarschijnlijk
in veel mindere mate het geval.
Op grote schaal zijn de kraggen tot hooiland aangemaakt
(vooral Th3, minder Th2, sporadisch Thl ). Deze hooilanden vindt men
vooral in het veenmosveengebied5 in het later verveende en minder
ver verlande zeggeveengebied komen ze minder voor. Bij St, Jans
klooster, waar het zand ondiep voorkomt, zijn sommige kraggen beza.nd met zand afkomstig uit de slootbodems of aangevoerd van de
hoge zandgronden (TÏ14)• Enkele percelen kraggeland bij Ronduite
zijn door opspuiten van een laag zand voorzien en op dezelfde
wijze aangegeven. Ook langs de Arembergergracht en de Beukers
gracht komen zulke percelen voor.
Vooral bij Belt en Schutsloot zijn diverse uitgeveende
percelen, aangemaakt met van elders aa,ngevoerd materiaal, als ¥1
en ¥3 op de kaart aangegeven. Een aantal trekgaten achter Zwart
sluis, volgespoten met veen en ba.ggerspecie, is als ¥3 aangegeven.
5. ¥etering^_
Dit ongeveer 750 ha grote gebied is door de volgende
vaarten en kanalen omgevens de Muggenbeetse Vaart, de Vetering,
de Heer van Diezenvaart, de Heuvenvaa.rt, de Boomsloot. Een aantal
trekgaten westelijk van de Roomsloot, bij Nederla.nd, zijn ook bij
het gebied gerekend. Er komen 3 woonkernen voor; Muggenbeet, Vete
ring en Nederland. Ten tijde van de kartering behoorde het gehele
gebied tot het boezemland van het Waterschap Vollenhove. Sindsdien
is het grotendeels ingepolderd, is de grondwaterstand verlaagd en
is men begonnen met de ontginningswerkzaamheden (zie voor het pol
derplans BIJHOUWER, LUTEIN en VAN DER STEUR, 1943)=
Bijlage 6 zuid geeft een beeld van de diepteligging van de
zandondergrond. Opvallend is in de eerste plaats de diepe, in het
zand uitgeslepen geul die in de noordelijke punt het gebied binnen
komt. De geul kronkelt sterk. Op enkele plaatsen liggen er rivierduintjes naast, hoge zandkoppen, die niet meer door veen bedekt
zijn. Bij Nederland verlaat de geul het gebied weer. In de tweede
plaats valt de brede lage dekzandrug op, die ongeveer oost-west
loopt. Noordelijk en zuidelijk ervan ligt het zand dooreengenomen
dieper dan 2.5 m, op de rug zelf ondieper dan 2.5 m. Over deze rug
werd in par. 3 en in hoofdstuk II pa,r. 2 reeds gesproken. De geul
breekt door deze rug heen.
De bodemkaart, bijla,ge 5 zuid, biedt een zeer gevarieerd
beeld. Oorspronkelijk bestond het gebied bijna geheel uit zeggeveen;
slechts in de noordwestelijke hoek, bij de Heer van Diezenva.art,
kwam veenmosveen voor (zie de "grens veenmosveen - zeggeveen" op de
kaart). Van het vaste veenland zijn nog slechts resten over. Zo wordt
bij Nederla,nd een vrij groot complex zeggeveen aangetroffen, bedekt
met humeuze klei (Vzk). Dezelfde eenheid komt voor op enkele plaatsen
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langs de Roomsloot en in een smalle strook van Nederland in de
richting Heuvenvaart. Verder ligt er vast veenland langs de Muggenbeetse Vaart (waar de veenspecie gedeeltelijk uit zeggeveen, Vzk,
gedeeltelijk uit veenslik, Vbk, bestaat) en verder hier en daar ver
spreid tussen de uitgeveende gronden (Vz, Vzk, Vmk). De oorzaak
van het voorkomen va,n deze percelen onverveend land te midden van
een geheel verveend gebied is verschillend. De veenspecie van het
vaste veenland bij Nederland en in de strook van Nederland naar de
Heuvenvaart was waarschijnlijk minder geschikt om er turf van te
maken. Tijdens de groei van het veen liep ongeveer ter plaa,tse
waar nu de genoemde percelen vast veenland voorkomen een stroompje,
hetzelfde dat ook de geul in de zandondergrond uitschuurde. Hier
en daa,r komt veenslik voor in het profiel op deze percelen (op de
bodemka,art is dat niet aangegeven), verder bevat het zeggeveen er
meer riet dan olders, maar overigens verschilt het veen op het oog
niet veel van zeggeveen op andere plaatsen, waai men er wel turf
van heeft gemaakt. Het bevat waa.rschijnlijk wat meer minerale be
standdelen (voornamelijk ijzer), waardoor het voor de turfbereiding minder bruikbaar was. Uit vergelijking van de zanddieptekaart
en de bodemkaart blijkt verder nog dat het stroompje zijn loop
tijdens de groei van het veen naar het westen heeft verlegd.
Wat de overige percelen vast veenland betreft: op de strook
bij Muggenbeet la,g een verveningsverbod - bovendien leent veenslik
zich niet voor turfbereiding - terwijl de hier en daar verspreid
voorkomende perceeltjes veelal een ondiepe zandondergrond hebben.
In het verveende gebied valt het zeer regelmatige patroon
van trekgaten en zetwallen op. In het zuidelijke en middengedeelte
zijn de zetwallen breed, de eveneens brede trekgaten zijn nog open
of verkeren in een beginstadium van verlanding (Ta, Tb, Ï1). In het
noordelijke gedeelte daarentegen komen slechts smalle, betrekkelijk
dicht bij elkaar gelegen zetwallen voor, die met strepen op de
bodemkaart zijn aangegeven. De verlanding van de trekgaten is er
dooreengenomen verder voortgeschreden (veel T2). Genoemde verschil
len zijn voor een deel waarschijnlijk een gevolg van verschillen in
bodemgesteldheid, die oorspronkelijk, vóór de vervening, voorkwamen.
Vooral in het zuidelijke en zuidwestelijke gedeelte was het veen
met een dikker kleidek bedekt dan in het noordelijke en noordooste
lijke gedeelte. Ten gevolge hiervan was er in eerstgenoemd gedeelte
meer zetgrond voorhanden, zodat men desgewenst bredere zetwallen
kon maken.
Daarnaast hebben ongetwijfeld ook andere factoren een rol gespeeld,
met name de tijd, waarin de vervening heeft plaatsgevonden en de
wijze waarop men daarbij is te werk gegaan. Het is waarschijnlijk
dat het noordelijke gedeelte eerder is verveend dan het zuidelijke
en dat in beide gevallen verschillende verveningstechnieken zijn
toegepast.
De brede zetwallen zijn als kleiige of venige zetwalgronden
(W1 resp. ¥3) op de kaa,rt aangegeven. Vooral in het zuidelijke en
zuidwestelijke gedeelte komen veel kleiige zetwallen voor. De trek
gaten aansluitend bij de bebouwing langs de Wetering zijn voor een
deel aangemaakt met van elders aangevoerd materiaal.
Hier werden vooral venige zetwalgronden (W3), maax ook kleiige zet
walgronden (W1) gekarteerd. Kraggehooilandgronden (Th) ontbreken
in dit gebied geheel.

6. KajL enbjerg-0 o_s t^
Het gebied is ongeveer 900 ha groot. De zuidelijke en
westelijke begrenzing wordt gevormd door de Heuvenvaart en de
Kalenbergergracht er± de noordelijke begrenzing door de weg Ossenzijl-01demarkt, die ongeveer op de plaats van de vroegere Zuidwendedijk (= Lage Weg) ligt. In het oosten wordt dit gebied achter
eenvolgens begrensd door de Eoge V/eg, het kanaal Steenwijk-Ossenzijl, de Meenteweg en wederom de Hoge V/eg. Er is bewoning langs
de Kalenbergergracht en de Hoge Weg.
De Hoge V/eg is een voormalige dijk, die waarschijnlijk
gediend heeft om het oostelijk ervan gelegen veengebied tegen
overstromingswater te beschermen. De bocht in de Hoge Weg tussen
de Meenteweg en de Heuvenvaart is om een kolk - ontstaan bij een
dijkdoorbraak - heen gelegd. De Zuidwendedijk beschermde het veen
gebied tegen het uit de Linde komende water.
De diepteligging van het zand is op bijlage 6 voorge
steld. Deze vertoont betrekkelijk weinig variatie, gemiddeld ligt
hij op 2-5 à 3*5 Ki onder het maaiveld van de zetwallen en het vaste
veenland. In de hoek Hoge Weg-Heuvenvaart is een in het zand uit
geslepen geul waar te nemen, waarnaast enkele opduikingen liggen
(rivierduintjes). Het is dezelfde geul die in de vorige paragraaf
(Wetering) werd besproken. Een andere in de zandondergrond uitge
slepen geul, die echter minder duidelijk uitkomt, loopt van de
Zuidwendedijk, langs het kanaal naar de Meenteweg. Het is een zij
tak van de Linde, die zich oostelijk van de huidige Meenteweg ver
enigde met een stroompje, dat van de hogere gronden bij Paaslo
kwam en dat de geul vormde, die door het gebied van V/etering
naar Baarlo liep (zie ook bijlage 1).
Zoals de bodemkaart (bijlage 5) laat zien, bestond het
gebied oorspronkelijk gedeeltelijk uit veenmosveen(het westelijke
deel tegen de Kalenbergergracht aan) en gedeeltelijk uit zeggeveen
(het oostelijke deel). Van dit veenland zijn nog slechts resten
over. Zo komt langs de Zuidwendedijk een strook gronden voor, die
èn uit zeggeveen èn uit veenmosveen bestaan en die voorzien zijn
van een dek van venige klei (Vz en Vm). Plaatselijk is de boven
grond er vergraven in verband met de aanleg van de dijk (Vzg en Vmg).
Een smalle strook, gelegen tussen de voormalige dijk en de huidige
weg Ossenzijl-01demarkt heeft een dek var humeuze klei (7zk). Ten
gevolge van doorbraken van de Zuidwendedijk is plaatselijk overslag
tot afzetting gekomen op het veen (Vzo); de laag overslagzand is
40 - 70 cm dik. Dat de gronden langs de dijk niet zijn verveend,
is het gevolg van het bestaan van een verveningsverbod voor aan
dijken grenzend land.
Percelen niet-verveend land komen verder voor langs de
Hoge V/eg en de Meenteweg (Vz en Vm). Voor het aan deze wegen
grenzende land bestond eveneens lange tijd een verbod van verve
ning.
Zeer opvallend is de strook percelen met vast veen (Vz),
die in een noord-zuid richting door het gebied loopt en die zich
in het gebied van V/etering tot bij Nederland voortzet. Over de oor
zaak van het bestaan ervan, een veenstroompje, is in par. 5 reeds
gesproken. Evenals in V/etering wordt ook hier rietzeggeveen en
plaatselijk ook veenslik in de profielen a,angetroffen.
Ten slotte komen bij de zandopduikingen in de zuidooste
lijke hoek van het gebied enkele percelen met vast veen voor (Vz).
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Het patroon van zetwallen en trekgaten is zeer regel
matig. Duidelijk blijkt echter, dat het oorspronkelijke veenmos
veengebied in een verder stadium van verlanding verkeert dan het
oorspronkelijke zeggeveengebied. Eerstgenoemd gebied is overwegend
dichtgegroeid met kraggen, die al stevig en dik zijn (T2 en T3).
In het zeggeveengebied daarentegen komen nog veel open trekgatem
en trekgaten met beginnende verlanding voor (Ta en Tb), de kraggevorming is dooreengenomen minder ver voortgeschreden (Tl en T2).
Vooral bij de Meenteweg en tussen de Hoge V/eg en het kanaal is be
trekkelijk kort geleden verveend. Ook hier blijkt uit de verlanding
van de trekgaten duidelijk, dat het zeggeveen later is verveend dan
het veenmosveen.
Kraggehooiland wordt vooral op de kraggen in het veenmosveengebied aangetroffen (Th2 en Th3).
Zowel in het veenmosveengebied als het zeggeveengebied
komen overwegend smalle, met strepen op de kaart aangegeven zet
wallen voor. Plaatselijk zijn ze breed en gekarteerd als ¥3. Bij
een aantal trekgaten tussen de Hoge V/eg en het kanaal komen brede
ribben voor, gekarteerd als Vz. Hier en daar, o.a. langs de Kalenbergergracht en langs de Hoge Weg zijn trekgaten aangemaakt met
van elders aangevoerd materiaal; deze percelen zijn hoofdzakelijk
als W3 aangegeven.
7• Kalenberg-¥est^
Dit ongeveer 14OO ha grote gebied wordt omringd door de
Kalenbergergracht, de voormalige Zuidwendedijk (weg OssenzijlKuinre), het onverveende land achter Blankenham en de Heer van
Diezenvaart. Bewoning is beperkt tot de Kalenbergergracht.
Bijlage 6 geeft een beeld van de diepteligging van de
zandondergrond. In de zuidwestelijke hoek is nog een stukje te zien
van de brede, lage zandrug, die in noordwestelijke richting naar
Kuinre loopt. Bij de behandeling van Dwarngracht en Wetering
(par. 3 en 5) werd over deze zandrug reeds gesproken. In het uiter
ste zuidelijke deel ligt een klein stukje van de in de zandonder
grond uitgeslepen geul, eveneens reeds in par. 5 besproken.
Overigens biedt het reliëf van de zandondergrond weinig variatie
en geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen.
Oorspronkelijk bestond vrijwel het gehele gebied uit
veenmosveen, slechts in het uiterste zuiden was zeggeveen aanwe
zig (zie de "grens zeggeveen--veenmosveen" op bijlage 5)» Nog enke
le resten zijn van het vaste veenland over. Zo komt langs de Zuid
wendedijk een strook gronden voor, bestaande uit veenmosveen met
een bovengrond van venige klei (Vm). Plaatselijk is de bovengrond
vergraven in verband met de dijkaanleg (Vmg)5 in de nabijheid van
enkele doorbraakkolken is overslag afgezet (Vmo). Ook in het uiter
ste zuiden van het gebied wordt nog vast veenland aangetroffen,
hier bestaande uit zeggeveen en met een bovengrond van humeuze klei
(Vzk).
Het kaartbeeld van het verveende zeggeveengebied in het
zuiden is duidelijk te onderscheiden van dat van het verveende
veenmosveengebied. In het zeggeveengebied zijn de zetwallen breed
en op de kaart als kleiige of venige zetwalgronden (V/1 resp. W3)
aangegeven. De eveneens brede trekgaten zijn open of nog weinig
verland (Ta, Tb, T1). Het verveende veenmosveengebied daarentegen
is gekenmerkt door het voorkomen van smalle, door strepen op de
kaart aangegeven zetwallen. Een aantal trekgaten verkeert nog in

Afb. 26. Transport van dekriet.
De vaarwegen (bokvaarten en sloten) zijn
vaak door plantengroei moeilijk bevaarbaar.
Foto:

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R12-21.

Afb. 27« Stapels dekriet langs de Hoge Weg.
Het riet is per schuit aangevoerd en wordt
van hier met vrachtauto's opgehaald.
Foto t

Dr.Ir. J.C.F.M. Haans.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R11-65.
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een "beginstadium van verlanding (Tb), daarnaast zijn er veel waar
in zich kraggen hebben gevormd (H, T2, T3)» Hier en daar in de
strook langs de Blankenhammer polders komen brede zetwallen voor
(gekarteerd als ¥1), die als hooi- of weiland worden geëxploiteerd.
Een aantal kraggen is tot hooiland aangemaakt (Th3).
Een deel van de Schut- en Grafkampen, het noordwestelijke
deel van het uitgeveende gebied, is omkaad. Het waterpeil kan er
verhoogd worden, hetgeen wordt gedaan om de rietgroei in de trek
gaten te bevorderen.
8. Landbouwkundige ^xja^itaj/ie.
In het uitgeveende gebied is het kleine veeteeltbedrijf
belangrijk als middel van bestaan^ daarnaast zijn er echter nog
enkele andere bronnen van inkomsten, zoals de veenderij en de
rietcultuur, die in dit rapport over de bodemgesteldheid dienen te
worden vermeld. De veenderij is van weinig betekenis meer, slechts
plaatselijk worden nog stukjes vast veen, die overgebleven zijn,
verveend; meestal om turf voor eigen gebruik te krijgen.
De rietteelt en wat daarmee samenhangt is echter belang
rijk en brengt veel bedrijvigheid met zich mee (afb. 26). We zullen
er daarom kort op ingaan (zie ook HAVINGA, 1957)•
Het voornaamste produkt dat wordt gewonnen, is dekriet,
dat als dakbedekkingsmateriaal wordt gebruikt (afb. 27). Riet af
komstig uit de verlandende trekgaten is hiervoor zeer geschikt.
Het is stevig en taai, niet brosj wanneer men een dode rietstengel
ombuigt, breekt hij niet, maar komt er een knik in. Het riet is
goed bestand tegen verwering. De arme groeiplaats schijnt deze
eigenschappen te veroorzaken. Riet van rijkere groeiplaatsen als
b.v. Oostelijk Flevoland en de getijdengebieden in het zuidwesten
van het land leent zich, naar men zegt, minder goed voor dekriet.
De beste rietkragge is die waar een laagje water op
staat en die dus nog jong en weinig stevig is. Deze kragge levert
zeer veel riet. Het riet staat in het water, dicht opeen en er
komen geen bladonkruiden tussen voor. Naarmate de kragge ouder
wordt, hoger opgroeit en dus droger komt te liggc-n, wordt het
riet korter, het staat minder dicht opeen en er staan meer andere
planten tussen. Het riet van deze kragge is korter en fijner,
maar per bos wordt er evenveel voor betaald. Dat deze oudere krag
ge minder wordt gewaardeerd komt dus, omdat er minder riet vandaan
komt, de stand wordt holler naarmate de kragge ouder wordt. In
de pluim geschoten riet op een kragge bedekt met wa,ter is + 2 m
hoog 5 erg hol staand riet in hetzelfde groeistadium op een droge
kragge met reeds veel veenmos is ruim 1 m. Op de bodemkaarten zijn
het de met T1 en vooral de met 12 aangegeven kraggen, die het meeste
riet produceren.
Komen op een ver verlande kragge veel laag opgeschoten
kruiden en weinig riet voor, dan wordt het riet samen met de blad
onkruiden geoogst als bladriet. Het wordt gebruikt als afdekkings
materiaal in de bloembollencultuur. Ook van de zetwallen en ribben
komt veel bladriet. Na het snijden van dekriet,dat reeds veel on
kruiden bevat, wordt dit materiaal uit de rietschoven gekamd en
verzameld. Het wordt als z.g. struige verkocht naar de bollenstreken,
evenals bladriet.
Bevinden zich in het riet van een jonge kragge veel lis
dodden, dan levert zo'n kragge riet van de tweede soort. Bij verde
re verlanding gaat het aantal lisdodden meestal snel achteruit. In
veel jonge kraggelanden komen vrijwel geen lisdodden voor.
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De rietschoven worden gebonden met lisdodden of zoals
meestal gebeurt met egelskop. Dit materiaal wordt in juli gesne
den en gedroogd.
Eind juli begint men met het maaien van ribbenhooi, dat
op sommige kraggelanden en zetwallen of ribben groeit. Het hoofd
bestanddeel is pijpestrootje, verder rietgras, moerasspirea, enz..
Het wordt, evenals het bladriet, gebruikt als afdekkingsmateriaal.
Ribbenhooi wordt evenals bladriet slechts dan gemaaid als de prijs
goed is.
Bladriet begint men omstreeks half september te maaien,
dekriet wordt gesneden vanaf half december. Van eerste soort riet
wordt verlangd, dat het blad eraf is, hetgeen bij flinke stormen
gebeurt. Het rietsnijden gaat door tot half april, wanneer het
jonge riet weer gaat opschieten. Zoals gezegd is een hoge water
stand gunstig voor de rietgroei. De kragge moet bedekt zijn met
water, terwijl ook verversing van het water belangrijk is. Wanneer
langs een kragge een sloot loopt, ziet men steeds, dat daar het
riet dichter en forser is dan verder de kragge op. Verder is met
het oog op nachtvorsten een hoge waterstand belangrijk. Op droge
kragge kan de nachtvorst schade doen aan jonge scheuten. Omstreeks
augustus spruit het riet voor de tweede keer. Men noemt dit het
etgarderiet.
Aan onderhoud van rietland wordt weinig gedaan. Soms
wordt houtopslag gerooid of worden bepaalde onkruiden (haagwinde)
chemisch bestreden.
Sinds de boezembemaling tot stand is gekomen, is, naar
men zegt, de kwaliteit van het rietland achteruitgegaan. Voordien
kwam door hoge waterstanden het rietland geregeld onder water.
De verlanding, het opgroeien van de kragge, werd hierdoor tegen
gegaan, terwijl de schommelingen in de waterstand ook verversend
werkten. Bij het huidige constante waterpeil verloopt de verlan
ding sneller en gaan meer struiken en bomen groeien, de periodie
ke verversing van het water ontbreekt enz..
Zoals inpar. 1 reeds vermeld., heeft men een deel van de
Schut- en Grafkampen omkaad om de waterstand op te kunnen zetten
en zo de rietgroei te bevorderen.
Een groot probleem voor de veeteeltbedrijven in het uitgeveende gebied is, dat er slechts een geringe oppervlakte grond
voorhanden is, die als weiland kan worden geëxploiteerd. Hiervoor
lenen zich het vaste, onvergraven veenland, de bredere zetwallen,
de met zetwalmateriaal aangemaakte trekgaten en de haast in ver
waarloosbare oppervlakte aanwezige zandgronden. Slechts op deze
gronden is de draagkracht van de zode in het algemeen groot genoeg
om beweiding mogelijk te maken.
De vaste veengronden met een dek van humeuze klei
(Vmk, Vzk, Vbk) geven een grote bruto-produktie aan gras. Ze zijn
vrij laat, d.w.z. de grasgroei komt betrekkelijk laat op gang.
Gevaar voor verdroging bestaat praktisch niet. Hoewel ze voldoende
draagkrachtig zijn voor beweiding, zijn ze toch gevoelig voor stuktrappen van de zode in natte perioden.
In sterkere mate geldt dit laatste nog voor de veengron
den met een bovengrond van venige klei of kleiig veen (Vm, Vz,
Vb). De waterhuishouding is van dien aard, dat ze een hoge brutoproduktie aan gras kunnen leveren, al zijn ze wat aan de natte kant.
Door bezanding zou de beweidbaarheid van deze gronden in het alge
meen worden verbeterd.

Afb. 30. Veenontginningsgronden.
Ten gevolge van dunne bezanding blijft de
bouwvoor dun en wordt regelmatig organisch
materiaal van onder de bouwvoor aangeploegd.
Dit verteert snel, waardoor de gronden
"slijten".
Foto;

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R14-110.
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IV.

INPOLDERING EN ONTGINNING VAN HET UITGEVEEGDE GEBIED.

1. Inleiding.
In het voorgaande hoofdstuk is naar voren gekomen, dat
het uitgeveende gebied vrijwel geen mogelijkheden tot landbouwkun
dige exploitatie geeft, terwijl daarnaast andere bronnen van in
komsten uit b.v. handel en industrie steeds van weinig betekenis
zijn geweest. Deze omstandigheden hebben een geleidelijke achter
uitgang in het welvaartspeil van de bevolking teweeggebracht, die
zich vooral duidelijk ging manifesteren in de jaren twintig en
dertig.
Er zijn toen plannen beraamd om in deze toestand veran
dering te brengen. Hierbij werd het in de eerste plaats noodzake
lijk geacht de nuttige bodemproduktie weer op gang .te brengen. Aan
gezien ontginning bij het bestaande boezempeil niet mogelijk was
en verlaging van het boezempeil om diverse redenen eveneens was
uitgesloten, werd daarom besloten tot partiële inpoldering en ont
ginning van het drooggemaakte land over te gaan. Sinds 1930 is
een deel van deze plannen gerealiseerd en is een grote oppervlakte
oorspronkelijk kraggeland ontgonnen tot bouwland en weilands de
polders Giethoorn, Gelderingen, Halfweg en Wetering-Oost (afb. 30).
Het gebied van deze ontginningspolders was niet by ons
karteringsonderzoek betrokken. Wij meenden er niettemin goed aan te
doen in dit rapport een kort overzicht op te nemen over de gang van
zaken bij de inpolderinge- en ontginningswerkzaamheden, waarvoor de
gegevens werden ontleend aan;
BIJHOUWER, LUTEYN en VAN DER STEUR (1943) en LUTEYN (1955).
Verder is gebruik gemaakt van de resultaten van een bodemkundig
onderzoek, dat in 1956 door de Stichting voor Bodemkartering werd
verricht in de polder Giethoorn in verband met aldaar uit te voeren
grondverbeteringswerkzaamheden (HAMMING en KNIBBE, 1958). Bij dit
onderzoek werden o.a. verschillen in profielopbouw en de ermee
samenhangende verschillen in gewasgroei bestudeerd.
2 . In£ol_de_ri.n,g £n_°£;ti£inning.

De inpolderingswerkzaamheden begonnen in 1928 met de
aanleg van de polder Giethoorn. Daarna volgden in 1932 de polder
Gelderingen, in 1935 de polder Halfweg, in 1941 de polder WeteringOost, terwijl ten slotte in 1955 werd begonnen met de polder Wete
ring-West (afb. 1).
Het eerste werk, dat bij de aanleg van een nieuwe pol
der moet worden verricht, is het bouwen van een gemaal en het maken
van de omkading. Vervolgens wordt het Ufochtenstelsel gegraven, dat
de hoofdafwatering moet verzorgen. Men gaat daarna tot peilverlagingover, waarbij echter aanvankelijk slechts een beperkte opper
vlakte wordt bemalen, namelijk dat deel, waar men met de ontginning
begint. Naarmate de ontginning voortschrijdt wordt een steeds gro
tere oppervlakte in bemaling genomen.
Door de peilverlaging gaan de kraggen zakken, waarbij
de sterkste daling optreedt op plaatsen, waar de kraggen het dunst
en de trekgaten het diepst zijn. Open trekgaten vallen droog (afb.
31). De zetwallen en ribben klinken aanvankelijk weinig, waardoor
ze als "muurtjes" in het land komen te staan. Wanneer een terrein
een half jaar of langer ontwaterd is, wordt met de eigenlijke ont
ginning begonnen.

Afb. J2. Egaliseren van een zetwal.
Fotos

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R12-6.

Afb. 33- Humuspodzolprofiel onder
veen.
De B-horizont is vaak dik
en kan sterk verkit zijn.
Fotos

M.C. Nater.
Archief Stichting voor
Bodemkartering.
R12-154-

Afb. 34« IJzerarm A/C-profiel.
In de homogene,venige boven
laag zijn bestanddelen van
de A-horizont van het A./Cprofiel opgenomen. Hieronder
een heterogene laag met veenresten en resten van de A1-ho
rizont, gestoord bij de ont
ginning. Dieper C-horizont.
Potos

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkart ering.

R14-164.
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Naast het maken van een detailontwateringssysteem testaat deze ontginning in hoofdzaak uit een egalisatie. Hierbij
worden de zetwallen of ribben afgegraven (afb. 32), kraggen en
ongelijk verlande trekgaten gelijk gespit en lage gedeelten hier
in, of geheel open trekgaten, opgehoogd. Het materiaal, dat bij
het graven van de sloten vrijkomt, wordt verwerkt. Zandkoppen
worden geëgaliseerd. In de oudste polders werd niet dieper gespit
dan + 20 cm, slechts wanneer "vast" veen ondiep voorkwam, werd dit
tot + 40 cm diepte losgewerkt. Tegenwoordig wordt ernaar gestreefd
overal + 80 cm los materiaal te hebben.
Bij de egalisatie wordt bij voorkeur geen veen in de
bouwvoor verwerkt. In de oudste polders bestond de bouwvoor aan
vankelijk uit kraggemateriaal, bagger, zetgrond of uit een mengsel
hiervan. Later en ook nu werd en wordt zoveel mogelijk grond uit
de zetwallen als bovengrond gebruikt. Uit zandkoppen of uit sloot
bodems vrijgekomen zand wordt in de naaste omgeving door de bouw
voor gemengd.
De percelen worden zoveel mogelijk aangelegd in de
richting van de oorspronkelijke trekgaten; de sloten komen op
onderlinge afstanden van + 40 m, terwijl de percelen tot + 400 m
lang zijn.
Een aantal jaren worden de aldus ontgonnen percelen
door de ontginningsmaatschappij als bouwland geëxploiteerd, tot
dat kan worden aangenomen, dat voortaan weinig klink meer zal op
treden en gebleken is, dat de bouwvoor een voldoende hoge graad
van homogenisatie en veraarding heeft bereikt.
Alvorens de gronden aan landgebruikers worden uitge
geven worden ze opnieuw geëgaliseerd en bezand. Heregalisatie is
nodig, omdat vaak ongelijke inklinking is opgetreden. De bouwvoor
wordt hierbij boven gehouden. Er wordt bezand met zand uit sloten,
tochten, zandkoppen of zanddepots. Men streeft naar een bezandingsdek van 5 à 10 cm, waarbij de dikte afhankelijk is van de hoeveel
heid za.nd, die in de omgeving voorradig is. Wanneer geen zand voor
handen is, worden soms "putgaten" in de percelen gegraven, waaruit
zand wordt gewonnen. Deze worden later weer opgevuld met organisch
materiaal. Het graven van putgaten wordt bij voorkeur vermeden.
3. Bodemgesteldheid^
De profielen in de polders kunnen als gevolg van di
verse verschillen zoalss de hoeveelheid en de soort "veen"-specie
die oorspronkelijk voorkwam, de diepteligging van het zand en het
beschikbaar zijn van zand voor bezanding, ontginningswijze enz.,
sterk in gesteldheid variëren. De bouwvoor is 15 - 25 cm dik en
bestaat uit humeus zand tot zandig veen. Daaronder volgt een laag
van zeer variabele dikte (van enkele dm's tot meer dan 1 m) be
staande uit resten van de kragge, de bagger, zetgrond en losge
maakt veen; hieronder kan nog weer vast veen voorkomen (het krag
gemateriaal verteert vrij snel, men vindt er in de oudere polders
veel minder van terug dan in de jongere). Dit geheel rust op
Pleistoceen zand, dat dikwijls reeds in de bovenste meter wordt
aangetroffen. In het zand is een podzolprofiel ontwikkeld (afb.
33) of een z.g. A/C-profiel (afb. 34). Op plaatsen, waar de oor
spronkelijke veenlaag dun was, vindt men zandgronden; waar veel
organisch materiaal aanwezig was, komen de "veen"gronden voor.
De verschillen in "veen"dikte brengen uiteraard ver
schillen in inklinking met zich mee, die op den duur resulteren

AfId . 28. Hooien van kraggehooiland.
Het gras wordt meestal met de zeis
gemaaid en na het drogen worden de
hooioppers op stokken naar de boot
gedragen.
Foto s

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R12-36.

Afb. 29. Verweiden van melkvee.
Al het vervoer van vee en 'benodigdheden gaat
over het water.
Foto:

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R23-77•

Afb. 31. Drooggevallen trekgat.
Foto:

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R14-115.

Afb. 36. Groeiverschillen in een gewas haver.
Hier is verschil in bodemopbouw, ontstaan
door de ontginning, duidelijk de oorzaak
van de groeiverschillen in de haver.
Potos

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R14-168.
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De kleiige en venige zetwalgronden (¥1 en ¥3) komen
wat hun geschiktheid "betreft overeen met de veengronden. Ze geven
een goede bruto-produktie aan gras, maar ze zijn aan de natte
kant en laat in het voorjaar. De gevoeligheid voor stuktrappen
van de zode is groter.
Beweiding van de tot hooiland aangemaakte kraggen (Th1,
Th2 en Th3) is uitgesloten. Slechts de stevigste typen Th3 kunnen
soms met schapen of jongvee worden "beweid. Op deze hooilanden
groeit een grof grasgewas, waarin veel kruiden voorkomen, veel
mos enz.. De hooiwinning is moeilijk vanwege de natte grond, die
het drogen van het hooi verhindert (af"b. 28). Mechanisatie van de
hooibouw ondervindt bezwaren door de geringe draagkracht van het
land. Slechts het maaien gebeurt tegenwoordig met z.g. motor
zeisen. Het hooiland geeft opbrengsten van ca. 3000 kg per ha.
Landbouwkundig zijn de hooilanden niet hoog aan te sla,an. Vanneer
de kragge is bezand (Th4) wordt de draagkracht groter. Door de
belasting blijft de grond nazakken en komt gemakkelijk weer te
nat te liggen, zodat stuktrappen van de zode bij beweiding nog
veel voorkomt.
Problemen doen zich ook voor bij het transport omdat
verreweg de meeste percelen slechts per boot te bereiken zijn,
terwijl de waterwegen, vooral de kleinere, dikwijls moeilijk be
vaarbaar zijn door de voortschrijdende verlanding (afb. 26 en
29).
Alles bijeengenomen kan worden gesteld, dat het uitgeveende gebied zich, gezien de huidige landbouweconomische con
stellatie, weinig leent voor landbouwexploitatie in de vorm van
veeteeltbedrijven. De bedrijven kunnen dan veelal ook slechts
bestaan als men beschikt over voor beweiding geëigend land buiten
het uitgeveende gebied of wanneer men behalve uit het veehouderij
bedrijf ook inkomsten heeft uit de rietteelt, de visserij enz..
Het zou wellicht de moeite waard zijn na te gaan of de
teelt van bepaalde gewassen, die aangepast zijn aan de natte, ve
ilige gronden mogelijk is. Hierbij zou aan bepaalde kruiden kunnen
worden gedacht als b.v. valeriaan of aan fruitteeltgewassen als
de blauwe veenbes of de braa,m.

Aft. 35* G-roeiverschillen in een gewas zomergerst.
Het patroon van de groeiverschillen vertoont
veel overeenkomst met het trekgaten-zetwallenpatroon.
Foto;

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
R1 7-199.
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in een ongelijke maaiveldligging. Bovendien zijn de gronden met
veel organisch materiaal onder de bouwvoor aan een zekere "slij
tage" onderhevig. Vaak zijn deze gronden dun bezand en wordt re
gelmatig de "veen"ondergrond aangeploegd, waarna dit veen snel
verteert (afb. 30).
In het algemeen laat het polderpeil een behoorlijk
diepe ontwatering van de percelen toe in de orde van grootte van
1 m beneden maaiveld. De sloten vervuilen snel door een weelderige
plantengroei; het onderhoud aan de (vele) sloten is duur en daar
door is op veel plaatsen de ontwatering belangrijk minder diep.
Daarnaast hebben plaatsen met veel kwel of de t.o.v. de omgeving
laag gelegen percelen hogere waterstanden.
Goed ontwaterde gronden zijn in het algemeen zeer ge
schikt voor het verbouwen va-n rogge, haver en aardappelen; de ge
schiktheid vcor gerst, voeder- en suikerbieten is minder groot,
(afb. 35 en 36). Het gemakkelijk groeien van onkruid als gevolg
van het hoge humusgehalte levert ook bezwaren op.
Voor grasland hebben de gronden een wisselende geschikt*
heid. Een diepe ontwatering is niet gewenst; vooral bij het voor
komen van veel kraggemateriaal is er kans op droogteschade. Hoge
grondwaterstanden (die vaak juist voorkomen op percelen of perceels
gedeelten met een dik "veen"pakket) geven soms een slappe zode. Het
ontbreken van een voldoende bezanding draagt hiertoe mede bij.
Over het algemeen is de geschiktheid voor grasland goed. De ver
schillen in bodemgesteldheid binnen één perceel zijn ongunstig voor
een homogeen gewas.
Bij het onderzeek van HAMMING en KNIBBE (1958) werd
studie gemaakt van de betekenis van verschillende profiellagen
voor de groei van de gewassen, waarbij bleek, dat bepaalde pro
fiellagen storend kunnen werken. Dit gold o.a. voor de bagger.
De bagger, die in de op boezempeil liggende trekgaten uit een zeer
waterige massa bestaat (zie hfdst. II en Hl), verliest na de
drooglegging en ontginning zeer veel water en hieruit ontstaat
op den duur een dichte, zwarte, amorfe substantie.Deze komt soms
in ongestoorde toestand in de profielen voor in lagen ter dikte
van enkele cm's tot hoogstens 1 à 1.5 dm. In vochtige toestand
is het materiaal tamelijk ondoorlatend. Wortels dringen er niet
in. Wanneer het indroogt, krimpt het en ontstaan er kantige,
gruisachtige brokjes. In verschillende dolen van het poldergebied
heeft de bagger verschillende eigenschappen, die waarschijnlijk
samenhangen met de milieuomstandigheden, waaronder het materiaal
werd gevormd. De bagger (soms met slibbijmenging) bleek dikwijls
een lage pH te bezitten ( om en nabij 3)5 dit en de ongunstige
fysische eigenschappen kunnen ter verklaring van het storend karak
ter van het materiaal worden aangevoerd.
Dikwijls is de bagger bij de ontginning losgemaakt
en vermengd met ander materiaal. In het profiel is ze dan veelal
niet of moeilijk meer terug te vinden.
De B-horizont van het podzolprofiel is soms zeer hard,
hetgeen storend is bij ondiepe ligging. Bij diepere ligging is een
harde B-horizont soms gunstig, omdat kwel wordt tegengegaan.
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V.

DE BODEMGESTELDHEID VAN DE BROEKLANDEN BIJ OLDEMARKT.

1 . In_le_idi.ng;.
Dit ongeveer 900 ha, grote gebied omvat een strook
klei-op veengronden langs de rivier de Linde (aft). 1). Behalve
door de Linde wordt het begrensd door de Kloosterdijk in het
westen, in het zuiden door de weg Kuinre-Oldemarkt of Lage Weg
(ongeveer het tracé van de voorma,lige Zuidwendedijk) en door een
daara,an aansluitend dijkje ten noorden van 01dema,rkt, in het
oosten door de provinciegrens- Het gebied is van west naar oost
onderverdeeld ins het Buitenbroek, het Tussenbroek, het Marker
broek en het Oosterbroek.
Het is een vlak en kaal, op + N.A,„Po gelegen land
schap, dat geheel als grasland wordt geëxploiteerd. Toen de
Linde bij Kuinre nog in open verbinding stond met de Zuiderzee
liep het gebied geregeld onder water. Sinds de bouw van een
schutsluis in Kuinre en de verbetering van de waterbeheersing in
het Waterschap Vollenhove door de bouw van het gemaa,l Stroïnk,
kwam aan deze toestand een einde. Tot + 1950 behoorde het weste
lijke gedeelte van de Broeklanden (westelijk van de Helomasluis,
de driewegsluis in de Linde) tot het boezemland van het Water
schap Vollenhove, het oostelijke gedeelte tot de Friese Boezem,
die een wat hoger wa,terpeil heeft. Sindsdien is met de toen uit
gevoerde ruilverkaveling de waterstaatkundige toestand gewijzigd,
zodat een betere waterbeheersing mogelijk is. Er zijn drie gemalen
gebouwd, resp. voor het Buitenbroek, voor het Tussenbroek en Marker
broek en voor het Oosterbroek. De eerste twee lozen op Vollenhove,
het derde op de Friese Boezem. Bij de ruilverkaveling werd het
gebied ontsloten door de a,anleg van een aantal wegen, er werden
sloten gegraven en de verkavelingstoestand werd aa,nzienlijk gewij
zigd. Tevens voerde men hier en daar grondverbeteringen uit.
De kartering had plaats in 1949 en 1950 vlak voor de
ruilverkaveling tot stand kwam. De veranderingen in bodemgesteld
heid, die toen plaatsvonden zijn niet op de kaart weergegeven.
V/el geeft de kaart het nieuwe verkavelingspa,troon.
2. D'e_le.gendia van d_e_bodemkaart_.
De volgende eenheden en toevoegingen zijn op de bodemkaart (bijlage 7) onderscheidens
1. Gelaagde,zeer zandige klei (dikte > 100 cm) op veen.
Het minerale dek is 1 tot 2 m dik en bestaat overwegend
uit zeer zandige klei, met dien verstande, dat horizontale klei
en lichte kleilaagjes afwisselen met zandlaagjes. De klei- en zand
laagjes zijn enkele mm's tot + een dm dik. De bovenste 10 cm
zijn humeus en donker gekleurd, daaronder is het profiel overwegend
grijsbruin en/of grijs en roestig? de zandlaagjes zijn meer witgrijs
tot wit. Het gehele profiel is roestig. Het allereerste deel (1 à.
2 dm) van het minerale dek bestaa,t uit klei tot zware klei en gaat
via humeuze en venige klei in zeggeveen over.
Deze eenheid komt in het Buitenbroek en het Tussenbroek
voor in een strook langs de Linde. In het westen is de strook het
breedst, naar het oosten wordt ze smaller en wigt in het Tussenbroek
uit. In genoemde richting wordt het kleidek ook dunner. Vanwege het
zeer dikke dek liggen de gronden van deze eenheid duidelijk hoger in
het terrein dan die van de volgende eenheden.
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2. Gelaagde, zandige klei (dikte 70-100 cm) op veen.
Het minerale dek bestaat overwegend uit zandige klei,
echter ook weer zodanig, dat kleilaagjes afwisselen met zandlaag
jes. De zode is donkerbruinzwart en humeus, dieper is het dek
humusa.rm en bruingrijs tot grijs van kleur, terwijl de zandlaagjes
wat meer witgrijs zijn. Het gehele profiel is roestig. Vlak boven
het veen is de klei zwaar en gaat via veilige klei in veen over.
De profielopbouw vertoont dus veel overeenkomst met die van de
vorige eenheid, er komen echter wat minder zandlaagjes in voor en
de klei is dooreengenomen wat zwaarder.
De gronden van deze eenheid worden in het Buitenbroek
en het Tussenbroek aangetroffen in een smalle strook naast die van
eenheid 1. De overgang van eenheid 1 naar eenheid 2 is geleidelijk.
Vanwege het wat dunnere minera,le dek liggen de gronden van eenheid
2 wat lager.
3. Zware klei met dunne zandlaagjes (dikte5P-70 cm) op veenmosveen-op-zeggeveen.
4. Zware klei met dunne zandlaagjes ^dikte 50-70 cm) op zeggeveen.
Deze beide eenheden verschillen in de aard van de
veenondergrond. Het minerale dek bestaat uit zware klei, waarin
enkele mm's dikke zandlaagjes voorkomen. De zode van 5 à 10 cm is
donkerbruinzwart en sterk humeus, de klei daaronder veel humusarmer,
grijs en roestig. De horizontale zandlaagjes bestaan uit fijn zand
en zijn witgrijs van kleur. Ze komen vooral in de bovenste 2 à 3
dm van het kleidek voor. De klei vormt verticale prismatische
structuurelementen, die, wanneer ze droog zijn, scherp en kantig
zijn. Gelijksoortige klei als deze is door VEENENB0S (1950) als
knipklei beschreven. Vooral het onderste deel van het kleidek is
zwaar en gaat via venige klei in veen over. Bij eenheid 3 volgt
direct onder het kleidek veenmosveen, dat dieper in zeggeveen
overgaat. De laag veenmosveen is ongeveer 3 tot 10 cm dik. Bij
de gronden van eenheid 4 rust het minerale dek direct op zegge
veen.
De gronden van deze beide eenheden sluiten zich aan
bij die van eenheid 2 en komen voor in een smalle strook evemrijdig aan de Linde. Bij de Ossenzijlersloot buigen eerstgenoemde
af. Ze liggen weer lager dan die van eenheid 2.
5. Zware klei ^dikte 20-50 cm) op veenmosveen-op~zeggeveen.
6. Zware klei (dikte 20-50 cm) op zeggeveen.
De eenheden 5 en 6 verschillen in de aard van het veen
inde ondergrond. Het minerale dek bestaat geheel uit zware, stugge,
grijze roestige klei. Zandlaagjes ontbreken vrijwel. De 5 à 10 cm
dikke zode is bruinzwart en sterk humeus. Deze zware klei is door
VEEUENBOS (1950) als knipklei beschreven. In een profiel blijkt,
vooral in droge omstandigheden, dat de klei kolomvormige of pris
matische structuurelementen vormt, die scherpe en kantige hoeken
hebben. Tussen de structuuraggregaten treft men de wortels aan.
Via venige klei gaat het dek in veen over. Bij eenheid 5 is dit
veenmosveen, dat meerdere dm's tot 1 à 2 meter dik is en dat
rust op zeggeveen. Bij eenheid 6 volgt direct onder het minerale
dek zeggeveen.
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7» Humeuze klei £dikte 20-30 cm^ op veenmosveen-op-zeggeveen.
8. Humeuze klei (dikte 20-30 cm) op zeggeveen.
Ook deze eenheden verschillen door de aard van het
veen in de ondergrond. De zode (5 à 8 cm) is zwart en bestaat uit
sterk humeuze tot venige klei. Daaronder volgt humeuze zware klei,
die donkergrijsbruin van kleur en roestig is. Naar beneden wordt
de klei geleidelijk donkerder van kleur en humeuzer tot hij over
ga,at in kleiig veen en ten slotte veen. Bij eenheid 7
d.i't veenmosveen, dat dieper in zeggeveen overgaat, bij eenheid 8 is het
zeggeveen.
De eenheden 7 en 8 komen het verst van de Linde
voor, aan de zuidelijke en oostelijke randen van de Broekpolders.
Als toevoegingen werden onderscheidens
Diepteligging van de pleistocene zandondergrond.
Deze is door middel van een aantal zanddieptelijnen
(stippellijnen)aangegeven?
Pleistoceen
Pleistoceen
Pleistoceen
Pleistoceen

zand
zand
zand
zand

op 50 cm beneden
op 100 cm beneden
op 150 cm beneden
op 200 cn beneden

het
het
het
het

maaiveld
maaiveld
maaiveld
maaiveld.

Hoe ondieper het zand voorkomt, des te groter is
de betekenis voor de bodemgesteldheid. Zand op diepten groter dan
2 m wordt geacht weinig belangrijk meer te zijn en is niet meer op
de bodemkaart aangegeven. Hiervoor zij verwezen naar bijlage 1.
Vergraven. Op een aantal plaatsen, vooral langs de (voormalige)
dijken is het profiel vergraven. Hierbij is hoofdzakelijk het
kleidek gestoord (veelal afgegraven voor de aanleg van de dijk),
zoals langs de Lage Weg. Soms is ook veen uitgegraven of ver
graven.
sI plaatselijk komt veel sideriet, vivianiet en ijzeroxvde in de
vorm van concreties in het veen voor. Men vindt dit aan weers
zijden van het Mallegat. IJzerconcreties worden vooral tussen
kleidek en veen aangetroffen, in de vorm van zeer harde, rood
bruine brokjes. Sideriet komt, dikwijls samen met vivianiet, in
het veen (vrijwel steeds zeggeveen) voor. Het bevindt zich soms
ook op de overgang van veen naar zand en dan in de vorm van een
laag van enkele cm's tot 1 dm, waarin tevens ijzerconcreties voor
komen.
3• De_b od_emkaart.
Uit de zanddieptekaart (bijlage 1) en uit de bodemkaart (bijlage 7) blijkt, dat langs de Linde het zand het diepst voor
komt. Hier bevindt zich de geul die, al voor het veen begon te groei
en, door de oer-Linde in het zand is uitgeschuurd. Ter hoogte van het
Tussenbroek takt een zijarm zich af, die in zuidoostelijke richting
loopt. In een deel van het Markerbroek en het Oosterbroek komt het
zand ondiep voor, in aansluiting bij de hogere pleistocene zandgron
den bij Oldemarkt.
Wat de verbreiding van de veensoorten betreft, kan
het volgende worden opgemerkt. Het zeggeveen bevindt zich overal
langs de Linde, hoewel soms in een smalle strook, zoals in het Buiten
broek. Verder komt het over een grote oppervlakte in het Markerbroek
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en het Oosterbroek voor, vooral in het deel waar de pleistocene
zandondergrond ondiep aanwezig is en waar deze aansluit bij de
hogere zandgronden van Oldemarkt. Elders wordt veenmosveen aan
getroffen. Het onderste gedeelte van de veenmosveenprofielen op
het zand bestaat weer uit zeggeveen. Uit de geschetste verbreiding
van de veensoorten kan worden afgeleid, dat de groeiomstandigheden
aanvankelijk van dien aard waren, dat zeggeveen tot ontwikkeling
kwam. Slechts in een smalle strook langs de Linde, langs de hogere
zandgronden en waar het zand ondiep voorkomt, bleef het milieu
voedselrijk genoeg voor het ontstaan van zeggeveen. Elders was het
veen aangewezen op neerslag en vormde zich veenmosveen. Op de
kaart is veenmosveen aangegeven waar het in een laag van 3 à 5 dm
of dikker voorkomt. In de nabijheid van de overgang tussen veen
mosveen en zeggeveen vindt men soms profielen, waarin men onder
het kleidek eerst enkele dm's veenmosveen aantreft, dan zeggeveen,
dan weer veenmosveen en ten slotte zeggeveen.
Wat het minerale dek betreft,dient te worden bedacht,
dat tot voor betrekkelijk korte tijd de Broekpolders geregeld wer
den overstroomd door de Linde. Hierbij werd materiaal door het
overstromingswater afgezet, dat uit de Zuiderzee kwam en dat met
het vloedwater landinwaarts werd gestuwd. Verder zij opgemerkt, dat
het westelijk en noordelijk van de Broekpolders gelegen gebied be
dijkt was (bedijkte Ronde Broek, Weststellingwerf). Als het vloed
water buiten het bed van de Linde kwam, bezonken de grovere bestand
delen het eerst. Zo vindt men in het westelijke deel van de Broek
polders en langs de Linde de meest zandige klei en bovendien de
dikste pakketten. De gelaagdheid in de profielen weerspiegelt het
onregelmatige verloop van de overstromingen (eenheden 1 t/m 4)•
Het onderste gedeelte van het minerale dek bij de eenheden 1 en 2
is echter zwaar en zal voor de bedijking zijn gesedimenteerd. Yer
van de Linde kwam slechts zware klei tot bezinking (eenheden 5 en
6), nog verder is deze zware klei tevens sterk humeus, aangezien
door de lage, natte ligging zich organische stof kon ophopen.
In het Markerbroek en het Oosterbroek komen enkele
plekken voor waar het zand zeer ondiep aanwezig is. Het is er door
slechts een zeer dunne laag veen en door klei bedekt. Deze plaatsen
vormen flauwe verhogingen in het terrein.
In de gronden van de eenheden 5 "t/m 8 zijn hier en
daar kleine, een of enkele meters brede, geultjes waar te nemen,
die moeten worden beschouwd als aan- en afvoerbanen van het over
stromingswater. De geultjes zijn ondiep en slechts flauw in het
terrein te herkennen en dikwijls moeilijk te volgen. Het kleidek
is in de geultjes gewoonlijk wat humeuzer dan ernaast. Deze geul
tjes zijn niet op de kaart aangegeven.

4. Gebruik ^n_g_es£h_ikt_h_eid. van d.e_gronden_:_
De gronden worden uitsluitend als grasland ge
ëxploiteerd, voor gebruik als bouwland zijn ze niet geschikt, uit
gezonderd wellicht de tot eenheid 1 en 2 behorende gronden.
De gronden van de eenheden 3 t/m 8 zijn bij goede
waterbeheersing goed producerende graslandgrondenj zij hebben ech
ter spoedig last van teveel of te weinig water. Het zijn verder late
gronden. In het algemeen is de zode voldoende draagkrachtig. De
gronden van de eenheden 7 en 8 hebben de minst stevige zode en zijn
het meest gevoelig voor stuktrappen.
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De gronden van de eenheden 1 en 2 hebben ten gevol
ge van het dikke minerale dek een goed vochthoudend vermogen, ze
zijn beter doorlatend, dieper bewortelbaar en daardoor minder ge
voelig voor diepeve ontwatering. Een belangrijk aspect is verder,
dat de minerale rijkdom van deze gronden groter is. Yan nature
groeit op deze gronden gras van de beste kwaliteit; naarmate het
dek dunner, zwaarder en humeuzer wordt, loopt deze minerale rijk
dom achteruit. Het slechtst zijn in dit opzicht de gronden van de
eenheden 5 en 6 en vooral 7 en 8. Op deze gronden worden aan de
juiste bemesting de hoogste eisen gesteld.
Eeuwenlang heeft voor het grootste gedeelte van
het gebied een gezamenlijke naweide bestaan. Het in eigendom heb
ben van een stuk land betekende, dat men recht had op de hooiwinning. De naweide was voor de gezamenlijke inwoners van Oldemarkt.
Deze eigendomsverhouding had tot gevolg, dat aan de verzorging
van het land weinig aandacht werd besteed. Het grasbestand en de
bemestingstoestand (veel fosfaatgebrek) waren daar een duidelijke
weerspiegeling van, vooral op de va,n nature armere gronden van de
eenheden 5 t/m 8. Met de ruilverkaveling is aan de naweide een
einde gekomen. Sindsdien is door opnieuw in te zaaien en een ratio
nele bemesting in deze toestand veel veranderd.

Afb. 37* Overstroming oeverlanden in de hooitijd,
Fotos

C. Hamming.
Archief Stichting voor Bodemkartering.
H12-57.
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VI.

DE BODEMGESTELDHEID VAN DE OEVERLANDEN VAN HET MEPPELERDIEP.

1 . Inleiding.
Dit gebied omvat een strook gronden aan weerszij
den van het Meppelerdiep, tussen Meppel en Zwartsluis (afb. 1).
Het Meppelerdiep is aan beide kanten bedijkt; aan de noord- en
noordwestzijde ligt de Zomerdijk, die de waterkering vormt met
het Waterschap Vollenhove, aan de zuid- en zuidwestzijde de
Staphorster Stouwe, de waterkering met hob Waterschap Hasselt en
Zwartsluis. Het land tussen deze twee dijken draagt de naam oevers
of oeverlanden. Op bijlage 8 is behalve de bodemgesteldheid van de
oeverlanden ook de bodemgesteldheid van een klein deel van het
onder het Waterschap Hasselt en Zwartsluis vallende gebied weerge
geven en wel van de Stouwerlanden, die oostelijk van Zwartsluis
liggen en die begrensd worden door de Staphorster Stouwen, de
Stadswijk en de Kostverloren Streng. De totale oppervlakte van het
gebied bedraagt bijna 800 ha, waarvan ruim 500 ha tussen de water
keringen van het Diep liggen.
Het gebied is vlak en ligt ongeveer om en nabij
NAP« Het bestaat bijna geheel uit klei-op-veengronden , die als
grasland worden geëxploiteerd. Vooral aan de bovenloop van het Diep
komen een aantal geïsoleerde, lage terreinverheffingen voor, die
uit zand bestaan. Het zijn pleistocene opduikingen, waarop de
schaarse bewoning is samengedrongen en waarop ook wat percelen
bouwland liggen (o.a. Hesselingen, 01de Staphorst, Dingstede,
Hamingen en Baarlo).
Het Meppelerdiep voert van een groot gebied water
af, dat door enkele bij Meppel samenkomende beken en kanalen (de
Reest, de Hoogeveense Vaart, de Wold A, de Drentse Hoofdvaart)
wordt aangevoerd. Het oorspronkelijk sterk meanderende Diep is
ten behoeve van de scheepvaart grotendeels recht getrokken. De af
gesneden meanders zijn nog als open water of in een meer of minder
ver verlande toestand aanwezig.
Bij Zwartsluis loost het Diep via een complex van
sluizen op het Zwarte Water. Wanneer, er veel wateraanvoer is van
het Drentse achterland en er door hoge standen van het Zwarte Water
niet voldoende snel kan worden afgevoerd op het Zwarte Water, over
stromen de oeverlanden (afb. 37)* Bovengenoemde hogere opduikingen
blijven echter watervrij. Via een sluis in de zomerdijk bij Beukers
kan ook water worden geloosd op de boezem van het "Waterschap Vollen
hove en via een eluir in de Stouwe bij Zwartsluis op het Waterschap
Hasselt en Zwartsluis. Dit vindt plaats bij standen van het Diep
hoger dan O.65 m + NAP, terwijl in de zomer gedurende 2 x drie weken
in de hooitijd door lozing van water op Vollenhove wordt gezorgd,
dat het peil niet hoger komt dan 0.30 m - NAP,
Enkele kleinere gedeelten van de oevers zijn apart
omkaad, waardoor de z.g. buitenpolders zijn ontstaan, o.a. bij
Hamingen en bij Dingstede. Slechts tot geringe hoogte oplopend over
stromingswater kan door deze zomerkaden worden gekeerd.
Het gebied is in het begin van 1951 gekarteerd, de
kaart geeft dus de bodemgesteldheid op dat tijdstip aan. Sindsdien
is er in het beloop van de Zomerdijk wijziging gekomen (deze is ver
vangen door een zwaardere en hogere dijk) en enkele meanders zijn
volgespoten met zand. Verder is er ook een nieuwe afwateringssluis
gekomen bij Zwartsluis.
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2. ®e_l£g£nda_van_de_ b°demkaa,rt^
Onderscheiden zijn zandgronden (eenheden 1 t/m 5)
en klei-op-veengronden (eenheden 6 t/m 9)> daarnaast noge enkele
toevoegingen»
De tot de zandgronden gerekende kaarteenheden ko
men op en aan de randen van de opduikingen voor. Het zand is zwak
tot niet lemig en matig fijn. De hoogteligging, de mate waarin de
gronden horende omgeving uitsteken, is sterk bepalend voor de gesteld
heid van de zandgrondens hoe hoger ze liggen, des te droger ze
zijn. Vooral op grond van deze factor zijn de zandgronden ingedeeld.
Een hulpmiddel hierbij is de diepte, waarop de permanent geredu
ceerde zone in het profiel voorkomt. Hieronder wordt verstaan dat
deel van het profiel, dat vrijwel steeds verzadigd is met water
en dat te herkennen is aan een grijze kleur. Behalve in de laagst
gelegen gronden is soms in het zand een podzolprofiel (ABC-profiel)ontwikkeld, eventueel met een A2-horizont (loodzand). Daar
naast komen ook gleygronden (AC-profielen met roest in de C-horizont) en overgangsvormen tussen gleygronden en podzolen voor.
Profielen in maagdelijke toestand treft men praktisch niet aan.
Het bovenste gedeelte (A1- en eventueel A2-horizont, soms ook een
deel van de B-horizont) is steeds geroerd. Soms is zand opge
bracht, soms zand afgegraven of uitgegraven.
Aan de randen van de hogere opduikingen en op de lagere opduikin
gen is wat klei door het bovenste gedeelte van het profiel gewerkt
of is zelfs een laagje klei op het zand afgezet. Deze gronden zijn
ook nog tot de zandgronden gerekend.
1. Hoog_gelegen, droge zandgronden. Het grijs gereduceerde zand
wordt steeds dieper dan 7Ö~cm beneden maaiveld aangetroffen. De
bovengrond is licht humeus tot humusarm, lichtbruinzwart en loodzandhoudend, de dikte bedraagt 2 tot 4 dm. Daaronder volgt humusarm, bruingeel, roestig zand, dat naar beneden in vaalgrijs tot
grijs zand overgaat. Soms treft men een duidelijke, donkerbruine
B-horizont in het profiel aan.
Het zijn gronden, waar in het voorjaar vroeg gras
op groeit, maar die in de zomer gemakkelijk verdrogen. Overstromen
doen deze gronden niet,
2. Hoog_gelegen_, vri^ droge zandgronden.
Het grijs gereduceerde zand wordt binnen JO cm
beneden ma,aiveld aangetroffen. Overigens vertonen ze veel over
eenkomst met die van eenheid 1. Door hun wat lagere ligging ver
droogt het gras in de zomer hier minder snel dan bij eenheid 1,
ze zijn daarentegen wat later in het voorjaar. Bij overstroming
van de oevers blijven ze nog droog.
3« Laag tot middelhoog gelegen, vochtige zandgronden met een slib
houdende "bovengrond?
De gronden van deze eenheid zijn gekenmerkt door
het bezit van een slibhoudende bovengrond van 2 à 3 dm dikte, die
donkergrijsbruin, humeus en roestig is. Daaronder volgt bruingeel
roestig zand, dat spoedig, binnen 70 cm,in grijs tot vaalgrijs zand
overgaat. Soms komt onder de slibhoudende bovengrond een donker
bruine tot vaalbruine B-horizont van een podzolprofiel voor. Plaat
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selijk zijn de profielen soms "bedekt met een zuiver kleilaagje.
Het zijn gronden, die zeer geschikt zijn voor
gebruik als grasland. Bij hoog water worden ze overstroomd, "bij
niet al te hoge standen blijven ze nog droog.
4 . Zeer laag gelegen zandgronden, met een kleilaagje bedekt.

De bovenste 20 à 30 cm van het profiel bestaan uit
zware tot vrij zware, grijze roestige klei. De zode is venig> de
klei humeus. Dieper volgt bruingrijs, roestig zand, dat tussen 40
à 60 cm overgaat in egaal grijs gereduceerd zand. Deze gronden
zijn slechts geschikt voor grasland-exploitatie. Ze liggen vaak
iets hoger dan de aansluitende klei-op-veengronden en vallen op
door hun wat beter grasbestand.
5. Laag gelegen^ sterk humeuze zandgronden met een ingesloten venïgë~ïaig7
De bovenste 2 à 4 dm bestaan uit zwart, sterk hu
meus zand, dat rust op een laag veen van enige dm's dikte. Dit
veen is veelal zwart en sterk veraard. In het zand onder de veen
laag komt meestal een podzolprofiel voor. De bedekkende zandlaag
is waarschijnlijk veelal opgebracht, voor een deel wellicht ook
opgestoven. Gronden van deze eenheid vindt men in de min of meer
komvormige laagten van de opduikingen.
Het zijn goede graslandgronden, mits de bedekken
de zandlaag voldoende dik is en ze niet te laag liggen.
De tot de klei-op-veengronden gerekende gronden
bezitten een kleidek, dat varieert in geaardheid en dikte (10 cm
tot meer dan 1 m). De klei rust op veenspecie; meestal wordt zeggeveen aangetroffen, plaatselijk ook veenslik. Het geheel rust op
Pleistoceen zand. De laag veen wisselt in dikte van enkele dm's
tot meer dan 4 m. De volgende eenheden zijn onderscheiden.
6*
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°P veenslik.

Onder een sterk humeuze, bruinzwarte zode van
+ 5 cm dikte volgt zware, grijze roestige klei. De dikte varieert
van 20 - 100 cm op de oevers, van 20-70 cm op de Stouwerlanden.
De overgang van klei naar veen wordt gevormd door een + 10 cm
dikke laag grauwgrijze, venige klei. Plaatselijk is deze overgangs
laag meerdere dm's dik. Het zeggeveen onder de klei is geelbruin
van kleur, slechts de bovenste halve meter ervan is weer donker
bruin. Wanneer het zand ondiep voorkomt (< ca. 1 m onder het maai
veld) is het als regel zwartbruin, wat meer veraard en komen er
zandlaagjes in voor. Hier en daar wordt onder het kleidek zwart
tot grauwgrijs veenslik aangetroffen, namelijk langs of in oude
rivierarmen. Onder het veenslik volgt' dikwijls weer zeggeveen.
In de overgangslaag van klei naar veen en in het
veen bevindt zich plaatselijk sideriet, soms vergezeld van vivianiet. Daarnaast kunnen in de overgangslaag van klei naar veen
ijzerconcreties aanwezig zijn in de vorm van donkerbruine tot
roodbruine harde korrels. Yeelal gaat dit gepaard met sterke roest
in de klei erboven. Ook in het veen kan op zekere diepte een band
van ijzerconcreties (enkele cm's) voorkomen.
De gronden worden als grasland geëxploiteerd, waar
voor ze, afgezien van de kans. dat ze geregeld worden overstroomd,
zeer geschikt zijn. Ze geven een goede bruto-produktie en hebben
een stevige zode.
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Onder een venige zode volgt bruingrijze, roestige
klei, die echter een veel hoger humusgehalte heeft dan bij een
heid 6. Het kleidek is 20 tot 40 cm dik. Via venige klei gaat
het in veen over. Naast zeggeveen komt bij deze eenheid plaatse
lijk ook veenslik voor. Wat opbouw en bijzonderheden van het
veenpakket betreft,kan worden verwezen naar hetgeen hierover
bij eenheid 6 is opgemerkt.
8. Zwartbruine, venige klei-op-zeggeveen.
9« Zwartbruine, venige klei-op»veenslik.
Bij deze twee eenheden is het kleidek 10 tot 30
cm dik; het bestaat uit weinig stevige zwartbruine, venige klei.
Van een scherp afgescheiden zode, zoals bij de twee vorige eenhe
den kan niet worden gesproken. Bij eenheid 8 rust dit dek op
zeggeveen, bij eenheid 9 op veenslik. Voor bijzonderheden over
de opbouw van het veenpakket zij verwezen naar hetgeen hierover .
bij eenheid 6 is vermeld.
Verder komen nog de volgende toevoegingen voor.
Diepteligging van het gleistocene zand.
Er zijn twee zanddieptelijnen op de kaart aange
geven en wel de 2 m- en de 4 m-lijn, waar dus het pleistocene
zand op 2 resp. 4 ki beneden het maaiveld voorkomt.
Kragge.
Enkele afgesneden meanders verkeren in een ver
stadium van verlanding, zodat zich een rietkragge heeft gevormd.
Opgehoogd of volgespoten land.
Enkele mea.nders en sommige percelen land langs
het Diep zijn volgespoten of opgehoogd met zand of met venig
materiaal.
Afgegraven land.
Sommige percelen met zandgronden of klei-opveengronden zijn afgegraven (in het laatste geval steeds klei).
3 • De_b£demkaart_.
Meppel ligt iets boven NAP, Zwartsluis er iets
beneden, de NAP-lijn van de topografische kaart loopt ongeveer
in het midden dwars door het gebied. De maaiveld]igging tussen
genoemde, op + 11 km van elkaar gelegen plaatsen, is dus maar
gering, afgezien uiteraard van de zandopduikingen, die tot meer
dan 1 m boven NAP kunnen reiken.
Het oppervlak van het pleistocene zand onder het
veen helt echter veel sterkers bij Meppel ligt het aan de opper
vlakte, bij Zwartsluis meer dan 4 m eronder. De helling van dit
oppervlak wordt behalve door de opduikingen door diverse geulen
onderbroken. De zanddieptelijnen op bijlage 8 geven de voornaam
ste contouren van dit reliëf aan. Voor verdere gegevens zij
verwezen naar bijlage 1. Tussen Baarlo en Zwartsluis biedt het
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reliëf van de zandondergrond het beeld van een vlechtende rivier
(zie ook hfdst. 1, par. 2). Er komt hier sleohts één opduiking
voor. Bovenstrooms van Baarlo liggen veel opduikingen, die in
de richting van Meppel eveneens groter van omvang en hoger wor
den.
Uit het bovenstaande volgt, dat het veenpakket
in het westen dik is en naar het oosten geleidelijk dunner wordt,
van enkele meters bij Zwartsluis tot enkele dm's bij Meppel. Het
bestaat bijna overal uit zeggeveen, slechts ter plaatse van de
oude meanders is het veenslik. Alleen waar het veenslik met venige klei is bedekt, is het als zodanig aangegeven op de bodemkaart (eenheid 9)* Meestal liggen deze gronden duidelijk lager
in het terrein. Bij de eenheden 6 en 7 komt veenslik slechts
sporadisch voor en is het niet apart aangegeven.
Uit de opeenvolging van de kaarteenheden 6 t/m
9 tussen Zwartsluis en Meppel is af te leiden, dat evenals langs
de Linde de klei .vanuit het westen (de zee) is afgezet. Tussen
: Zwartsluis en Baarlo komen binnen de waterkeringen van het Diep
dikke pakketten zware grijze klei voor (eenheid 6), oostelijk
van Dingstede slechts dunne lagen venige klei (eenheden 8 en 9)«
Tussen Baarlo en Dingstede ligt de overgang van
eenheid 6 via eenheid 7 naar de eenheden 8 en 9« Binnen elk van
deze eenheden valt te constateren, dat in west-oost richting het
kleidek dunner wordt. In de Stouwerlanden, buiten de waterkering
van het Diep, komt naast eenheid 6 ook reeds de eenheid 7 voor.
Bij eenheid 6 is het kleidek slechts max. 70 om dik en oostwaarts
gaat de zware grijze klei spoedig over in de grijsbruine humeuze
;klei van eenheid 7« Hieruit blijkt de invloed van de Stouwe, die
veel overstromingswater tegenhield en daarmee de kleiafzetting
verhinderde. De kleidekken in de Stouwerlanden zijn echter in het
algemeen steviger dan die van overeenkomstige profielen op de
oevers, hetgeen toegeschreven moet worden aan de betere waterbe
heersing en het daardoor mogelijk gemaakte betere onderhoud in
de Stouwerlanden. Iets dergelijks valt ook te constateren in de
buitenpolder Hamingen, De daar voorkomende eenheden 7 en 6 hebben
een steviger kleidek dan overeenkomstige profielen op de oevers.
De opduikingen hebben een onregelmatige, soms
langgerekte min of meer oost-west gerichte vorm. De hoog boven de
omgeving uitstekende delen worden ingenomen door de eenheden 1
en 2. De eenheden 3 en 4 vormen de overgang naar de klei-op-veengronden. Eenheid 5 komt voor in ingesloten laagten op de opdui
kingen, waar zich veen heeft gevormd en waar later zand overheen
is gekomen. Yan de zandopduikingen naar de klei-op-veengronden
gaande duikt het zand soms zeer snel weg, vooral als de opdui
kingen geulen begrenzen. Het blijkt, dat pla,atselijk aan de ran
den van de opduikingen het zandprofiel in smalle stroken niet
"wortelvast" is, d.w.z., dat onder enkele dm's zand weer veen
volgt. Men heeft dan van de zandopduiking zand op het veen ge
bracht. Deze stroken, die slechts een geringe oppervlakte inne
men, zijn niet apart onderscheiden.
4« Gebruik en

geschikthe M_van_det gronden.

In par. 1 is reeds vermeld, dat de oeverlanden
geregeld overstromen, namelijk wanneer grote wateraanvoer van
Drente plaatsheeft en er bij Zwa.rtsluis niet of niet voldoende
snel kan worden geloosd op het Zwarte Water. De waterstaatkundige
toestand van het Meppelerdiep is reeds lang een zorgenkind van
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van Provinciale Waterstaat geweest. De laatste 100 à 200 jaar
zijn de moeilijkheden nog vergroot, aangezien door het aan de
snede komen van veengebieden en het uitvoeren van beekreguleringen en ontwateringsplannen de wateraanvoer uit het achterland
sneller plaatsvindt en zodoende meer water in korte tijd moet
worden verwerkt.
De periodieke inunderingen zijn uiteraard voor
de klei-op-veengronden een groot nadeel. Potentieel zijnhet zeer
goede graslandgronden. Dit geldt voora: voor de gronden van een
heid 6, waarvan die met het dikste kleidek het hoogst te waar
deren zijn. De gronden van de eenheden 7?8 en 9 kunnen bij goede
waterhuishouding en verzorging eveneens een hoge bruto-opbrengst
aan gras leveren. Het dunnere minerale dek maakt, dat de kwali
teit in de genoemde volgorde afneemt. Daarbij komt, dat de gron
den van de eenheden 8 en 3, die slechts een dun en zeer humeus
mineraal dek bezitten, gevoelig zijn voor stuktrappen van de zode.
De aan overstroming blootstaande oevers worden
hoofdzakelijk als hooiland geëxploiteerd (afb. 37)« Het grasbe
stand is "wild", er komen zeer veel kruiden, zeggeachtige gras
sen, e.d. in voor. Typisch is de open zode. Bemesting vindt zeer
weinig plaats. Veelal wordt het hooiland jaarlijks "op stam" ver
pacht.
De klei-op-veengronden van de bekade oevers,
zoals in de buitenpolder Hamingen, hebben een wat gunstiger wa
terhuishouding. Ze worden beter onderhouden, terwijl hier ook
beweiding plaatsvindt. De zode is er dichter en steviger,
met betere grassen.
Het grasland in de Stouwerlanden wordt naast
hooiland tevens als weiland geëxploiteerd. Duidelijk blijkt
hier de invloed van de betere waterbeheersing door de steviger
zode, het betere grasbestand enz..
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DE BODEMGESTELDHEID IN HET DAL VAN DE STEENWIJKER A.

1. Lnlei_d_ing.
Op bijlage 9 is de bodemgesteldheid voorgesteld
van een gebied ten noordoosten van Steenwijk in het dal van de
Steenwijker A. Het da,l is zeer breed en ondiep. Het is opgevuld
met zand (rustend veen) en wordt aan weerszijden begrensd'door
hoger liggende zandgronden (Woldberg en omgeving, Steenwijker
Kamp, de zandgronden zuid-oost van KaUenkote). Bij Steenwijk komen
deze zandhoogten dichtbij elkaar, zodat slechts een betrekkelijk
nauwe opening overblijft, die de verbinding vormt van het dal met
het eigenlijke veengebied van het Land van Vollenhove. Het gekar
teerde gebied beslaat het grootste deel van het dal voor zover
het in Overijssel ligt. De Steenwijker A loopt er midden door
(afb. 38). De westelijke begrenzing wordt gevormd door de weg
van Steenwijk naar Fes veen," de zuidoostelijke en oostelijke door
die van Steenwijk naar Kallenkote. De strekking van de verkave
ling is van deze wegen in de richting van de A. In de Oostermeenthe
vlak ten noorden van Steenwijk aan de rechteroever van de A wijkt
de verkaveling af. Hier is verveend en bij het aanmaken van het
land is een nieuwe perceelsvorm gekozen.
De dikste veenlagen worden direct langs de A
aangetroffen (1.5 a 2 m); de dikte neemt af naar de randen. Op tal
loze plaatsen door het gebied verspreid is het zand niet door veen
bedekt en treffen we zandgronden aan. Een groot aaneengesloten
complex zandgronden ligt in het zuiden van het gebied.
Het dal helt iets van het noordoosten naar het
zuidwesten, in de stroomrichting van de A. Verder is er ook een
helling van Kallenkote en Eesveen naar de A. De landen onder Eesveen liggen echter lager dan die onder Kallenkote, waarbij de A
de scheiding vormt. Zo ligt de Eesveense kant ter plaatse van de
A vaak + 0.5 m lager dan de Kallenkotense kant.
De meeste veengronden hebben een niveau van ca.
0.5 m + NAP tot ca. 1.5 m + NAP. Er is overigens vrij veel varia
tie in maaiveldligging, hetgeen te begrijpen is, gezien het feit,
dat de veenlaag betrekkelijk dun is en het zand, dat een onregel
matig reliëf heeft, op veel plaatsen aan de oppervlakte komt.
Het laagste deel vormt de Oostermeenthe, het uitgeveende en weer
aangemaakte gebied, waar het maaiveld tot 50 à 80 cm onder NAP
ligt. Enkele hoge zandkoppen in het zuidelijke gedeelte bij Kallen
kote reiken tot ca. 3 m + NAP.
Tot voor enkele jaren was de waterstaatkundige
toestand als volgt. Het land aan de Kallenkotense kant waterde
af via de Kallenkoter Wetering, een ongeveer parallel met de A
midden door het Kallenkoter deel lopende wetering. Dicht bij de
Steenwijk bracht deze het water op de A (of eventueel op de Steen
wijker grachten), die weer loost (lozen) op de boezem van het
Waterschap Vollenhove. Een aantal percelen was voorzien van een
onderbemaling met Windmotoren. Het gedeelte onder Eesveen voerde
het water via de Eesveense Wetering, die langs de weg SteenwijkEesveen ligt, af naar de kanalen bij Steenwijk, behorende tot de
boezem van het Waterschap Vollenhove. Enkele complexen waren voor
zien van een onderbemaling; de Oostermeenthe en de Steenwijker
laagveenontginning.
Sinds 1954 is de toestand in zoverre gewijzigd,
dat de A is vergroot en nabij Steenwijk een andere loop heeft ge
kregen. Het water van de Kallenkoter Wetering wordt niet meer ge
bruikt voor de verversing van de grachten.
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Het gebied werd gekarteerd in 1951* De kartering
had een meer oriënterend karakter, met als voornaamste d^el een
indruk te krijgen van de opbouw van het veenprofiel in een rivier
dal buiten het eigenlijke veengebied van het Land van Vollenhove.
Gezien de beschikbare tijd kon aan bepaalde aspecten van de bodem
gesteldheid weinig aandacht worden besteed. Met name geldt dit voor
de geaardheid van de bovengronden (de bovenste 10 à 20 cm van het
profiel), die bij deze niet met klei bedekte veengronden nog veel
varieert, in dienzin dat het veen meer of minder sterk veraard of
van een meer of minder sterk zandhoudend dek voorzien kan zijn.
Toch leken ons de verzamelde gegevens belangrijk genoeg om ze, vast
gelegd in bijlage 9> bij dit rapport te voegen en in het volgende
te bespreken.
2. De_l£g£nda__van_d£ hodemkaart^
Er zijn zandgronden, veengronden en oevergronden
onderscheiden. De laatste komen direct langs de A voor en zijn ge
vormd in zandig of zandig-venig sediment, dat door de A op het
veen is gedeponeerd.
Het zand van de zandgronden is zwak of niet-lemig fijn zand (dekzand). Er heeft zich een podzolprofiel of podzolachtig profiel in ontwikkeld. Ten behoeve van de kartering
zijn er 3 kaarteenheden in de zandgronden onderscheiden, namelijk
hoge, middelhoge en lage zandgronden. De indeling berust voorname
lijk op de hoogteligging en op de verschillen in grondwaterinvloed.
De lage zandgronden, laag liggend ten opzichte van de omgeving,
hebben de sterkste grondwaterinvloed ondergaan; de hoge zijn zon
der of onder geringe grondwaterinvloed ontwikkeld. De middelhoge
nemen een tussenpositie in. In grote lijnen geeft deze indeling
tevens de huidige diepteligging van het grondwater ten opzichte
van het maaiveld weer. De verschillen in grondwaterinvloed worden
weerspiegeld in de profielkenmerken, die bij de gronden van elk
van deze eenheden anders zijn en op grond waarvan ze bij de karte
ring werden -onderscheiden '). Zandgronden, vooral de hoge, werden
vaak afgegraven om te beschikken over stalzand. Dit zand kwam met
de mest op de grond terecht en heeft op de bemeste percelen, ge
deeltelijk zand-gedeeltelijk veengronden, aanleiding gegeven tot
het ontstaan van een bovengrond van humeus zand, een z.g. ontginningsdek.
De eenheden kunnen als volgt worden omschreven;
1. Hoge zandgronden.
De gronden zijn gekenmerkt door het bezit van
een zwartgrijze, humeuze, sterk loodzandhoudende bovengrond (Ahorizont), die tot + 30 cm dik is. Hieronder volgt een roodbruine
B-horizont van 10 à 20 cm, die snel in geel zand overgaat. Tussen
bovengrond en B-horizont wordt soms nog een laag van enkele cm's

1)

De indeling wijkt af van die welke bij de zandgronden langs het
Meppelerdiep is gemaakt.
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ongestoord loodzand (A2-horizont) aangetroffen. Soms is ook van
de. Ao-horizont nog een deel intact, in de vorm van een sterk humeus tot venig laagje onder de loodzandhoudende bovengrond. Daar
naast komt het ook veel voor, dat de A-horizont direct rust op
het gele zand (C-horizont). In dit geval is er duidelijk zand
afgegraven.
2. Middelhoge zandgronden.
Ook hier "bestaat de bovengrond ter dikte van 15
à 30 cm uit grijszwart, loodzandhoudend humeus zand.
Hieronder volgt een vaalbruine B-horizont van enkele dm's die ge
leidelijk in bleekbruin tot bleekbruingeel zand overgaat. Soms
komen meer gekleurde B-horizonten voor.
3« Lage zandgronden.
De 10 à 20 cm dikke bovengrond bestaat uit
grijszwart, humeus tot sterk humeus zand. Hieronder volgt een zwak
ke B-horizont met een vaalbruine tot bleekbruine kleur, die diep
doorgaat tot 80 cm en dieper. Aan de westzijde van de A komen pro
fielen voor met een B- en C-horizont, waarin zwakke roest. Plaatse
lijk bevindt zich direct onder de bovengrond een dun veenlaagje van
enige em's. Gronden met dit profiel staan op de overgang naar de
gronden van eenheid 4«
De dikte van het veenpakket bij de veengronden
varieert van enkele dm's tot 1.5 à 2 m, al naar de diepteligging
van de zandondergrond. In het veen zijn meestal 3 lagen te onder
scheiden. De bovenste 20 tot 50 à 80 cm bestaan uit zwart tot
bruinzwart broekveen. Dit is veen met veel houtresten,ook wel broekig zeggeveen genoemd (afb. 3)'
In de nabijheid van de A bevat liet dikwijls ijzer in de vorm van
kleinere of grotere concreties. Onder het broekveen volgt een af
zetting, variërend in dikte van enkele cm's tot + 30 cc, die als
meerbodemafzetting bekend staat. Het•is humeus, uiterst fijn zand,
leverkleurig bruin tot zwart, vettig en smerend aanvoelend vanwe
ge de fijnheid van het zand en het hoge humusgehalte. Veelal
wordt aangenomen, dat dit materiaal althans ten dele van organogene oorsprong is.
Onder de meerbodemafzetting volgt bruin tot geelbruin veen, dat
rul is en voor een deel uit Hypnaceeën bestaat. Het is een mesotroof veen. Door de bevolking wordt het "hotte" genoemd. Daar het
voor de turfbereiding ongeschikt werd geacht, is men bij de
vervening hooguit tot deze laag gegaan. Zowel meerbodemlaag als
Hypnaceeënveen kunnen in het profiel ontbreken, het bestaat dan
alleen uit broekveen. Wanneer alleen de meerbodemlaag ontbreekt,
is nog een scherpe overgang te zien tussen broekveen en "hotte".
Op grond van verschillen in dikte van het veenpakket zijn de volgende eenheden onderscheiden;
4. Zeer dunne veengronden.
Het zand, waarop het veen rust, komt ondieper
dan 50 cm beneden maaiveld voor. Soms is een zandige of zandhoudende zwat. bovenlaag van 10 à 20 cm dikte aanwezig. Soms bestaat
de bovenlaag van 10 à 20 cm uit sterk veraard, zwart veen. Dieper
volgt broekig zeggeveen. De overgang naar het zand wordt veelal ge
vormd door een enkele cm's dik meerbodemlaagje.
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Hypnaceeënveen komt bij deze eenheid slechts
sporadisch voor. Vooral bij een dunne veenlaag komt het voor dat
dit veen min of meer is ingedroogd» Het is in droge toestand poe
derachtig en neemt niet gemakkelijk water meer op.
Plaatselijk besta,an deze profielen bijna geheel
uit meerbodemmateriaal5 namelijk daar waar te midden van zand
gronden kleine koma,chtige laagten voorkomen.
5. Dunne veengronden.
Het zand, waarop het veen rust, komt voor op een
diepte tussen 50 en 100 cm. De bovenste 10 à, 15 cm bestaan uit
sterk veraard zwa,rt veen, daarnaast komen ook bovengronden van
zandhoudend veen tot humeus za,nd voor. Dieper volgt broekig zeggeveen tot 40 à 70 cm, dan een meerbodemlaag van + 10 cm (met
variaties van 3 tot 30 cm), ten slotte Hypnaceeënveen of meteen
zand. Plaatselijk bevindt zich veel roest in de vorm van concreties in het bovenste veen. Vooral nabij de A is dit het geval.
6. Veengronden.
Bij deze gronden wordt het zand eerst dieper
dan 1 m onder maaiveld aangetroffen» Een za.ndhoudende bovengrond
komt hier slechts sporadisch voor, veelal bestaat de bovengrond
uit meer of minder sterk veraard veen. Onder het broekveen volgt
de meerbodemlaag van + 10 cm dikte, daarna, het Hypnaceeënveen.
Soms is de meerbodemlaag zeer dun of ontbreekt deze geheel. Plaat
selijk is het broekveen rijk aan ijzer.
Buiten de kaden van de A is door de "rivier" op
het veen materiaal in een smalle strook afgezet, wa,arin de oevergronden voorkomen. Als een flauwe rug zijn deze in het terrein te
herkennen. Voornamelijk is zand gemengd met wa,t veenresten afge
zet, daarnaast ook verslagen veen gemengd met wat zand.
7« Zandige oevergronden.
De bovenste 20 à 40 cm van het profiel bestaan
uit slibhoudend venig materiaal, waaronder een pakket volgt van
afwisselend humusarme zandbandjes en veenlaagjes. Het gehele pak
ket kan 1 tot 1.5 ni dik zijn. Het rust op veen.
8. Venige oevergronden.
De opbouw verschilt van de gronden van eenheid
7 in dien zin, dat het zandige materiaal hier vrijwel ontbreekt.
Als bijzonderheid valt te vermelden, dat op een diepte tussen
50 en 100 cm vaak sideriet in het profiel wordt aangetroffen.
Ten slotte zijn de volgende toevoegingen onder
scheiden;
Trekgaten.
Hier en daar zijn percelen verveend en zijn trek
gaten ontstaan, die in een meer of minder ver stadium van verlanding
verkeren.
Vergraven.
Sterk vergraven veenprofielen, waarin van de oor
spronkelijke opbouw weinig meer valt te herkennen, zijn met een aparte

signa,tuur aa.ngegeven. Bit is o.a. het geval inde Oostermeenthe.
Hier is verveend, later is het land aangemaakt en nadien herontgonnen.
3 • De_b£demkaar.
Uit de bodemkaart (bijlage 9) blijkt, dat voor
al aan de Kallenkotense zijde veel zandgronden voorkomen, aan de
Eesveense kant is de oppervlakte ervan beperkt tot enkele klei
nere kopjes. De grootste oppervlakte wordt ingenomen door veen
gronden.
In par. 1 van dit hoofdstuk werd reeds vermeld,
dat de maaiveldligging van de veengronden binnen het gebied
varieert. Ter illustratie hiervan nog het volgende. Gronden van
eenheid 6 (veengronden dikker dan 100 cm) liggen nabij de provin
ciegrens onder Eesveen op + 50 cm + NAP, aan de Ka.llenkotense
kant van de A. ligt deze eenheid op ruim 1 m + NAP. Inde Steenwijker
laagveenontginning (Eesveense kant va,n de li) komt deze eenheid bij
de A voor op ongeveer NAP, aan de overzijde onder Kallenkote op
+ 50 cm + NAP. In de Oostermeenthe ten slotte treffen we deze een
heid zowel op NAP aan als op + JO cm - NAP. De verschillen in maai
veldligging van de gronden van de eenheden 4 en 5 zijn van dezelf
de orde van grootte zo niet nog groter.
De gegevens over veendikte en diepte beneden maai
veld, waarop zand voorkomt, geven dus slechts een uiterst globale
informatie over het reliëf van de zandondergrond. Dit .is steeds
zwakgolvend, zoals algemeen langs riviertjes in dekzandgebieden.
Een diepe geul in het zand, zoals langs de Linde en het Meppelerdiep, ontbreekt hier.
De als zandgronden gekarteerde gronden vertonen
eveneens verschillen in maaiveld ligging. Zeer globaal kan men zeg
gen, da.t deze weerspiegeld zijn in de driedeling in hoge, middel
hoge en lage gronden, die binnen deze groep is gemaakt.
Over de botanische samenstelling en de ouderdom
van het veen in de veengronden is in hoofdstuk II, par. 3 reeds het
een en ander gezegd. We herinneren eraan, dat het bovenste veen
hier veel ouder is dan in het gebied ten westen van Steenwijk.
Het is niet duidelijk, waaraan het ontbreken van het jongere veen
moet worden toegeschreven. Sommige stukken zijn verveend geweest
en later weer aangemaakt, zoals de Oostermeenthe, de Steenwijker
laagveenontginning en enkele percelen in de Eesveense Hooilanden
en onder Kallenkote. Hier en da,ar komen nog enkele trekgaten voor.
Invloed van de A op de samenstelling van het
"hotte"veen werd niet geconstateerd. Het broekige veen bleek in
de nabijheid van de beek veel ijzerrijker^ plaatselijk is wel oer
gedolven. Verder is tussen de kaden langs de A het veen, vooral
in de bovenste decimeters, dikwijls slibhoudend.
Opvallend is de strook oevergronden, die hier
is gevormd. Vanaf de provinciegrens stroomafwaarts gaande komt de
zandondergrond aanvankelijk veelvuldig ondieper dan 1 m voor en
hier zijnde oevergronden zandig ontwikkeld. Midden in het gebied
passeert daa.rna, de A een brede strook, waar de zandondergrond
dieper dan 1 m voorkomt. De rug is hier minder duidelijk en venig
van opbouw^ spoedig wordt hij van zo weinig betekenis, dat hij
niet meer is aangegeven. Bij Steenwijk is de A vrij diep ingesne
den in de daar voorkomende zandgronden. Hier is weer materiaal ver-

