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I. Inleiding
Het onderwerp van deze -kriptie werd gekozen naar aanleiding van
het onderzoek naar het milieu van de grote vuurvlinder. (Thersamonia
dispar Haw. Lep., Lvcaenidae). een studenteonderzoek van het. Rijks
instituut voor Natuurbeheer. Bij dit onderzoek kwam als een vam de
grootste moeilijkheden naar voren dat in Nederland alleen gewerkt kan
worden in sterk gestoorde milieus, n.l. oude veengraverijen. In der
gelijke gebieden, wordt men bij biologisch onderzoek gekonfronïteerd
met soortenkombliiaties en verspreidingspatronen die nauwelijks te
analyseren. zij,ru De tijd die verstreken is na de zeer ingrijpende
verstoring door de mens (veengraven en drastische: verandering v.am de
waterhuishouding) is nog zeer kort. In het oe^osysteem heerst, nog te
veel chaos. Iedere te meten faktor1 zal blijken een parameter te zijn.
elke verandering die zich op het ogenblik voltrekt induceert weer
reeksen nieuwe veranderingen;. De snelheid vam deze veranderingen; is
op het ogenblik nog bijzonder, hoog, waardoor- v/eldbiologisch onderzoek
in een dergelijk milieu, ook uit theoretische, overweging, zeer moei
lijk is. Vi aar men mee beginnen moet is te trachten het oorspronkelijke
landschap te rekomstrueren en het menselijk ingrijpen daarin te ana
lyseren. Op grond van de hierdoor verkregen, inzichten kan men zich
mogelijk met meer sukses aan het onderzoek van nederlandse moeras
gebieden wagen.
Het onderzoek naar het milieu van de grote vuurvlinder heeft vooral
plaats/bevonden in het reservaat De Weerribben. In 1963 werd van dit
gebied een globale vegetatiekaart gemaakt waarin, de. verspreiding van
de grote vuurvlinder en zijn voedselplant (Rume;c hydrola-pathum riuds.)
is ingetekend. ( Zie het stageverslag, uitgegeven bij het Rijksinsti
tuut voor Natuurbeheer) In dezelfde periode werd in dit reservaat een
vegetatiekartering uitgevoerd door de heer H.N.Leys (Rijksinstituut
van
voor Natuurbeheer) en mevrouw A.h.van 'Zon-.iagtendonk (Hugo de Vrieslaboratorium). Van hun werk is bij het onderzoek en samenstellen van
deze skriptie veel gebruik gemaakt. Er is tevens onderzoek verricht
in de reservaten De Y/ieden, Rottige Meenthe, Lindevallei, "Bancopolder" en het Princehof met omgeving. Daar het milieu van al deze ter
reinen gestoord is, was het gewenst het onderzoek uit te breiden tot
enkele vergelijkbare milieus in het buitenland die, naar wij hoopten,
minder gestoord zouden zijn. Er zijn ekskursies gemaakt naar Engeland
(ïïoodwalton ïen), Frankrijk, Duitse Demokratische Republiek (Müritzsee en Anklamer Stadtbruch) en Polen (o.a. Oderdal en het reservaat
te Biaïowieza).

-4Voorzover er in het buitenland gegevens verzameld konden worden die

ons inzicht in -het veengebied in het Land van Vollenhove konden ver
duidelijken, zijn zij in deze scriptie opgenomen.
Onze eerste opgaaf zal zijn een beeld van de flora en fauna en de
menselijke invloed te rekonstruieren van ongeveer 100 jaar geleden,
daar na 1850 de sterkste veranderingen hebben plaatsgevonden. Ook
de wordingsgeschiedenis gezien vanuit een geologisch standpunt is
van belang om het huidige milieu beter te begrijpen.

2. Geologische ontwikkeling
De gegevens over de geologische ontwikkeling van het veengebied in
het Land van Vollenhove vinden we vooral in de publikaties van de
Stjchting voor Bodemkartering (onderzoek van HAAN? & HAMMING 1949~53)en
in de publikaties over de drooglegging van de Noord oostpol-er
(Y/IGG3RS diss., VLENEKBOS). Ie overstromingsramp van 3ïjan./l feb. '53
deed de zeespiegelstijging en bodemdaling in de volle belangstelling
staan. In 1954 verschenen een aantal artikelen waarin dit onderwerp
opnieuw onder de loep genomen werd. (1001, 1024)
2.1. Niveauveranderingen
Bij de niveauverandering in Nederland zijn drie faktoren van groot
belang;
a. de daling van de bodem
b. de stijging van de zeespiegel
c. inklinking van jonge gronden.
De daling van de bodem van de noordelijke helft van Nederland werd
door :;EMMA (lOOl) berekend op 2,5 cm. per eeuw gedurende de laatste
150.000 jaar. Over de afgelopen 20.000 jaar zou de absolute bodem
daling niet meer dan 5 m. bedragen hebben. De stijging van de zee
spiegel wordt door vele auteurs beschreven. De oudere publikaties
vermelden van het Keloceen een aantal transgressie-en regressiefasen«
De recentere publikaties vermelden een continue transgressie waarin
fluktuaties optreden. De vroeger vermelde regressiefasen worden thans
gezien als een tijdelijke stilstand in de transgressie. Bij een trans
gressiestilstand kan de bodemephoging (aanslibbing en veengroei) de
overhand krijgen waardoor een 1anduitbreiding kan plaatsvinden.(1002)
Deze perioden van transgressiestilstand worden in verband gebracht
met klimaatsverslechtering waardoor do gletscherafsmelting stagneerde
en zelfs weer groei van de alpine gletschers kan optreden. (Aan het
begin van de jaartelling waren de alpine gletschers veel kleiner dan
de tegenv/oordige.) De positieve niveauverandoring (de som van zee
spiegelverandering en bodemnveauverandering) wordt door BENiüEtëA(lOOl)
berekend •

zeespiegel beneden N.A.P.
0,0 m

aantal jaren geleden
0

0,70 m

1400

1,30 m

1900

1,70 m

2300

2,50 m

3200

3? 25 m
4,25 à 4,50 m

3700

14,5 m
16 à 13 m

7200

5300
7500

De huidige gletscherafsmelting resulteert thans in een zeespiegel
verhoging van 10 h 15 cm per eeuw. In het Praeboreaal sou dit 2 m
per eeuw hebben kunnen bedragen. Tijden met sterke transgressie
warens 1800 voor Chr.
begin van de jaartelling
300 na Chr.
900 na Chr.
1200-1300 na Chr.
PONS (1024) berekende dat de zeespiegel tijdens het ïïürmglaxiaal
85-95 m

beneden N.A.P, gelegen was. De Rijn had in deze periode zijn-

monding in het Nauw van Calais. Het Duitse Middelgebergte is niet aan
bodemdaling onderhevig. De aangrenzende zuidelijke helft van Neder
land heeft dus een geringere bodemdaling dan de noordelijke helft.
Het inklinken van jonge gronden is een plaatselijk fenomeen en sterk
afhankelijk van de grondsoort. Veenlagen: klinken sterk in als er klei
lagen op afgezet zijn. De belangrijkste factor waar wij in recente
tijd mee te maken hebben is de verandering van de grondwaterstand.
In West-Nederland zijn de veenlagen in de ingepoldede gebieden enkele
meters ingeklonken. In Noord-West-Overijssel is in de laatste 50 jaar
het maaiveld ongeveer een halve meter verlaagd tengevolge van de
betere regulatie en verlaging van het boezempeil in het Waterschap
Vollenhove. DARBY (1003) vermeldt de gegevens van bet inklinken en
humificeren van de veenlaag in het HolnBÎTen die gemeten zijn aan de
"Holm Post'J In 1843 werd het gebied ontwaterd. De dikte van het pak
ket mosveen bedroeg in 1848
1860

3?45 m
2,21 m

1870

1,12 rn

1875
1392

0,96 m
0,40 m

1932

0,20 m
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2. 2 Historische klimaatsverandering
In onderstaande tabellen wordt de indeling -en datering volgens
verschillende jauteurs weergegeven.
làb. I

Indeling van de klimaatsperioden.
Veenen 3enne Faoer Edel Godwin Boeles Wiggers
bos
ma
man
1001 1012 1007 1013
1002
1037
klimaatsperiode 1035
heden heden heden heden heden heden heden

H

Subatlanticum

0
L
O
C
E
E
N

2000

2600

2750

1700

2500

1S00

3500

550C

5025

3300

4200

2200

5500

7000

7500

7500

7000

7500

7000

7500

9000

SSOO

8750

9000

9500

9000

Subborsaal
Atlanticum
Boreaal
Preboreaal
10000

P'
L
E
I
S
T
0

c

E
E
N

10200 10250

Jongere Dryas
11000

-

10750

12000

-

11750

14000

-

15000

-

Aller^d
Oudere Dryas
Balling

Uit deze tabel blijkt dat t.a.v. de ouderdomsbepaling van het Subboreaal nog geen overeenstemming is bereikt. Wij zullen in het hier
navolgende de getallen aanhouden die VEENEKBOS (1035) vermeldt.
Deze heeft zijn getallen verkregen dcor de opgaven van verschillende
auteurs te middelen en af te ronden.
In tabel II worden de nadere klimaatsaanduidingen vermeld.
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Tab. II

Omschrijving van de klimaatsperioden.

klimaatsperiod;
Subatlanticum

Adelman
(1007)
toename

Godwin
(1013)
koud en
vochtig

beuk

3oeles
(1002)
groei van
jong Sphagnum
veen

Subboreaal

warm en

ontwikkeling

uitbreiding

droog continentaal

heidevelden

heidevelden

^err.engd

veenvorming,
eind Atlanticum

klimaat
Atlanticum

warm en
vochtig

eikenb.cE

rooien der bossen
Boreaal
Preboreaa',

warm en droog

oerken- en

overwegend

dennenbossen

dennenbossen

toendra

koud

In Nederland zijn reed;; in het Aller^d (laat glaciaal) aanzienlijke
veenpakketten ontwikkeld. Bij de bespreking van de veenontwikkeling
wordt hier nader op ingegaan.
3r zijn thans enkele radiologische bepalingen bekend. In ce vermelde
literatuur vinden wij do volgende gegevens vermeld:
Tab. III
Bepalingen gebaseerd ot: radioactief koolstofgehalte
aantal jaren
geleden

nauwkeurigheidsgrenzen

3315

+ 90

begin Cardiumkleiafzetting bij Schokland
(1037)

3505
7200

+ 120

begin Cardiunkleiafzetting bij Urk (1037)

+ 200

overspoeling van het veen op 14,25 m.
beneden N.A.I'. te Velsen (1001)

10870

+ 160

11200

+ 260

11560

+

overgang van Allerlei naar Jongere Dryas
(1037) (volgens Anderson 1353)
bovenste laag van het veen uit Aller^dperiode bij Urk (1037)
onderste laag van het veen uit Aller^dperiode bij Urk.(1037)

320

GODWIN (1014) doet een ogave van 3 radiologische bepalingen in een
veenprofiel uit het xiolme Jen (Engeland).

-9-

net midden van de mosveen-

xrofiel uit het Holme Fen.
ouder
dom

profiel
veenlaag
dm
diepte

0-

jaar; de ouderdom van het
door vele auteurs aangenomen

- gestoorde
bovenlaag

tijdstip van overgang van
Atlanticum naar Subboreaal.
Het veen op deze plaats in

Sphagnum

5400

mosveen

het Holme Fen groeide onbe
lemmerd door?- Het is dus nog
de vraag of wij bij ons on

10-

15-

la^g werd bepaald op 3400

derzoek naar de historische
gemengd
mosveen met Betula en Alniu

4190

veenontwikkeling veel zullen
bemerken van de klimaatsver
andering in het Holoceen.

Cladium
mariscu20-

veen
4953

25-

30-

broekbos
veen

,
!

detritus
keileem
2.3« Veen&roei
Overzicht van de indeling van paragraaf 2.32.3.1.Systematiek van de veensoorten en veenvormende plantengemeen
schappen.
blz. 10
2.3.2.Gebruikelijke veensoortaanduiding in Nederland, blz. 12
2.3.3.Ontwikkeling van venen.

blz. 15

2.3. Veengroei
Om ons doel te kunnen bereiken: het rekonstrueren van de historische
plantengemeenschapen en de natuurlijke veranderingen, zullen wij
moeten trachten uit de veenlagen af te leiden welke plantengemeen
schappen het veen gevormd hebben.
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ïïij staan hier voor de taak het werk van geologen, palynologen en
botanici te combineren. Een goede basis verschaft ons de publikatie
van ÏO^PA, JArJX' KI en P^CZ'j'.lïSKI (1023)
yatem der genetischen
Klassifizierung der ïorfc mitteleuropas". Hun i.erk heeft het doel
een nieuwe klassificering in te voeren waaruit direkt het verband
blijkt tussen de veensoort en de plantengemeenschap die deze gevormd
heeft. Zij oriënteren zich bij iiun werk vooral op de fytoscciologische school van BRAUN-BLAWQUL-.i:.
2.3-1' Systematiek van de veensoorten en veenvormende plantengemeen
schappen (1029)
Klcssificering van de veensoorten Volgens Toïpa et al.
veenklasse
I Potamioni
waterplantenveen

veensoort
A Laagveen
1 ïyrfopél

II Limno-Pnragrnitioni
rietveen

2 j.hragmiteti

ohiIftorf

3 Ücirpo-'i'yphaeti
4 üqui'veteti

ï'eich •imsentorf'

5 Glycerieti

b ciio.chtelhalment orf
.. a?ser ochwa üe-nt orf

III Ka^nocaricioni
grove zeggenveen

6 Cariceto—ihragmiteti Se^genschilftorf
7 Cariceti
..e^entori'
C Cladieti
Lchneidetorf

jV Bryalo-Parvccaricioni

J „ryaleti

kleine ze^genveen
V Alnioni
brcekbosveen

I«ioostorf

10 Cariceto-Jryaleti

Seggenrcoostorf

11 Graiiiino-Cariceti

Seggengrastorf

12 Ualiceti

V.eidentorf

13 ^Ine bi
14 Alno-Jetuleti

Grientorf
Er1e nb irkentorf

3 Overgangsveen
Vi I-iinero- phagnioni
zeggen-wollegrasmosveen

15 .phagno-Scneuzerieti ïorfmoosBlasenbinsentorf
16 Sphagno-Cariceti
TorfmoosSeggentorf

VII Betulioni
berkenbroekbos

17 3etuleti

Birkentorf
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klassificering van de veensoorten, vervolg.
C Hoogveen
VIII Ombro-Sphagnioni 18 Cuspidato-Sphagneti Hochmoorschlenkentorf
veenmosveen

19 üusphagneti

Hochmoorbultentorf

20 Eriophoro-ßphagneti Wollgras-Torfmoostorf
21 Pino-Sphagneti

Kiefern-Torfmoostorf

IX Ericioni
heideveen

22 Ericaceti

Reioertorf

23 Trichophoreti

Rasensiasentorf

Ä ledo-Pinioni

24 Pineti

Kieferntorf

D Volledig gehumificeerd veen
XI Humusveen
In de publilcatie (1029) wordt bij iedere veensoort vermeldt welke
plantena.^öociaties deelnemen aan de vorming van de betreffende veensoort. De meeste veenklassen komen overeen met plantensociologische
verbonden.
veenklasse
I Potamioni
II Limno-Phragmitioni
III kegno'caricioni
IV 3ryalo-Parvocaricioni
V ^Inioni
VI Minero-Sphagnioni
VII Betulioni
VIII Ombro-Sphagnioni
L» Zricioni
X Ledo-Pinioni

sociologische indeling
Potamion eurosibiricum
Phragaition eurosibiricum
Magnocarici on
Caricetalia fuscae et dovallianae
Alnion glutinosae
Rhynchosporo - Sphagnion
Betulion pubescentis
Sphagnion fusci
Ericion tetralicis
Pino - ledion palustris

2.3.2. Gebruikelijke veensoortaanduiding in Nederland
De veensocrtomschijving in onze literatuur geeft nog geen aanslui
ting bij de hiervoor genoemde indeling.
De venen en veensoorten worden ingedeeld naar:
ekonomische
mineraalj fysische
bruikbaarheid
rijkdom
I onderscheiding
Sv.h. materiaal
en naar
of .naar
landschappelijk
aspekt
vegetatietype
oligotrocf veen; monveen
Hoogveen
{

spalterveen

Laagveen

ontwikkelingswijze

ombrotrofe
(=ornorogene) venen
topogene venen

mesotroof-

zeggeveen

of
eutroof veen

broekbosveen
hypnaceeen veen
hotte
meerbodem
kragge
trilveen

!

De namen spalterveen, kragge en trilveen zijn gegeven op grond van
de kwaliteiten voor de landbouw of begaanbaarheid, de andere namen
op grond van de samenstelling van het veen.
Mosveen
Veen dat in hoofdzaak door Sphagnumsoorten gevormd is. Ket wordt
tegenwoordig als turfstrooisel gebruikt, vooral in de tuinbouw. Op
grote schaal wordt het ook verwerkt voor de noritfabrikage (aküief
koolstof). Eeuwen lang is mosveen geexploiteerd als brandstof. Er
werden lange (ca. 30 cm.) turven van gestoken. Exploitatie van mos
veen was vroeger een typisch eenmansbedrijfje. Hosveen omvat in
hoofdzaak de veenklasse Qmbro-Sphagnioni en daarvan in het bijzonder
Suspha&neti In de praktijk blijkt mosveen betrekking te kunnen heb
ben op meer veentypen: van Minero-Sphagnioni tot Ericioni.
Spalterveen
Veen gevormd door Sphagnum cuspidatum. landbouwkundig gezien heeft
het zeer ongunstige eigenschappen. Sphagnum cuspidatum groeit in
het water van slenken op of aan de randen van hoogvenen. Het voor
komen van spalterveen wijst op een voormalige depressie van het
maaiveld.

-13-

Rietveen
Omval

d e v e e n s o o r t e n Phragmiteti en Scirpo-Typhaeti..Het is her

kenbaar aan de sterke doorworteling van grote wortels van riet en
lisdodde. Het wordt in de literatuur vermeld als een veensoort die
(103JJ
zich ook in brak water kan ontwikkelen. Riet- en zeggeveen is tot
voor kort zeer intensief geëxploiteerd als brandstof. De exploitatie
begon vooral na het midden van de 19e eeuw, nadat de hoogvenen (mos
veen) grotendeels vergraven waren. De exploitatie van riet- en zeggeveen kon slechts in coöperatief verband geschieden, daar de ont
ginning moeilijker is dan van mosveen. Riet- en zeggeveen worden
gebaggerd, mosveen wordt gestoken. De verkregen turven zijn kleiner,
ca. 15-20 cm. lang, hard, branden langzamer en geven een hogere asrest.
Rietzeggeveen
Deze

zeer veel voorkomende veensoort behoort tot het Carif-e to-Phrag-

miteti
Zeggeveen
Dit veentype omvat de veenklassen Limno-Phragmitioni, Magnocaricioni
en Bryalo-Parvocaricioni met uitzondering van nr. 2 en 3
Broekbosveen
Deze brokkelige veensoort is niet geschikt voor turfbereiding. De
gebieden met broekbosveen zijn niet of pas op het allerlaatst (in
de 2e wereldoorlog) verveend. Het omvat de veenklassen Alnioni en
Betulioni
Hypnacee 'énveen
Deze term wordt door HAANS & H^.MhlNG (1016) gebruikt voor de laatglaciale veensoort uit het dal van de Steenwijker A.Volgens deze
auteurs is hotte synoniem met hypnacee'ënveen. Het behoort tot Br.yaleti en is vooral gevormd door de mossoorten Sc^rpidium sckrpioides.
Calliertfyn. giganteum, Campylium polygaP.urn en B^panocladus -iy. sp.
Hotte
VEENENBOS (1034) vermeldt de naam hotte als volksnaam voor onder
het zand voorkomend laatglaciaal veen.
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Heerbodem
In het Duits zijn hiervoor indelingen in kudde en ^-'Faulschlamm, in
het Zweeds gyttja en dy. Het kan zowel een afzetting zijn van organogeen, mineraalrijk materiaal (gyttja) dat van elders is aangevoerd
werd
als een veenvorming door waterplanten, Potamioni. Het soms als bag
ger gebruikt voor lanvophoging en soms als brandstof. Landbouwkundig
heeft het ongunstige eigenschappen, het kan zeer zuur zijn.
Kragge
Volgens HAANS cl HAMMING is dit de volksnaam voor een drijvend vegetatiedek. Het open water groeit via stadia van Hydro charo-£ trati-atetum dichVmet vegetaties van het type Cicuto-Caricetum ps euàocypari
phragmitosum. Zodra dit drijvende vegetatiedek een laag heeft gevormd
die begaanbaar is, wordt het gemaaid. Het levert dan gedurende vele
jaren (ongeveer 50) een goede kwaliteit riet. Volgens HAANS Cc HAMMING
wordt na ca. 50 jaar een stevige laag van 0,35 m gevormd. Daarna
neemt de diktegroei af. Ben kragge van 1 m dikte zou reeds zeer oud
zijn.
Trilveen
Een vegetatiekundige onderscheiding van kragge. Het vegetatiedek
bestaat vaak uit het type Caricetum lasiocarpae. Trilvenen lijken
enigszins op Flachmoor en Zwichenmoor. Zowel kragge als trilvenen
golven sterk bij het betreden. Ze gaan mee met waterspiegelfluktuaties. Trilvenen worden geëxploiteerd als schrale hooilanden en in
eind juni- begin juli gemaaid. Ze genieten een botanische vermaard
heid door hun soortenrijkdom.
In de literatuur worden samenstelIngen gebruikt met veen en klei.
Er wordt o.m. gesproken van kleiig zeggeveen, kleiig broekveen. Eet
klei is in het veen gedrongen vanuit periodiek overstromende rivier
tjes of vanuit de Zuiderzee. Ook door menselijke invloed hebben zich
afwijkende veenlagen gevormd
Op sommige plaatsen komen in het veen siderietkniblen voor (ferrocarbonaat) die duiden op aanvoer van ijzerrijk water.

2.3»5

Ontwikkeling van venen

Het meest bekend is de ontwikkeling van Eusphagneti van de ombrotrofe
hoogvenen. Deze venen zijn alleen afhankelijk van de neerslag,de
veenvormande vegetaties (Sphagnion fusci) hebben dus een geringe be
hoefte aan mineralen. De hoogvenen in Nederland behoren tot de zoge
naamde komhoogvenen, d.w.z. zij zijn alr_ veenlichaam opgegroeid uit
een komvormige laagte in het landschap. ,-,en goeci ontwikkeld hoogveen
bestaat in principe uit een centrale opwelving (tot enkele meters
boven de grondwaterstand) met daar omheen een lager gelegen rand
strook. Zowel in de centrale'^oult" als in de marginale"slenk" vindt
veenvôming plaats door het opgroeien van veenmossen. Bij dit proces
ontstaat een mozaïek van kleine slenken en bulten, die elkaar in
ruimte en tijd afwisselen, in die zin dat een slenk door de

daarin

optredende veenvorming zich na verloo^ van jaren tot een bult ont
wikkelt, terwijl de aangrenzende bult, door tijdelijke stagnering
van de veenmosgroei ter plaatse, geleidelijk tot een slenk wordt.
Vervolgens komt hier de mosgroei weer op gang en herhaalt zich de
successie. Systematisch behoren de begroeiingen van de centrale bult
tot het verbond Sphagnion fusci (klasse Oxycocco-Sphagnetea) De vege
taties van de randslenk worden gerekend tot het verbond Rhynchosporion
albae (klasse bcheuchaerio-Caricetae fuscae) Deze staan meestal nog
min of meer onder invloed van het water dat afkomstig is van de aan
grenzende of onderliggende minerale bodem

(1020). Het tot ontwikke

ling komen van hoogvenen wordt vooral bepaald door de hoeveelheid
neerslag en de frekwentie hiervan in de zomer. In meer continentale
klimaten kunnen zich geen grote hoogvenen ontwikkelen, daar worden
venen vooral gevormd door vegetaties van het Magnocaricion. Ook deze
vegetaties kunnen een veenlaag opbouwen tot ongeveer 3 m

boven het

grondwater. In onze streken ontwikkelen zich de veenklassen Kagnocaricioni en Alnioni op plaatsen met een sterk wisselende waterstand,
b.v. inundatie in de winter, waarbij de de mineraalrijkdom en aard
van de waterbeweging (en ijsvorming) belangrijke faktoren zijn die
de vegetatie beinvloeden.
Wanneer de bodem geheel ondoorlatend is voor regenwater, kan zich
zeer spoedig hoogveen ontwikkelen. Bestaat de bovenlaag uit b.v.
doorlatend zand, dan ontwikkelt zich in de bovenlaag een volledig
-J3C profiel (jjodsolprofiel) als het plantendek uit een heideachtige
vegetatie bestaat, een
profiel als er een bos op voorkomt. Een
AC profiel ontwikkelt zich ook als de grondwaterstand zich dicht bij
het maaiveld bevindt.
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De meeste vegetaties vormen geen veen omdat het gevormde organische
materiaal volledig verteerd wordt. Slechts bij stagnaties in het
humificatieproces blijft er een residu over.
De eerst ontwikkelde veensoort is van het type Gramino-Cariceti
(klasse Bryalo-Parvocarioioni). Deze ontwikkelt zich zodra de grond
waterspiegel het maaiveld nadert, of wanneer er een ondoorlatende
lacg gevormd is. Wanneer er geen watertoevloed is (over het opper
vlak stromend water of uit de bodem opwellend water) gaat dit zeer
snel over in Ombro-Spha fini oni. In de profielen zien wij dat het
laagje Gramino-Cariceti niet meer dan o cm

bedraagt. Het is vaak

sterk verteerd en lijkt op meeroodemmateriaal. liet Om'oro-Spha^nioni
veen ontwikkelt zich daarna kontinu en kan een flink eind boven de
waterspiegel uitgroeien, '.'.'anneer in een dergelijk profiel andere la
gen voorkomen,duidt dit op een verandering. Wanneer deze laag bestaat
uit ;
Ie Detulioni of _,ricioni betekent dit een periode van droger worden
a. door het bereiken van het maximale niveau van het veen
b. ontwatering
c. droger worden van het klimaat.
2e Magno caricioni of Bryalo-I'arvocaricioni dan duidt dit waarschijn
lijk op een toename in waterstanduwisseling en periodieke inun
datie, mogelijk met aanvoer van mineralen.
3e Minero-cphagnioni op een minder sterke verandering als bij 2e
maar met sterkere stijging van het grondwater.
4e limo-Phragmitioni op een stijging van het grondwater en toename
van mineralenrijkdorr. door aanvoer of humificatie.
5e -il nioni op invloed van de mens

(vergraven) misschien toename in

mineralerijkdoirj of verandering in waterhuishouding.(Indien een
J_ nio ni-ve e niaag rust op een Magnocaricioni-veenlaag duidt dit op
een vermindering van waterstandsfluktuaties.)
In de nederlandse literatuur wordt het voorkomen van kontinue zeggeveeaprofielen verklaar -n- doordat de veenvormende vegetatie zich in de
buurt van een riviertje bevond van waaruit een kontinue verrijking
aan mineralen plaatsvond. (V.'ordt daarom mesotroof veen genoemd.)

-,—_

—

-----
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-172.4. Landschapsontwikkeling
De genese van het tegenwoordige landschap van het noordelijk en wes
telijk deel van Nederland heeft zich hoofdzakelijk in het Holoceen
voltrokken. De ondergrond van het gehele fries-overijsselse moeras
gebied bestaat uit keileem die in het Rissglaciaal afgezet is. De
jongste keileemafzettingen zijn ongeveer 180000 jaar oud. Op het
Drenthsplateau bereikte de keileem een hoogte van ruim 10 m boven
H.A.P., naar het westen toe helt dit geleidelijk af' en bevindt zich
in het Noordoostpol^.ergebiecl
op een diepte van ruim 10 m beneden
N.^.P.. In het laag gelegen keileemgebiecl komen enkele pleitocene
opduikingen voor, Let hoge land van Vollenhove (10 m
Schokland (ongeveer N.^.P.), Urk (ongeveer 3 m
Gaa^.terland (12 m

boven N..*.P.),

boven N.^.P.), .."ieringen (ruim 5 m

en bij Den Burg op ï'exel (15 m

boven N.^.P.)»
boven N.^.P.),

boven N.^.P/j. De Goldberg ten noor

den van Steenwijk reikt tot 23s6 m

boven M.^.P.. In het Pleistoceen

maakte het lage land tussen Steenwijk en Vollenüove deel uit van het
stroomdal van 'de Oervecht die in noordelijke richting stroomde. In
deze periode zijn op het keileem fluviatiele dekzanden afgezet. De
aan de oppervlakte liggende keileemgronden zijn door de neerslag tot
op een diepte van ongeveer 5 à 4 m

oiitkalkt, waardoor de bovenste

laag zijn lemig karakter verloren heeft. De bovenste laag van onge
veer 0,6 - 1 m dikte is keizand geworden (1035). Dit keizand leverde
weer het materiaal voor de regionale dekzanden (een aeolische afzet
ting) die in lagen van 0,4 - 0,5 m dikte voorkomen in heü oostelijk
deel van het fries-overij'.;selc:e laagveengeoied. Leze afzettingen zijn
in hoofdzaak in de .'.llr^dperiode gevormd, iùt komt &een dekzand voor
in de westelijke rivierdalen tengevolge van hun noordoost-zuidwest
oriëntatie. Door de overheersend westelijke winden in onze streken
werden deze"schoongeblazen".
De afwatering van het Drenths plateau wordt verzorgd door verschil
lende riviertjes. In het noorden door de Eunze, Drentsche
helder
diep en Peizerdiep. In het zuiden door de 'Overijsselse Vecht. De
westzijde door de, voor ons belangrijke, Boorn of .uoningsdiep,
Tjonger, Linde, Steenwijker
Beilerstroom of Smildervaart, «old
of Ruiner ^ en de fieest of Eoekanger
(zie Kaart C). De ijonger en
Linde komen bij luinre samen, en gaan over in de Kuinder. De loop van
de historische Kuinder
kunnen wij volgen in het pleistocene
dekzand. Deze volgt eerst de kustlijn en buigt daarna verder naar
het oosten door de Zuiderpolder en Blankenham, de Polder van Baarlo
en de Noorderpolder van Blokzijl, waarna de loop weer naar het wes
ten buigt en bij Vollenhove het
Noor iloostpoldergebie'"!• binnentreedt.
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In hetdekzand loopt.de bedding van een zijtak van de Linde, het Sandstroompje. Dit splitste zich bij Oldenmarkt van de Linde af, liep in
zuidoostelijke richting op de plaats van de oude lijdijk, de tegen
woordige Kogeweg, "boog da.r.rna naar het zuidwesten, via het gehucht
Nederland en voegt zich bij Baarlo (het vroegere Kuinderdijk) weer
bjj de oude Euinderloop. Langs dit zandstroompje zijn in het laatglaciaal en Preboreaal rivierduintjes ontwikkeld, die ongeveer tot
het huidige maaiveld reiken, '.."ij vinden ze in het terrein terug als
zandopduikingen. Zij dragen een gestoorde Magnocaricion-vegetatie.
In het veendek van het reservaat De '.<eerribben vinden wij de loop
van een riviertje, het veenstroompje, dat zijn oorsprong had bij
Paaslo, Het liep bij de oorsprong in zuidwestelijke richting,langs
de tegenwoordige Binnenweg, Het ..liée, boog bij het kanaal van Steenwijk naar Ossenzijl naar het zuiden richting Kalenberg, daarna weer
naar het zuidwesten naar Nederland in de richting van Baarlo. De
loop van het veenstroompje is thans in het landschap te volgen als
een strook weilanden die iets hoger gelegen zijn dan de omgeving en
waax-van de grond bestaat uit kleirijk zeggeveen. (zie Kaart D en G).
Tot welk tijdstip dit veenstroompje bestaan heeft is niet bekend,want
reeds in de Middeleeuwen is het afwateringssysteem van net veenge
bied door de mens ingrijpend veranderd. In de Barsöekerpolder bij
Zwartsluis komt in de- pleistocene ondergrond een geulensysteem voor
dat wordt opgevat als een oud meanderge'oieû van de Overijsselse
Vecht en het Meppelerdiep.
Ket dekzandlandschap is zwak golvend, plaatselijk ontstonden kommen
door uitstuiven. IDr komen enkele lage ruggen in voor die noordwest
zuidoost georiënteerd zijn. (1016) In de polder van Blankenham en
het reservaat De ïïeerribben bevindt zich een rug op minder dan 2,5 m
diepte die loopt langs de as Kuinre - Nederland, (zie de profiel
schets Eaart S), In de
Noorr'.oostpoller is dit dekzand 4 - 6 m
dik. Op de zandopduikingen en op C.e flanken ervan is een volledig
ABC profiel tot ontwikeling gekomen, in de lagere delen slechts een
~C profiel. Het dekzand is tamelijk goed doorlatend voor water, bij
Giethoorn ongeveer 1 TO per etmaal (1016). Daar waar een B-horizont
tot ontwikkeling ia' gekomen, is d<=> doorlatendheid veel geringer.
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Het veenpakket in het Land van Vollenhove is maximaal ongeveer 3,5 m
dik, bij Schokland reeds ongeveer 6,5, m. Er zijn drie perioden ge
weest waarin kleiafzetting heeft plaatsgevonden:
zeespiegel
le Unionklei in het ..tlanticum
2e Cardiumklei in het Subboreaal
en het Subatlanticum

4.?moeneclen N.A.P.
l^müeneden N.^.P.

3e "Knipklei" in het land tussen de Lemmer

0,35 m

beneden N.^.P.

en Blokzijl vanaf de 3e eeuw
tot ongeveer de 7e
De afzettingen van Unioklei en Cardiumklei beperken zich in hoofd
zaak tot het westelijk deel van het
Noor'Ioo3tiJol'lergebiecl
De af
zetting van de kripklei (1031) -trekt zich uit over geheel noordelijk
en
en westelijk Friesland tot een smalle rand van het westelijk deel
van het Land van Vollenhove. De klei is in een zwak brak tot brak
milieu afgezet. De vroegere Zuiderzee bevatte brak water, het zout
gehalte is eerst in de 17e eeuw aanzienlijk gestegen, toen gedurende
een periode van bijna een eeuw de IJssel geen Rijnwater meer aan
voerde. De historische perioden van de Zuiderzee worden ingedeeld
naar de uitbreidingsfasen van het wateroppervlak:
I Flevomeerfase
II .'ilmerefase (Lacus .„'luiere)

tot 75^ na Chr.
750-1350

III Zuiderzeefase (in 1340 Sudersee) 1350-1932
IV IJsselmeerfase
1952-heden
In recente tijd heeft het veengeoied verschillende malen invloed
van zoutwater gehad. In de eerate plaats tijdens de/ètormvloed van
4 en 5 februari 1S25 toen het gehele laaggelegen land onder water
is komen te staan, van Keppel tot voorbij Steenwijk en Oldemarkt.
De kolk in de lijdijk Hogeweg getuigt daar nog van. Verder heeft er
een zoutinfiltratie plaatsgevonden tijdens hoge water.: banden via de
Linde
Het lage deel van Nederland is tijdens het Holoceen verschillende
malen ingrijpend veranderd. Op het eind van het Pleistoceen, de laatglaciale periode> bestond het uit een zandig, deklandschap. Veen was
na het ï.Urmglaciaal (zeeniveau lager dan 50 rn beneden ÏI.^.P.) tot
ontwikkeling gekomen op de Doggersbank, op verschillende plaatsen in
het keileemgebied waar de waterafvoer stagneerde, in de rivierdalen
van de riviertjes van het Drenths plateau en bij Urk.

In de perioden van transgressie en regressie (lees: verminderde
transgressie) veranderde het landschap aanzienlijk. Door de stij
ging van de grondwaterstand kon zich in U'est-Nederland op het dekzandlandschap aen uitgebreid veenpakkst ontwikkelen, dat wij thans
kennen als veen op grote diepte. Hst bïstaat grotendeel-- uit LimnoPhragmitioni en ka^nocaricioni. In het Atlanticum werd het veen
geleidelijk overspoeld. De eerste mariene kleiafzetting bij Velsen
(op 14,25 m

beneden N.a.P.) vond 7200 ;at.r geleden plaats. Onge

veer 1000 jaar later vond de eerste kleiafzetting bij Vinkeveen
plaats (1002). Bij Urk werd in deze periode de Unioklei afgezet.
Daarna vond in het Subooreaal een sterke veengroei plaats, (zie
kaarten A en B) De eerst gevormde veenlagsn bestaan uit de klassen
Limno-Phragmitioni tot en met ^lnioni. Daarna volgt tot in het
Subatlanticum de vorming van overwegend Mlnero-Sphagnioni en OmbroSphagnioni. De Sphagnumgroei is op vele plaatsen vroeg oegonnen ,
het laagje "eutroof veen" is varie niet dikker dan 5 cm.
In het begin van de subatlantisc^e transgressie zijn in Yvest-îlederland grote meren ontstaan ten gevolge van afslag. Het ongeveer 5 m
dikke rncsveenpakke t uit het bubboreaal was kwetsbaarder dan het
boreale veenpakket. Dit gehavende veengeoied kennen wij nu als het
land met de vele droogmakerijen.
Het verschil tussen het veengebied in „est-Nederland en het veen
gebied in Friesland en Overijssel is dus dat het eerste gebied be
staat uit subboreaal-subatlantisch veen dat zich ontwikkeld heeft
op zeeklei, terwijl het tweede gebied een kontinue veenontwikkeling
laat zien vanaf het lautglaciaal. In het loordoootpolder^ebied tref
fen wij de kontaktzone aan van de verschillende transgressiefa^en,
welke na te gaan ir uit de verbreiding van de verschillende klei
afze ttingen. De Unioklei komt overeen met de zeekleiafzetting in
'.Test-Nederland, met dit verschil dat de Unioklei in zoet water en
niet in zout water is afgezet. De Cardiumkleilaag heeft ook een
corresponderende laag in '«est-Hederland. De afzetting van knipklei
in de historische tijd heeft vooral zijn invloed gehad in het noor
delijk en westelijk deel van friesland. Dezelfde klei, maar dan in
zwak brak water afgezet,vinden wij in het ;-oordoostpcldergebiec en
in het land van Vollenhove. Volgens hei/onc rzoek van LJYl'. en V.';.. •'
r"^AGT'BNDOiJlZ loopt de grens van dit kleigebied langs Ossenzijl, door het midden van de Schut en Grafkampen langs ivalenberg
tot bij het Giethoornse keer.
/
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".7ij zien ook kleiafzettingen langs de benedenlopen van de Tjonger,
Linde, Steenwijker A en Meppelerdiep. Deze hebben de eigenschap
pen van fluviatiele klei. Het kleidek wigt uit tegen het mosveen
gebied van de Schut en Grafkampen, de overgang is heel geleidelijk.
Het gebied van de Kerkenkluft, Pierink, Venebosch en i-iee^tekluft
is dus topografisch het hoogste deel van het mosveengebied geweest
in I/e >.eerribben, daar er geen klei O', afgezet is. De vorming van
de knipklei is onderbroken door het ingrijpen van de mens, in de
11e eeuw werd begonnen met het aanleggen van zeedijken.
Op kacrt C is het voorkomen van mosveen (Ombro—-jphagnioni), en
rietzeggeveen (limno-Phragmitioni, hagnocaricioni en Bryalo-Parvocaricicni), in het fries-overijsselse moerasgebied globaal weerge
geven, kaart D geeft hetzelfde weer voor het Land van Vollenhove,
kaart E ^eeft een profielschets van het transect Paaslo-Kalenberg.

- 22 -

5. Historisch overzicht
5.1- Ijerrîv'^rcfie en yolitieke ontwikkeling
Voor een studie naar de historische ontwikkeling staan ons voor
Friesland een aantal verhandelingen over de friese geschiedenis
ter beschikking en voor het Land van Vollenhove enkele juridische
verhandelingen en een historisch-sociologisch onderzoek. Verder
kunrf-n we in enkele gevallen putten uit archeologische onderzoe
kingen.
Onze eerste historische informatie krijgen wij van het friese klei
gebied. Dit land in wording, het afzetten van de knipklei, waa met
zijn natuurlijke en rijke graslandvegetaties een gunstig gebied
voor veeteelt. Men v/as gedwongen in dit gebied op terpen te wonen
ten gevolge van de periodieke inundaties. Br zijn in Friesland meer
dan 500 terpen opgeworpen. (Terp = bewoonde, kunstmatige heuvel,
wier

vluchtheuvel. Terpen = hillen in Zeeland =wierden in Gro

ningen = woerden in de Betuwe.) De friese terpenperiode wordt gere
kend van 300 voor Chr. tot 1000 na Chr. Het aanleggen van zeewe
ringen in de 11e eeuw maakte een eind aan de terpentijd. De vroege
re Middelzee scheidde Friesland in Ocstergo en '»."estergo. In de 16e
eeuw werd het laatste deel van de Middelzee ingedijkt. Dit, land is
thans nog 1,75 rn. boven

(De zeekwelöers slibben een halve

meter op boven de gemiddelde vloedhoogteJ Friesland werd in 751
tot aan de Lauwerszee ingelijfd bij het frankische rijk. (Het wel
varende veeteeltgebiedl) Onder Karei de Grote is het gehele gebied
ingelijfd. In 793 deden de boormannen hun eerste inval in Friesland
in 877 deden ze een inval in Midden-Friesland. Het gevolg was een
economische achteruitgang van dit gebied, de kuststreek werd groten
deels verlaten. De aanleg van dijken begon in de 9e eeuw. aanvan
kelijk werden er alleen zomerdijken en veroindingsdijken aangelegd
tussen de terpen, In de 11e eeuw ontstond er meer samenwerking on
der druk van de dreigende agressie van de Denen en bak en. In deze
tijd begon me a met de aanleg vcji zeeweringen. uICvGFiii (1037) ver
meldt dat het kleidek in de • EoorO.oostpol^er in de 9e eeuw beloond
was. In de 13e eeuw vond er veel landverlies plaats en zijn in ver
schillende fa*,cn de dijken tussen de Lemmer en Vollenhove aangelegd.
In het •_>•..:? :-c styolfiergebie-"' vinden wij aan de voormalige Kuinder
bij Kuinre twee burchten. De eerste burcht werd bewoond van 1165
tot 14u0 en was gebouwd op een oud kleidek, de tweede van 1420 tot
1550 en stond op een jong kleidek. Deze beide burchten zij»* onder
de golven van de Zuiderzee verdwenen, het kleigebied tussen de Lem
mer en Blokzijl was in de 9e eeuw du..' waarschijnlijk een veeteeltgebied dat. samenhing met het friese gebied.

Ook de bewoners van Urk zijn vroeger veehouders geweest. Het oude
veengebied en kleigebied werd als grasland geëxploiteerd. Het
veengebied was door sloten in percelen verkaveld. '»VIGGERS (1037)
meent dat in de 14e eeuw het veengebied bij Urk vergraven is ten
behoeve van brandstofwinning. De subatlantische transgressie zou
de exploitatie van de weilanden onrendabel gemaakt hebben, waar
na men er toe overging het te vervenen. Men groef veenputten van
1,5 à 2 m

breed en 2 h 4 m

lang, waarvan de richting bepaald

werd door de reeds aanwezige verkaveling.
Het gebied van de tegenwoordige fioor-loostpolcler
bestond at<n het
begin van de jaartelling voor een groot deel uit een veengebied
met in het centrum meren en schorren. Uit deze tijd zijn docr de
gehele Ncordoostpolcler

sporen van bewoning aangetroffen. Br

zijn geen archeologische vondsten bekend uit de periode van de
4e tot de9e eeuw. De belangrijkste transgressiefase zou plaats
hebben gevonden van de 3e tot 7e eeuw (afzetting van de "knipklei"
Daarna werd het gebied weer grotendeels bewoond. De 13e eeuw was
een periode met veel landverlies ten gevolge van stormvloeden. De
plaatsjes Kuinre en Blankenham zijn dus pas na deze tijd kustplaatsjes geworden. (Blokzijl is pas in de 16e eeuw gebouwd op
een strategisch belangrijke plaats en als uitvoerhaven van Steenwijk)
Uit de subatlantische transgressiefase zijn nog enkele illustra
tieve historische feiten te vermelden. In 1287 de ondergang van
het eiland Griend in de iaddenzee, in 1859 het prijsgeven van het
eiland Schokland. Het kerkdorpje Beulake (gemeente V.'anneperveen,
bij het tegenwoordige Ronduite) v/erd in 1765 gedeeltelijk en in
1776 geheel vernield. Op 4-5 februari 1825 vond de grote storm
vloed plaats waarbij de zeedijken en rivierdijken op vele plaat
sen doorgebroken zijn. Het gehele Land van Vollenhove werd daar
bij overstroomd. In 1920 werd het gemaal £troïnck bij Blokzijl in
gebruik genomen waardoor de waterhuishouding in het waterschap
Vollenhove ingrijpend veranderd is.
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het Overijsselsche regt en geschiedenis (1036) vinden wij dat voor
de 14e eeuw markt gehouden werd te Oldenmarkt en dat de schout
ambten IJsselham en Blankenham toen al bestonden. Scherwolde is
ouder dan Giethoorn. De bevolking van Giethoorn is niet autochtoon
en heeft zich waarschijnlijk in de 16e eeuw op deze plaats geves
tigd. Deze

van oorsprong doopsgezinde gemeente, zou uit oostelijk

Overijssel afkomstig zijn. In 1411 werd er een overeenkomst geslo
ten tussen de schoutambten IJsselham en IVannoperveen en de stad
Vollenhove over de zeedijken in het Land van Vollenhove.
In de verhandeling van MEESTERS (1021) over de Steenwijker Meenthe
vinden wij enkele juridische en historische feiten. De steenwijker
Meenthe was een communaal weidegebied op de rijkere veengronden
ten noorden van Steenwijk in het dal van de Steenwijker Â. De oude,
-treng socialistisch georganiseerde, germaanse maatschappij kende
in de I-iarkentijd geen privé grondbezit. De landbouw- en veeteeltgronden werden gemeenschappelijk geëxploiteerd. Onder het franki
sche leenstelsel werden deze gronden communale gronden d.w.z. be
zit van de stad of het dorp. De communale gronden werden uitge
leend aan opslagrechthouders. Opslagrecht te Steenwijk was "weiderecht op eens anders grond (gemeente) verbonden aan huizen met
derzelver erven, bestaande alleen ten behoeve van het veebeslag
dier huizen en voor dat huis ondeelbaar". De gemeente haj. van ouds
her h§t recht de tijd van beweiding te bepalen, alsmede het aantal
stuks en soort vee. In 1639 werd bepaald dat na St. harten (11 no
vember) geen vee meer op de Meenthe aanwezig mocht zijn. De opslag
van het vee vond in begin mei plaats. Door de zeer lange histori
sche traditie van uriórme exploitatiewijze zal de Meenthe zich on
getwijfeld tot een typisch halfkultuurlandschap hebben ontwikkeld
zoals blauwgraslanden en heidevelden. De heidegronden werden op
ongeveer gelijke wijze gebruikt als de Meenthe,hjer werden schapen
geweid en plaggen gestoken. In 1669 ?/erden elf percelen gemene
veldgrond (heide) in erfpacht uitgegeven tegen een gezamelijke
jaarlijkse pacht van f158,--
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Uit een oorkonde van 1313 blijkt dat IJselhamme bestaat uit 48
hoeven met horigen van de bisschop van Utrecht. Deze oorkonde werd
uitgevaardigd naar aanleiding van een ruzie met de Stellingwervers
en Scoterwervers (vrije Friezen). De grond werd toegewezen aan de
Friezen, die hiervoor pacht moesten betalen. Ook bisschop Otto
van der Lippe (1215 - 1226) en bisschop Jan van Arkei in 1361 had
den last van invallen en verzet van de Friezen, vooral van de
Stellingwervers, waaraan inwoners van IJsselham en Steenwijkerwold
deelnamen. Steenwijk deed nooit aan opstanden mee. Het is van ouds
her een steunpunt voor regerende personen geweest in het twistgebied tussen Friesland en Drente. Onder de regering van Karei V
werd Steenwijk bij Friesland ingedeeld.
In de oude geschriften kornt verder een mededeling voor die ons in
licht over de beschikbare houtvoorraad in de Mddeleeuwen. In 1494
verbood namelijk de bisschop David van Bourgondië het houtkappen,
tenzij met toestemming van zijn rentmeester te Vollenhove.
einig wordt vermeld over het turfgraven. 3ij MEESTERS vinden wij
enkele aantekeningen. Op blz. 114 "Den 13den Kaart 1675 werd, ter
dekking der brandschatting door de Munsterschen aan de stad opge
legd en der onkosten van dien strijd, weder besloten o.a. %*eenige
blokken uth de Oostermeenthe te vercopen om uth te turvenvx"
In 1577 werd door de magistraat van Steenwijk en de volmachten
van Onna besloten aan Johan Berents Hartcamp te Kallenkote "het
turfgraven in het gemeene veld te verbieden en de door hem gegra
ven turf weer in de kuilen te doen werpen".
Over de 18e eeuw zijn wij over de sociaal-economische ontwikkeling
geïnformeerd door het werk van SLICrlLR VAN 3-.iiï "Een samenleving
onder spanning". De politieke indeling van de kop van Overijssel
van de tijd vóór de franse beztting wordt weergegeven op ktiart F,
de huidige indeling op kaart G. 3ij SLICHEk VA.N

wordt het

buurtschap de Hare gesitueerd op het tegenwoordige gehucht IJssel
ham. Het huidige reservaat De V.'eerribben valt geheel binnen het
schoutambt IJsselham en het buurtschap Calenberg. Het reservaat
De '.."ieden valt binnen de schoutambten '..anneperveen en Giethoorn
en het buurtschap Kuinderdijk (Auinderdijk is het tegenwoordige
Baarlo ten noorden van Blokzijl). Om de historische menselijke
invloed op het moeraslandschap na te kunnen gain dienen wij de
sociaal-economische ontwikkeling van de genoemde schoutamoten en
buurtschappen te volgen.
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Deze informatie is niet afzonderlijk te vermelden, wij rnoeten die
door gebrek aan gedetailleerde gegevens xn de kontekst van het
gehele land van Vollenhove plaatsen. Het gehele gebied, in het
zuiden begrensd door het Meppelerdiep en verder door de provinciale
grens met Drente en Friesland,wordt door SLICni'R VAN BATH "Het
Kwartier van Vollenhove" genoemd. Het omvat de stad Vollenhove met
6 schoutambten en 16 buurtschappen. In dit gebied liggen 4 oude
stadjes; Vollenhove, Zwartsluis, Blokzijl en Steenwijk. In de hier
navolgende paragrafen wordt gesproken over;
le Kwartier van Vollenhove
= het gehele land
2e Vollenhove

= de stad Vollenhove

3e platteland van Vollenhove = het gehele gebied minus
de steden Vollenhove, Zwartsluis,
Blokzijl en Steenwijk.
lie schoutambten en buurtschappen uit de vóórnapoleontische tijd
waren;
Schoutambten

Buurtschappen

afkorting

Barsbeek
Vollenhove
Uanneperveen (met Zwartsluis) Leeuwte
Kuinderdijk
Giethoorn

Ja

Dinxterveen
Kalenberg

Di
Kb
Ha

Blankenham
Kuinre
IJsselham
Steenwijk

de haTe
Oldenmarkt
Paaslo
^te e nwijke rwo1d
Seze
Eesveen
Kallenkote
Onna
Zuidveen
fouggenbeet

(zie kaart F)

Lcherwolde

ie
Kd

01
ra
CtV;
'£>%

XjV
Kk
On
Zv
i'iii
tch

Sociaal-economisch kunnen wij de volgende indeling maken:
1. steden en handelsdorpen. Vollenhove, Blokzijl, Zwartsluis,
Kuinre, Ossenzijl, Oldenmarkt en óteenwijk
2. landbouwgebied op de zandgronden (landbouw: haver, boekweit en
knollen, veeteelt; schapen), Leeuwte, Steenwijkerwold. Paaslo,
Oldenmarkt en Seze
3. veeteeltgebied op Ce kleigronden (klei op veen). 3arsbeek,
iluinderdijk, Blankenham en Kuinre
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4. gemengde bedrijven op veen (wisselbouw; afwisselend grasland
en bouwland met boekweit)s deel van Giethoorn, Zuidveen, Onna,
Kallenkote, Uesveen en een deel van Scherwolde en Muggenbeet
5. turfwinningsgeoieden en extensieve graslanden; "..anneperveen,
Dinxterveen, Giethoorn, deel van Euinderdijk, deel van Scherwolde en Muggenbeet, IJsselham en Kalenberg.
Bevolkingsgroei
De toename van de bevolking in het Kwartier van Vollenhove is na
1850 relatief geringer dan in Overijssel.

jaar

ïotaal voor Overijssel
aantal inwoners indexcijfer

Kwartier van Vollenhove
aantal inwoners indexcijfer

1475

52.660

1,0

5.000

1,0

1675

70.678

1795
1849
1899

134.104
215.112

1,4
2,6

1,9
2 s7

4,1

9.::24
13.777
23.577

6,3
10,0

27.949
30.073

1930

333.338
520.788

4,7
5,6
6,0

In 1743 wordt er een emigratie uit IJsselham gemeld, een kleine
natuurlijke aanwas uit Blankenham en een immigratie in Steenwijkerviold. In 1795 bedroeg het aantal inwoners van het Kwartier van
Vollenhove 13.777. Hiervan voonde in.
stad Steenwijk 5.933
Vollenhove
2.013
Giethoorn
Zwartsluis

1.463
1.405

IJsselham

1.400

«anneperveen

1.356 •

Blokzijl
Kuinre

1.325
£32

Volgens BLICKjR V^N Z..TH (1028 p. 742) is het moerasgebied van
Vollenhove in de 12e tot 14e eeuw bewoond geraakt. Het is vooral
bevolkt door ITriezen. Giethoorn is een vestiging van mensen van
de zandgronden.
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5.2. Bconomische ontwikkeling
De oudste centra in het Kwartier van Vollenhove 'zijn de stad Vol
lenhove en Steenwijk. Lteenwijk was al een oelangrijke nederzet
ting in de germaanse tijd. In de beginperiode van de turfexport
kwam het havenstadje Blokzijl op. Driekwart van de totale export
werd te Blokzijl verscheept. In de periode 1634 .- 1650 bedroeg
het maximale oedrag dat per jaar aan turfimpost (accijns) geïnd
kon worden 10.000 gulden. Na 1650 gaat Blokzijl snel achteruit en
komt het havenplaatsje Zwartsluis op. Dit beleefde z;ijn hoogtepunt
rond 1700. Toen werd er jaarlijks 3.000 gulden geïnd. Vanuit Zwart
sluis werd reeds veel turf verscheept dat afkomstig was uit Drenthe.
Sedert 1697 is er geen verandering in de lonen gekomen, doch na
1760 treedt er een daling in van het reëele inkomen door stijging
van het levensonderhoud (duurder worden van het graan, hierdoor
opkomst van de aardappelen). In 1345 is het reëele inkomen tot
44,'o verminderd. In 1310 bedroeg het dagloon van een losarbeider
(1023 p. 604);
in het Steenwijkdistrikt 's zomers
's winters

70 cent
40 cent

in de turfgraverij
in de twentse weverijen

30 cent
40 cent

Het turfgraven werd in lajb-ere tijd ook uitgevoerd door dagloners
uit Twente en Munsterland. (Aan dit laatste herinnert de in Kalen
berg voorkomende naam Poepjes, de Duitsers waren de "poepen")
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Een andere maatstaf voor de ekcncmische ontwikkeling is het aantal
gezinnen dat hoofdgeld betaalden (dus relatief welgesteld waren)
jaar

1675

1723

1764

aantal gezinnen dat hoofdgeld betaalt

1321

1645

1768

217

352

610

1538

1937

2378

arme gezinnen
totaal

Ook hieruit blijkt het relatief toenemen van het aantal arme men
sen. In het gehele kwartier woonden in 1743 2.187 gezinnen waarvan
1.615 op het platteland. In 1795 waren in het totaal 862 personen
(=39,4,0 van de gehele beroepsbevolking in de landbouw werkzaam.
Het bouwlandareaal in het kwartier (zonder Blankenham en IJssel- •
ham) bedroeg in:
1602
434 ha.

1833
1721 ha.

1344
1122 ha.

Vooral in Giethoorn is na 1833 het landbouwareaal achteruitgegaan,
van 1333 tot 1885 met 234 ha.
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In 1885 was van de gemeente l.anneperveen 43 >9/* van het gebied als
bouw of weiland in gebruik. Het weilandareaal in het kwartier (zon
der Blankenham en IJsselham) bedroeg in:
1602

1333

2.545 ha.
12.150 ha.
De verhouding bouwland-weiland bedroeg:
1602
bouwland

1833

14,6^

1885

12,4/j

12,0,-'

weiland
85,4/'
87,6/â
88,Op
Van 1833 tot 1885 is het areaal weide en hooiland in het Kwartier
van Vollenhove met 3-174 ha. uitgebreid! Deze uitbreiding zal voor
al plaats moeten hebben gevonden in IJsselham daar van het areaal
"woeste" grond van ongeveer 4459 ha. het grootste deel in dit ge
bied lag. (zie kaart H en tabel XV)
Volgens EYS BN KOPS in 1810 (1028 p. 501) was 0,21 ha. bouwland
vereist voor de voeding van één persoon. Het beschikbare bouw
land per persoon in de provincie Overijssel bedroeg in:
0,24 ha.
1602

1830

0,29 ha.
0,24 ha.
0,20 ha.

o\
l-r»*«
O

1849
1889

0,15 ha.
ha.

O
1—1 *Q
0

1748
1812

ha.
1909
0,12 ha.
I93O
-"De tekorten in de periode rond 1748 en 1812 moesten aangevuld wor
den door de export van textiel en turf. Sveneens in de periode
rond 1909 moest door de export van turf de bevolking zijn tekort
aan levensmiddelen dekken. De textiel ging na 1750 achteruit ten
gevolge van buitenlandse konkurrentie. 3Sa 1860 werd de twentse
textielindustrie weer tot ontwikkeling gebracht (nadat er zich
een "potentieel van goedkope arbeidskrachten" gevormd had). In
I93O voldoet de oude maatstaf uit 1810 niet meer daar de landbouwproduktie sterk opgevoerd was door de toepassing van kunstmest.
In het Kwartier van Vollenhove werden in:
1812 181 runderen per 100 ha. geweid
I9IO 137
1)
55
9»
)I
1938 188
,,
,,
,,
,,
Bij 1812 moet rekening gehouden worden dat veel woeste grond als
extensief weidegebied werd gebruikt.(De drassige heide van IJssel
ham?)
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De veestapel
Eet aantal bezitters van paarden (paarden worden gebruikt in de
landbouw doch het bezit van paarden is ook een graadmeter van wel
stand) bedroeg in het Kwartier van Vollenhove in 1602:
74 bezitters van 4 of meer paarden
485 bezitters van 2 of 3 paarden
142 bezitters van 1 paard
Verder waren er 309 boeren met varkens. Ér waren dus 559 grote
boeren en 451 kleine boeren. In 1300 waren er 984 bezitters van
runderen» waarvan 471 met 10 of meer runderen. Er waren 8 boeren
met meer dan 40 runderen (Blankenham!). In het totaal waren er in
1602 1.388 varkens verdeeld over 758 eigenaren (ook "stedelingen"
hielden varkens) en 6.519 schapen verdeeld over 258 eigenaren. In
1844 bedroeg het aantal schapen 2-429- Het Kwartier van Vollenhove
was tweede in de schapenfokkerij. De eerste plaats werd ingenomen
door het Sallandse akkerbouwgebied. iCr werden geen schapen gehou
den in Blankenham, IJsselham, Blokzijl, Muggenbeet, Kalenberg en
Scherwolde.
Bij de watersnood in 1825 verdronken:
13.073 runderen
1.571 schapen
525 paarden
3-3- Middelen van bestaan
In de periode van 1602 tot 1675 (1028 p. 476) bestond de beroeps
bevolking gemiddeld uit s
559 grote boeren
451 kleine boeren
528 andere beroepen
totaal 1538
Bij de volkstelling onder de franse beziting in 1795 bedroegen
deze getallen:
524 boeren
1 keuter
154 dagloners
183 arbeiders
totaal 862 werkzaam in de landbouw, veeteelt en
veenderij
1247 in andere beroepen
73 zonder beroep
totaal 2187
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De dagloners wonen in Steenwijk, IJsselham (Ossenzijl?), '.Yanneperveen en Giethoorn, ie arbeiders wonen in Zwartsluis, Steenwijk en
Vollenhove, deze zijn dus werkzaam in de plaatselijke industrieën.
In Kalenberg wonen in 1795 41 turfrnakers waarvan er 28 in Fries
land werken! Vanuit Giethoorn trekken velen naar 1'riesland om daar
werk te zoeken in de veenderijen. Gemiddeld worden er in deze pe
riode in Giethoorn 4 à 5 huiden per jaar afgebroken. In Giethoorn
waren toen 172 personen in de turf werkzaam, in '..anneperveen 129
en in IJsselham 77. (1028 p. 215) De overstromingen in 1775 en
1776 (1776 het verdwijnen van het kerkdorp Beulake) deden velen
uit het dorpje ;."esteind in het schoutambt '»anneperveen uitwijken
naar Vollenhove en Friesland. Dit had grote invloed op de turfgra
verij, deze vertoont na 1774 een sterke achteruitgang. (1028 p.
103) Het percentage van de beroepsbevolking dat werkzaam was in de
turfgraverijen bedroeg in 1795: (1028 p. 136)
0/ 0,1-9,9* 10-19,9^.20-29,9/ 40-49,9^.50-59,9#
Barsbeek
Leeuwte
Kuinderdijk
;Janneperveen
Dinxterveen
Giethoorn
Blankenham
Kuinre

+

+

+

IJsselham
Kalenberg
de Hare
01denmarkt
Pacslo

+

Steenwijk

+

+

80%
+
+

Steenwijkerwol-d
I3eze
+
Eesveen
+
Kallenkote
Onna
Zuidveen
Muggenbeet
Scherwolde

+

+

+
+

In totaal zijn in fie steden

13

kerkdorpen 318
buurtschappen 142
samen 473 personen werkzaam in de veenderijen.
.Zij maakten 15,6^ uit van de beroepsbevolking. In geheel Overijssel
waren '312 personen in de turf werkzaam (2,1/j van de beroepsbevol
king). Er waren 110 personen werkzaam in de inattenvlechteri jen
(exlpoitatie van biezenvelden!).
Vergelijking van de periode midden 17e eeuw en eind 18e eeuw laat
zien dat het aantal grote boeren vrijwel gelijk gebleven is, dat
de groep van kleine boeren in 1795 verdwenen is en dat deze groep
zijn bestaan waarschijnlijk in de veenderij gevonden heeft. De be
volkingsaanwas van 9«B24 tot 13.777 leeft dus vooral van de indu
striële uitbreiding die de export van turf met zich mee bracht.
(denk aan de scheepvaart en de scheepswerven te Zwartsluis) De ekonomie van het Kwartier van Vollenhove moest dus wel ineenstorten
zodra de export van turf stagneerde of zodra de voorraad veen op
was. Dit werd voorzien en men poogde aanvankelijk vooral het land
tot een veeteelt gebied te ontwikkelen, het areaal weiland wordt
van 1602 tot 1833 uitgebreid met 9.605 ha. en na 1833 nog eens met
3.174 ha. Kiervoor werden dus de beschikoare "woeste" gronden ge
bruikt; het drassige heidegebied, de zegge- en rietvegetaties en
de restanten van de moerasbossen. Vele van deze gebieden konden
echter voor die tijd toch al in exploitatie zijn, n.l. als exten
sief weidegebied. Het "weiland maken" betekende in die tijd in de
eerste plaats het graven van afwateringsgreppels. De vegetatie kon
maar op beperkte schaal gewijzigd worden door maaien, afbranden en
eventueel door te ploegen. liet overschakelen op veeteelt schijnt
niet gelukt te zijn, daar men ten oehoeve van de turfwinning later
veel weilanden opgeofferd heeft.
3.4. Exploitatie van het veengebied
Mosveen- en zeg^eveenwinning
Br zijn twee v/ijzen waarop men veen voor de turfbereiding kan ver
werken. De oudste manier is het turfsteken, waarbij putten van
1,5 tot 2,5 m breed en 2 tot 5 m lang worden gegraven. Als er
snel gewerkt wordt kan men nog turf steken tot ruim driekwart me
ter onder de grondwaterstand. De turven voorden direkt op maat ge
stoken, on'gpveer 3o cm lang, en daarna korte tijd gedroogd door
ze ruim op te stapelen tot een koepelvormig torentje van 1,5 m
hoog.
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Voor deze wijze van verwerking leent zich alleen mosveen, dus in
hoofdzaak Ombro-.'.phagnioni. Het werk wordt, individueel uitgevoerd;
ieder steekt zijn eigen putje. Om dit werk te vergemakkelijken zal
men trachten het grondwaterpeil te verlagen door het plaatsen van
windmolens en het graven van afwateringssloten. In de tweede we
reldoorlog werd deze wijze van vervening illegaal opnieuw op vele
plaatsen verricht ten gevolge van de brandstofschaarste. Hierdoor
zijn vele hoogveenresten en heidevennen in recente tijd aangetast.
Het op deze wijze ge'êxploiteerde veengebied ziet er daarna uit als
een wildernis van berken en wilgen waartussen diepe poelen gevuld
met Sphagnum cuspidatum.
De tweede wijze van turfbereiding is het baggeren van veen onder
de grondwaterstand. Het veen moet dan fijngemaakt worden en uitge
stort in een ongeveer 30 cm. dikke laeg op een legakker. .Zodra de
ze brei iets steviger geworden is, kunnen de turven gesneden wer
den. Ka het drogen wordt uitendelijk een harde, ongeveer 20 cm
lange turf verkreg'en. Deze wijze van exploitatie kan niet indivi
dueel uitgevoerd worden, daar er verschillende handelingen tege
lijk moeten worden verricht. De met handkracht uitgeveende gaten
zijn 5 tot 15 m breed en 50 tot 100 ir lang. Daar waar bij het
uitvenen machine: zijn gebruikt zijn de gaten 20 tot 75 m breed
en vele honderden meters lang geworden. Met handkracht kon men tot
maximaal 2,5 m

diepte uitvenen, de machine kon tot op de zandbodem

komen, mits er maar geen boomstronken in de onderlaag zaten. Voor
deze wijze van turfwinning zijn praktisch alle veensoorten geschikt
Uitgezonderd zijn alleen de veensoorten die veel houtresten bevat
ten (geven brokkelige turven die niet getransporteerd kunnen wor
den) of een te hoog gehalte aan mineralen oevatten (geven turven
met een te lage verbrandingswaarcle).
lietlandschap dat na de vervening is ontstaan bestaat uit 5 m
(3-10 m ) brede legakkers die als parallel lopende eilanden en
schiereilanden in een watervlakte zijn gelegen. De gegraven ka
nalen heten trekgaten bij HA.JJS & tLu-iuIiiG- (1016) en
jDe_ügaten in de volksmond.
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Deze bovenlaag werd in het petgat teruggestort als men in niet
ontgonnen veengebied werkte. De legakkers bestaan in dit geval
uit uitgespaarde stroken oorspronkelijk veen. Deze hé ten.-.ribben
( ELL.NS & HAMMING

1016). Is er geveend in een gebied wa^r reeds

ontwaterings- en kavelsloten waren gegraven, dan heeft men de
bovengrond in de bestaande sloten gestort en daarna deze als leg
akkers gebruikt. Deze heten ze_twal_len (EL..ÏÏS & Eu.MLING 1016). Rib
ben hebben dus een ongestoord bodemprofiel, en dragen een vege
tatie die herinnert aan de oorspronkelijke. De zetwallen hebben
daarentegen een sterk gestoord bodemprofiel en-dragen een hoge
vegetatie van Rubus
(braam) of 3upatorium cannabinum (lever
kruid); Valeriano -?ilipenduletum. Zetwallen en ribben werden
in september gemaaid en de geoogste vegetatie als bladriet ver
handeld. Het graven van petgaten is pas in de 17e eeuw in zwang
gekomen. Op verschillende plaatsen van Europa zien wij deze me
thode van turfwinning tegelijker „tijd toegepast worden. In QostBngeland, the Broads, werd deze techniek echter reeds in de 13e
eeuw toegepast. Kaart H geeft de omvang van de petgraverij in de
kop van Overijssel en Zuid jost-ïriesland omstreeks 1851 weer.
In het turfwinningsgebied in het Land van Vollenhove van vóór
1800 werd in hoofdzaak turf gestoken. Lr werd dus slechts een
laag van 1 a 1,5 m veen afgegraven. Na 1850 ging men op grote
schaal de turfoaggertechniek Toepassen en werden grote delen
reeds geeploiteerd gebied opnieuw in exploitatie genomen om de
resterende veenlaag van ongeveer 2 m

dikte te winnen. Ook de

veengronden waarop een dun kleidek rustte (westelijk deel van de
Schut- en Grafkampen) konden toen op grote schaal in exploitatie
genomen worden. Tegen het einde van de 19e eeuw worden"de tux^fexploitaties wilder (eIsbnomische achteruitgang) en de gegevens
daarover schaarser. In de eerste wereldoorlog is er een tijde
lijke opleving geweest in de turfwinning. Ook in de tweede wereld
oorlog werd er opnieuw veel turf gewonnen. In het gebied van De
L'eerribben zijn toen ongeveer 10 nieuwe petgaten gegraven (o.m.
de 5 petgaten ten noorden van het "veenstroompje" aan het kanaal
Ossenzijl-Steenwijk). Het daar aanwezige veen was eigenlijk onge
schikt voor turfbereiding, doch onder de duitse bezetting bleek
dit zeer winstgevend. Let bestond uit broekbosvei,n en de daaruit
dus
verkregen turven waren zeer brokkelig.
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De turfbaas was verplicht een bepaald kwantum van de gemaakte
turven aan de bezetter af te staan, doch door de slechte kwali
teit was het de kontroleurs niet mogelijk het aantal turven te
tellen. Daardoor konden er aanzienlijke hoeveelheden zwart ver
kocht worden aan de bevolking in de omstreken (mededeling van
V--N DER SLUIS, opzichter van het reservaat de Rottige tieenthe).
Volgens SLICKER V.ïrï B^ïil (1U2S p. 212) bedroeg het aantal gesto2

ken roeden turf (1 roede = 7,3 m ):
1732 1739 1749 1759 1769 1779 1789 1799
uanneperveen

55

50

73

73

60

50

42

32

IJsselham
Giethoorn

21
23

14
26

25
30

28
35

39
29

32
23

32
20

35
28

x 1000

De totale aantal gestoken roeden turf in het Kwartier .van Vollen'
hove bedroeg:
jaar

aantal roeden

1732
1734

135.051
127.031
124.413

1739
1744
1749
1754
1759
1764
1769
1774
1779
1784
1789
1794

147.549
162.176
159.451
17G.968
165.430
157.041
173.024
137.128
131.959
129.255

omgerekend
98,6
92,7
92,j
107,3
118,4
111,7
124,1
120,5
114,6
126,3
100
95,6
94,2
90,5

124.503
129.038
1799
34,2
Over de periode 1732 tot 1799 is dus ongeveer 10.465.000 roeden
veen vergraven. Dit komt overeen met 7640 ha.
Uit kaart I blijkt dat in het totaal 12.025 ha veengebied ex
ploiteerbaar was. Hieruit volgt dat omstreeks 1850 het veenge
bied uitgeput zou zijn. Het feit dat de turfwinning op deze
schaal langer heeft kunnen doorgaan is te verklaren doordat men
oude veenderijen opnieuw is gaan vervenen met de baggertechnieken.
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Ook won men veen uit de ontstane meren door de restanten onvergra
ven veen vanuit een boot (een bok) op te baggeren.
Na 1920 wordt de turfwinning van minder betekenis. Hfct gemaal
Stroïnck dat in 1920 gereed kwam, werd reri.ds in de beginperiode
gestookt met turf uit Klazinaveen en niet met turf uit de omgeving
(1010). Dit gemaal gebruikte in de tweede wereldoorlog wèl gedu
rende korte tijd turf en riet uit de omgeveing als brandstof.
Volgens BRUINENBERG (H.Bruinenberg 19t6 "Duizend jaar Steenwijk"
2e druk. Steenwijk) werd er in aan veen vergraven;
1894
1929

1.500.000 m2
29O.OOO m2

1951
73.000 m2
1955
8.739 m2
In 1956 ging de laatste turfmeter, de heer M.Veen, met pensioen.
De Ökonomie van het land van Vollenhove was tot 1920, naast de
veeteelt, grotendeels gebaseerd op de jaarlijkse export van onge
veer li miljoen m5 veen. Na 1920 bleek de rietexploitatie ekonomisch aantrekkelijk te worden, doch ook deze bron van inkomsten
gaf slechts tijdelijke soelaas.
Er resten ons nog enkele gegevens van ei-unomische aard die enig
licht werpen op de rekonstruktie van vroegere vegetatietypen.
In 1795 (1028 p. 173) waren in Overijssel 110 personen werkzaam
in de mattenvlechterijen. De grondstoffen werden in hoofdzaak
geleverd door Scirpus lacustris I. (mattenbies) en in veel gerin
gere mate ook door Juneus conglomeratus L. (biezeknoppen) en
J.effusus L. (pitrus). Kampen (1041) verpachtte in 1782 de biezen
velden (£.lacustris). In 1869 werd dit opgeheven door inpoldering.
In 1886 ondernam men een poging biezen aan te planten en reeds in
1889 konden deze aanplantingen in pacht gegeven worden. Begin
1900 brachten deze biezenvelden ƒ10.000 aan pacht op. De beste
velden waren die welke onder invloed van de getijden stonden.
Er was export naar ingeland en 3elgi'ë. Omstreeks 1870 werden er
grote •'•russenmarkten" in Zwolle en Kampen gehouden. Na de tweede
wereldoorlog kwamen gedurende korte tijd de 'Irenemuidermatten"
weer op de markt.
Over de aard van de landbouw in het veengebied vinden wij de
mededeling (1028 p.570) dat men omstreeks 1800 in Zuidveen last
heeft van russen (J.con^lomeratus ?). Men scheurt dan het wei
land en verbouwt dan boekweit of haver. Daarna is het weer 10 à
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12 jaar als weiland te gebruiken. De boekweitkuituur gaat in
1812-1842 sterk achteruit en is in 1939 geheel verdwenen.
Boekweit (Fagopyruiflésculentum Koench, Polygonaceae) is geheel
vervangen door haver (Avena sativa L., Pcaceae).
In de 20e eeuw is het aanwezige bouwland in het veengebied omge
zet in grasland.
Op de kaart van 1851» kaart H, zien wij in de gemeenten Giethoorn,
Wanneperveen, Vollenhove en 01demarkt een aantal eendekooien.
Toch was er maar één beroepskooiker bekend uit het gehele gebied
(1028) t.w. de kooiker van de Grote Otterskooi in de gemeente
Giethoorn. In vegetatiekundig opzicht zijn de eendekooien belang
rijk omdat wij daar de oudste stukken moerasoos vinden. In het
midden van de 19e eeuw waren deze de enige plaatsen met boomgroei
van betekenis.
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4. Rekonstruktie van het moeraslandschap.
4.1 Stratigrafie van het' veen
De veenprofielen in het Land van Vollenhove laten in de regel
een kontinue ontwikkeling van het veen zien. Een Ombro-Sphagnioni
laag rust op een dunne laag Bryalo-Parvccaricioni. Magnocaricioni
lagen blijken zich eveneens op de meeste plekken ongestoord ont
wikkeld te hebben, uitgezonderd in de direkte nabijheid van ri
viertjes waar wij soms een afwisseling tussen Magnocaricionit
Limno-Phragrnitioni en Alnioni kunnen waarnemen. In het dal van de
Steenwijker A en in de lage delen van het historische veengebied
bij Urk, vinden wij in de onderste lagen laatglaciaal veen (Aller^d). Op de meeste andere plaatsen dateert de onderste veenlaag
van het begin ^tlanticum. Het veenpakket van het Land van Vollen
hove is dus ouder dan het overeenkomstige in test-Nederland, waar
de veengroei pas in het Subboreaal oegon. De ontwikkelingswijze
is gelijk. (1016, 1037).
Met horizontale patroon van het veen is onderzocht door HAANS &
HAMMING- (1016), zie kaart D. Op kaart E wordt schematisch het
profiel weergegeven van het transect Paaslo-Kalenberg-Baarlo.
De verbreiding van het kleidek in de Weerribben is onderzocht
door LEYS. Het is ingetekend op kaart G. De oude rivierlopen
zijn schematisch weergegeven op kaart D.
Het veen is opgegroeid vanuit de lage delen (vochtig geworden,
uitgestoven kommen) en vanuit de rivierdalen. Het Ombro-Sphagnioni
groeit bolvormig. Een terreinverheffing die op een later tijdstip
met veen overdekt wordt, ligt op het ogenblik van veenontwikkeling
in een lager gelegen deel; een slenk. Het veen dat zich daarop
vormde begon als Spalterveen, Cuspidato-Sphagneti.
Bij het ingebruiknemen van het veengebied heeft de mens, waar
schijnlijk reeds vóór de 17e eeuw, lijdijken aangelegd om de hoger
gelegen Eusphagneti-gebieden. Men deed dit om het in kuituur ge
nomen aangrenzende land tegen het zure uitzakwater van de hoogveehbul+ te beschermen. De belangrijkste lijdijken zijn de Hoge
weg en de dijk langs de Hamsgracht. In het midden van de 19e eeuw
waren langs deze lijdijken reeds vele windmolens geplaatst die
het water op het hoogveen maalden.
Tegenwoordig staan aan de Hamsgrachtdijk 3 elektrische gemalen
die het water 's winters uit de polder van Blankenham malen en
's zomers soms inlaten.

4.2
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VE.ûEEEBOS (1035) geeft een beschrijving van het gebied tassen
Meppel en Eernewoude, het z.g. gebied van de Zeven houden. Ter
algemene oriëntering geven wij deze verkort weer (zie tevens ka^rt
c).
'liet gebied vertoont weinig reliëf, de zandgronden van de Zeven
Wouden vDrmen de zuidwestelijke helling van het z.g. Drenths
plateau, dat in Drenthe tot een hoogte van ca 15 m + NaP reikt.
Zowel dit plateau als zijn zuidwestelijke helling heeft een keileemondergrond, welk materiaal in de voorlaatste ijstijd, de z.g.
Riss-ijstija, als grondmorene werd afgezet. Zowel de zuidelijke
als de westelijke helling van het plateau is gekenmerkt door een
aantal, ongeveer evenwijdig aan elkaar verlopende, brede en vrij
vlakke dalen. De afwateringsriviertje s waren Boorne, Tjonger,
Linde, Steenwijker ^3 Beilerstroom, Ruiner ^a en Koekanger ^a.
Na verwijdering van het bos op de hogere gronden door de neolithische bewoners kwam de heide tot ontwikkeling. Het langst hand
haafde het bos zich op de rijkere, vochtigere gronden, in het
bijzonder langs de waterloopjes in de brede rivierdalen. Het
landschapsbeeld vertoonde toen incidentele hoogveerikomplexen naast
uitgebreide droge en vochtige heidevelden (extensief weidegebied),
terwijl dit betrekkelijk kale gebied op regelmatige afstanden door
vrij brede gordels moerasbos (= woud) werd doorsneden. In de kern
bestonden deze woudgordels uit moerasveengronden ter weerzijden
van de riviertjes."
Van het veengebied in het Land van Vollenhove zegt VEEiü'EiöOfi (1034)
"Ret veenlandschap vertoont een typisch conservatisme. Inundatie
water van de stroopjes deed siderietknollen (ferrocarbonaat) in
het veen ontstaan. De ontwikkeling van het mosveen heeft onder
sterke invloed gestaan van de konstant stijgende grondwater
spiegel. In tegenstelling tot de echte hoogvenen, welke zich onder
invloed van regenval als ombrogene venen tot enkele meters boven
de grondwaterspiegel kunnen ontwikkelen, heeft het oligotrofe
veen in het Land van Vollenhove zich steeds dichtbij de grond
waterspiegel gelegen. Deze oligotrofe veencomplexen zijn dan ook
nagenoeg niet gewelfd en vormen een aaneensluitend geheel met de
ernaast aanwezige mesotrofe veengebieden. De begroeiing komt
overeen met lage heide. Myrica gaIe (gagel) is een bekende ver
schijning van dit type lage heidevelden. Oud mosveen van het
normale type wordt aan de zuidzijde van het Tjeukemeer aangetrof
fen."
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Den onderzoek van de bovenste veenlaag zou ons veel kunnen vertel
len over het plantende!: in de afgelopen eeuwen. Het zal echter op
moeilijkheden stuiten daar er praktisch niets van de bovenste
veenlaag overgebleven is. iïe zullen daarom moeten beginnen met
onze toevlucht te nemen tot |evens uit geschiedkundige bronnen
en oude landkaarten.
V/ij zagen reeds dat de Steenwijker Meenthe (pag. 24) in de germaanse tijd in exploitatie was ten&ehoeve van de veeteelt (rundvee).
De heidevelden op de zandgronden werden geexploiteerd voor de
schapenteelt en als wingebied van organisch materiaal voor de be
mesting van de landbouwgronden. De bossen op de randgebieden tussen
heide en veen waren van oudsher de leveranciers van bouwmateriaal
en brandstof. In de 15e eeuw begon een tekort aan hout op te
"treden.

gezien het kapverbod in 1494 (1021 p. 14) In deze

tijd was men dus gedwongen op grote schaal over te gaan op een
andere brandstof? de turf.
De ontbossing heeft in het midden van de 19e eeuw zijn hoogtpunt
bereikt. Het heidegebied was toen geheel boomloos (1008). Ook de
kaarten van het Kwartier van Yollenhove geven geen bossen aan,
slechts bij eendekooien, landgoederen en plaatselijk beginnende
ontwikkeling van bos

(7/ilgen

en elzen) zien r.'ij

enige aan

duiding van boomgroei.
In de 19e eeuw was er 10 maal zoveel heidegebied als landbouwgrond.
Het :-..ndbouwareaal was in de lautste eeuw nauv/elijks uitgebreid,
ondanks de toenemende voedseloehoefte tengevolge 'van de bevolkings
aanwas. Mogelijk was dus het beschikbare heidesreaal de beperkende
falctor (1008). ro b lever " -i
de bemestingcgrondsftoffen.
In dit licht gezien willen wij de funktie van het veengebied in
het Land van Vollenhove nader gaan beschouwen. De .stafkaart van
1851 (IO3O) laat zien dat het gehele zeggeveengebied als weiland
© "t x*3.cht
het land met een dicht netwerk van sloten

f

te draineren. Ongeveer de helft van de nlosveengebieden worden
benut voor het turfsteken.

Bij ons rijst nu de vraag welke funktie

het overige deel van het mosveengebied vervulde.
Volgens SLICH3R VAN 3ATH (1028 p. 543) werden in IJsselham, Mug
genbeet, Kalenberg en Scherwolde geen schapen gehouden. Onzt eerste
indruk bij het bestuderen van de kaart van 1851 zou juist zijn
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hier wel schapenfokkerij te verwachten daar het grootste deel van
het oppervlak van deze schoutambten en buurtschappen als vochtige
heide wordt aangeduid. Mogelijk was schapenfokkerij hier niet
lonend door het optreden van ziekten, b.v. leverbotziekte.
Wij lazen dat in de periode 1833-1385 3.174 ha nieuw weiland
was aangemaakt. Dit kan alleen in het mosveengebied van IJsselham
hebben plaatsgevonden. Het westelijk deel van dit gebied, de Schut
en Grafkampen, zijn voor een groot deel met een dun kleilaagje
bedekt, zodat de omzetting in weiland zinvol lijkt. Op de staf
kaarten van 1904 (1031) zien wij dat het land geperceleerd is
door sloten op onderlinge afstand van 43,5 m. Korte tijd later
is dit gebied geheel verveend.

77ij

veronderstellen dat dit

gebied toen gemaaid en mogeljk ook beweid werd door klein vee.
Volgens opgave (1028 p. 524; konden er in 1812 181 runderen per
100 ha. grasland gehouden worden en in 1910 slechts 137. In 1910
was het gehele

!:lage

heidegebie z' van de Schut- en Grafkampen ver

nietigd. Ket aangrenzende Blankenham is het belangrijkste gebied,
waar runderen gefokt werden. Het ligt voor de hc.nd ie veronder
stellen dat het "woeste" gebied van IJsselham als extensief wei
degebied gebruikt werd. Zij kunnen ons hierbij voorstellen dat
het een vegetatie van Kolinia coerulea Loench, (pijpestrootje)
Carex sp. (zegge), G1adium mariseus Pohl (galigaan),en mogelijk
met een weinig Phra&mites communis Sin.(riet) droeg, die mits in
de voorzomer gemaaid, een bruikbare kwaliteit hooi opleverde of,
indien de kwaliteit te slecht was, als stalgrondbedekking te ge
bruiken was. Ket land kon niet gebruikt worden voor de beweiding
door groot vee, daar de bodem hiervoor te zacht was. Hoogstens
in zeer droge jaargetijden kunnen Carex-en Gladiurave^exaties be
weid worden door runderen. Deze schets van het aspekt van de ve
getatie en de exploitatiemogelijkheden is ontleend aan overeenkom
stige voorbeelden in Frankrijk (bij Bordeaux) en Polen (bij
Szczecin) die nog steeds op deze wijze in gebruik zijn.
Analyse van de stafkaart 1;50.000, verkend in 1s51 (1030 nr. 16)
Y:ij zien op deze kaart de volgende typen landschappens
a. brede_ weilanden volgens een vri.j grillig patroon verkaveld in
Kuinre, Blankenham en Blokzijl. Sen vergelijking met de grond
soortenkaart vanK^-NS & *ILLING leert dat deze weilanden in het
gebied liggen waar een laag jonge klei ("knipklei") op het veen
afgezet is.
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lange_,_snialle_ weilanden, in percelen verdeeld door evenwijdige
sloten. Het geheel wekt de indruk in recente tijd aangelegd te
zijn, d.w.z. na .'Ie 17e eeuw. Dit weilandtype vinden wij in het
oostelijk deel van IJ3selham, de Hare ; ;• cnerwolCe, Luggeiibeet,
zuidwestelijk deel van Steenwijkerwold en Zuidveen, deel van
Giethoorn^ deel van '..anneperveen, ^.eheel Dinxterveen en in het
'al van de steenwijker

De '.teenwijker Meenthe is aangegeven

als een niet in percelen verdeeld weidegebied. Deze langgerekte,
smalle Y/eilanden vinden wij verder in de gehele ornt ek van Stap
hor t waar tegenwoordig d.ityu.e landschap nog bestaat. .Iet lanci-"chapstype met lange smalle, keurig in percelen verdeelde wei
landen blijkt voor te komen in het zeg^eveengebied (volgens
IL—ïc & IL'J<.iLIiïO en in het mosveen^e'oied waarvan de veenlaag
niet dikker is dan ongeveer 1 m.
buit£n^ij_k£e_h£oilanden in de Lindevallei. De kaart vermeldt de
Karkerbroek, ïusschenbroek en 3uitenbroek als niet in percelen
verdeeld grasland. Uit verhalen van oude bewoners van dit gedrire-d weten wij dat dit als hooiland in gebruik was en dat het
een vegetatie droeg van hoofdzakelijk G-lyceria maxima Holmb.
(liesgras) en Carex sp. (zegge). i/r was een nabeweiding met
jong rundvee, iöen overeenkomstig vegetatietype vinden wij thans
nog in het dal van de Oder in Polen. De bodem bestaat uit jonge
rivierafzettingen op veen. Voor de afsluiting van de Zuiderzee
in 1932 "werd dit gebied 's winters en soms ook 's zomers geheel
geïnundeerd door de linde. De waterstandswisseling in de L'inde
be-'roeg ruim 1 m.
drasj3ige_heiCe. De kaart geeft grote oppervlakken weer als dras
sige heide. Nergens wordt in dit gebied boomgroei aangegeven.
Eet grootste deel van IJsselham en Kalenoerg bestaat uit dit
type landschap. Verder vinden wij dit plaatselijk vooral in
G-iethoorn en ;ïanneperveen. Deze terreinen met drassige heide
blijken gelokaliseer." te zijn op de centra van het mosveengebied
Het veenpakket is op deze plaatsen meestal dikker dan 3 m. Eet
zijn dus de restanten van het oorspronkelijke hoogveenlandschap,
het Sphagnium fusci, eventueel Ith., nchosporo •Vphagnion en äricion
tetralicis. Waarschijnlijk is in de 3e t/rn 7e eeuw het echte
hoogveenkarakter van dit landschap al aangetast.
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In deze periode werd brakwaterklei afgezet tot ce lijn Ossenzijl - nidden Schut

en Grafkampen - rïederland - Giethoorns

meer. Volgens VE^NErïSOS ha tienen deze hoogvenen reeds een eigen
karakter ten gevolge van de grondwaterstijging. "uit de oestu."ering van de stafkaarten blijkt dat het geaied van de Schut
en Grafkampen hooguit '30 jaar als weiland is geëxploiteerd en
daarna binnen enkele jaren geheel is uitgeveend met behulp van
baggermachines. Reeds 30 jaar na het uitvenen trad er een sterke
verlanding op in de gegraven petgaten.
Verder zien wij dat in het Kwartier van Vollenhove tot 1351 bijna
uitsluitend turf gestoken is. De aanduiding van deze wijze van
turfwinnen zijn de kleine va^e blokjes. 'Jij vinden deze vooral
langs de Hamsgracht, het zuidoostelijk deel van IJsselham, Scherwolde, ïiuggenbeet en Giethuorn. De oag^ertechniek wordt in Fries
land toegepast, "..ij zien in 1350 reeds grote komplexen met pet
gaten langs de linde en de Scheen. De oudste petgaten liggen bij
i.olvega en dateren uit het begin van de 17e eeuw. Deze zijn nooit
verland ten gevolge van de toemalige sterke waterstandswisseling
van de linde. Eerst na 1932 voltrok zich,de verlanding in een snel
tempo. Thans bestaan deze petgaten grotendeels uit moerasbos. De
petgaten die na 1350 gegraven zijn, vinden wij vccral in het dras
sige heidegebied en in de oude turfwinningsgebieden.

• " .

Op ennele plaatsen is aangegeven dat in het weidegebied opslag
van struiken voorkomt; in Dinxterveen en in het gebied dat thans
bekend start als De «eerribben of Boonspolder.
Door verschillende auteurs worden veldnamen gebruikt als uitgangs
punt voor de landschapsaanduiding. Zo is de naam VJeerriooen gekozen
voor het C.H.K, reservaat omdat het een landschap van weren en rib
ben zou zijn en het gebied van de Boonspolder met deze naam op de
stafkaart vermeld werd. (De Boonspolder was door de aanwezigheid
van de purperreigerkolonie het eerste terrein dat in dit gebied
als natuurreservart werd aangekocht door het Staatsbosbeheer.)
Op de kaart van 1051 vinden wij te Oucetrijne de naam .„e '..eeren.
Deze naam slai't op een begreppeld weiland. De Steenwijker Meenthe
wordt in de oude literatuur (1021) soms ook aangeduid met ütadsweeren. Het woord weren heeft van oorsprong dus niets te maken met
petgaten. Het woord ribben wordt ook als landschapsaanduiding ge
bruikt ° de rïcordelijke, Oostelijke en Westelijke Scherwolderibben,
de Beenderribben bij de V:etering en heeft eveneens betrekking op
het landschap met keurig in smalle percelen verdeelde weilanden.
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De naain ".Veerribben is dus een pleonasme. In 1932 wordt het woord
ribben gebruikt als aanduiding, voor het kadaverlandschap van de
oude turfbaggerijen. Ue lezen op de kaarten dan wederom Scherwolderribben, Noordribben en i.esterribben. In de Loonspolder prijkt
op de kaart van 1932 denaam l.eerribDen . Leze naam vindt zijn oor
sprong dus waarschijnlijk op een tekentafel in Delft. De naam de
Pierink werd in 1G31 gebruikt als aanduiding van het drassige hei
delandschap tussen Ossenzijl en Kalenberg, de naam kluft voor het
zelfde in Giethoorn.
Samenvattend kunnen wij zegden dat het landschap in 1331 bestond
uit de volgende typen,
be^re^eld_wei1and waaronder
weilanden op klei ongeveer
weilanden op veen

37S0 ha

ongeveer

14400 ha

buitendijks hooiland

ongeveer

700 ha

drassige_heide

ongeveer

4460 ha-

Ket totale oppervlak van de holocene gronden in het Kwartier van
Vollenhove bedraagt naar schatting 23.361) ha
hiervan 12.000 ha

In het totaal is

uitgeveend. De gespaarde veengebieden zijn voor

al te vinden in het oostelijk deel van Wanneperveen en Giethoorn
waar het veenpak.,.et te dun was voor lonende turf winning. Verder
zien wij dat het dal van de Steemvijker ~ grotendeels gespaard is.
Het was waarschijnlijk al meer dan 2000 jaar in exploitatie als
hooiland (^esveense hooilanden) en als weidegebied voor rundvee
( teenwijker Meenthe). De waterhuishouding is in dit dal gemakke
lijker te regelen omdax het maaiveld van het veen op 1,5 tot 1 m
boven
gelegen is, du? hoger dan het veengebied ten westen
van

teenwijk.

4.3- Waterhuishouding
Het veengebied in het Land van Vollenhove zal van oorsprong ver
schillende systemen van waterhuishouding gekend hebben. De water
stand in de hoogveenkernen werd beïnvloed door de neerslag, de
waterstand in de randgebieden van het veen met de hogere zand
gronden door toevloed van oppervlaktewater (bij sterke regenval)
en door toevloed van grondwater. V«ij zagen immers dat het veen z
zich ontwikkeld heeft op een laag doorlatend dekzand die rust op
een ondoorlatende keileem ondergrond.

-45-

In de randen van het veengebied kannen wij dus op tal van plaatsen
kwel verwachten. In De Weerribben zien wij tegenwoordig nog dat
het gebied ten oosten van de Hogeweg veel ?/ater loost op het wes
telijke deel, gezien

de vrij hoge stroomsnelheid van het water

onder de bruggen in de Kogeweg ten noorden van de Heentheweg. Ver
der heeft het veengebied over grote afstanden onder invloed ge
staan van de riviertjes die tijdens de hoge winterwaterstanden
brede oeverstroken inundeerden en bij stagnatie van de afwateringin de benedenloop soms veel grotere gebieden konden overstromen,
toch is het te verwachten dat de geschetste fluktuaties in de wa
terstand niet groot waren. De bron^ebieden van de rivieren waren
gelegen in de veengebieden van het Drenths plateau. Deze veenge
bieden werkten sterk regulerend, ze konden grote hoeveelheden wa
ter lange tijd vasthouden en dit geleidelijk afgeven. (Om deze
eigenschap hoeft men than? in Polen besloten de aanwezige veen
gebieden niet verder ..te exploiteren, daar hun funktie als waterregulater.daar te belangrijk is.)
In de Middeleeuwen heeft de mens reeds sterk ingegrepen in de wa
terhuishouding van het Land van Vollenhove. De ^remoergergracht
(verbinding Zwartsluis met G^Le^hoorns meer) dateert van 1550
(Graaf van Aremberg, van 1548-1568 stadhouder van Overijssel).Ket
Lteenwijker Diep, een scheepva^rtkanaal parallel aan de bteenwijker .c'., is gegraven in 1618-1632 ten oehoeve van de industriële
ontwikkeling van de stad Steenwijk. (ü)r werd toen om. een olie
molen gebouwd 1021))ïïaar wij verwachten kunnen is in deze periode
ook de Kalenbergergracht gegraven (langs de oude weg door het
veengebied) waardoor de verbinding met de Linde tot stand kwam.
Het graven van kanalen door het veengebied was een eerste ver
eiste om tot turfwinning te kunnen overgaan. Op kaart H zien wij
dat het mosveengebieö ten zuiden van het i'jeukemeer door een aan
tal paralel lopende kanalen doorsneden werd. Ook de veengebieden
in Drente konden pas ontgonnen worden, nadat er eerst een uitge
breid kanalennet was aangelegd. 'Jij zien dat in 1851 een aantal
kanalen zijn gegraven bij Kalenberg: de Hamsgracht, Gemeentegat
en Otten Berendse die er op duiden dat men toen van plan was het
gebied voor de turfwinning in gebruik te gaan nemen of in ieder
geval het te ontwateren.
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In het midden van de 19e eeuw wordt er in het veengebied reeds
op grote schaal gebruik gemaakt van windmolens. Zij worden toe
gepast bij de bemaling van weilanden en turfstekerijen. In het
Kwartier van Vollenhove wordt op de kaart van 1851 reeds 69 wind
molens aangegeven. Vooral in IJsselham werd er druk met windmo
lens (tjaskers?) gewerkt. Het veengebied waterde af via sluizen
bij Ossenzijl op de Linde, via Blokzijl op de Zuiderzee en- op
verschillende plaatsen op het Meppelerdiep, o.a. bij Zwartsluis
waar de ..rembergertracht uitmondt. ïhans valt het gehele gebied
onder het waterschap Vollenhove en wordt de uitwatering door het
gemaal Stroïnck aan het Ettelandse kolk verzorgd.
(In 1920 in
gebruik genomen.)
Voor deze tijd werd de waterstand met aan
zienlijke schommelingen op ongeveer Kieuw .„msterdams Peil gehou
den. ïhans is de zomerwaterstand 0,7 m
terwaterstand op 0,3 m

beneden N..-.P. en de win-

beneden N.A.P. gebracht. In de tweede

wereldoorlog heeft gedurende korte tijd het gemaal niet voldoende
kunnen werken en heeft het gebied in de winter 44/45 grotendeels
onder Y/ater gestaan.(In deze tijd konden vele onderduikers ge
bruik maken van de ontoegankelijkheid van het gebied.) Na de
drooglegging van de Ko r i^stpol-'er
(1546) traden er in het
aangrenzende gebied sterke veranderingen op in de waterstanden.
De polder van Blankenham had gedurende enkele jaren 's zomers
last van uitdroging.(Le ondergrond bestaat ùit een doorlatende
veenlaag en dekzandlaag.)
De gevolgen van de stabilisering in de waterhuishouding zijn o.m.
een versnelde verlanding van de petgaten en een zeer sterke op
slag van boomsoorten, vooral wilgen en elzen, 'üij zien het gehele
veengebied in het Land van Vollenhove, voorzover het niet als wei
land of rietland geëxploiteerd wordt, snel in bos veranderen. Na
1950 heeft men in De ï.'eerribben plaatselijk veranderingen in de
waterhuishouding aangebracht ten behoeve van de rietkuituur, (zie
verslag a.l.van z0n-va1-j ïl.tirlhdüiliv) hen heeft vele rietpercelen
omkaaû en met windmolens de zomerwaterstand hiervan met ruim 30 cm.
trachten te verhogen. In het begin was dit zeer doelmatig ter be
vordering van de rietkuituur, doch na 15 ja.-r bleek dat de onge
wenste verandering in de vegetatiesamen?.telling ondanks deze be
maling toch doorzet. De rietvegetaties worden vervangen door ve
getaties van Carex hudconii en op enkele plaatsen door ïyyha
an&ustifolia L. (Resp. stijve zegge en kleine lisdodde.)
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4.4- Recente ontwikkelins
In de 18e en 1.9e eeuw heeft de economie van het Land van Vollenhove voor een belangrijk deel gesteund op de export van turf.
Konjunktuurfluktuaties waren het gevolg van Ökonomische schom
melingen in het afzetgebied, met name Amsterdam, ökonomische
schommelingen hier werden direkt beinvloed door de buitenlandse
politiek. Ook tegenwoordig wordt de e kmomie van het veengebied
in het Land van Vollenhove sterk beheerst door de ontwikkeling in
het buitenland. Na 1920 werd de rietkuituur van grote betekenis,
na de tweede wereldoorlog zien wij zelfs een zekere welvaart bij
de riettelers. In deze periode werd er veel bladriet door de
bloembollenkultuur afgenomen, doch na I960 treedt er een verslech
tering in. De rietproduktie jgaat door natuurlijke oorzaken achter
uit (verandering in vegetatie samenstelling) de vraag naar riet
neemt af en er komt goedkoper riet op de nederlandse markt dat
afkomstig is uit Roemenië. De oronnen van inkomsten in de laatste
15 jaar bestonden voor de moerasbewoners uit de verkoop van riet
en van land aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland en het Staatsbosbeheer, In de laatste 3 jaar komt het
relrreatie-exploitatiebedrijf snel opzetten. Dit tast het gebied
in belangrijke mate aan, o.a. door verontreiniging (motoren en
sanitaire voorzieningen) en voorzieningen ten behoeve van het toe
risme. Er zit een grote drang achter het tot ontwikkeling brengen
van het rekreatieoedrijf omdat het moerasgebied voor een econo
mische ineenstorting staat, eveneens als in het eind van de 19e
eeuw toen ^rote gebieden kultuurland opgeofferi. moesten worden
om het turfwinningsbedrijf gaande te houden, i'ijdens de perioden
van voorspoed zijn geen kapitaalreserves aangelegd om het vergra
ven veengebied opnieuw in kuituur te kunnen brengen. Deze kosten
kwamen voor rekening van het nageslacht, itond 1300 moet men reeds
over voldoende ervaring hebben beschikt cm een goede prognose van
de ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen maken. Ken had twee uitgeveende gebieden ingepolderd en in kuituur genomen, te weten een
kleine polder bij het dorp Giethoorn en de polder de Koekoek bij
Genemuiden. In Holland had men reeds internationale faam verworven
met de droogmakerijen. Vlak voor de eerste wereldoorlog, toen de
uitvening van de ongeveer 12.000 ha

reeds bijna zijn beslag had

gekregen, had men not, geen verdere pogingen ondernomen om delen
van het kadaverlandschap weer opnieuw in kuituur te brengen.

De eerste ontginningswerken werden uitgevoerd in het kader van
de werkverschaffing in de krisisjaren. Het kanaal van Ossenzijl
naar Steenwijk, Cat. de natuurlijke waterhuishouding van het oos
telijk deel van De 'Jeerribben. ingrijpend veranderde, werd tegen
het einde van de jaren twintig gegraven. • l'ot op heden heeft men
5 nieuwe polders gemaakt

(1016):

polder Giethoorn

in 1920

polder Gelderingen
polder Halfweg

in 1932
in 1935

polder «etering Oost in 1941
polder betering I7est in 1955
De tweede vjereldoorlog heeft de ontginningswerkzaamheden tijde
lijk vertraagd. Ha de oorlog werd de europese

ekonomische situ

atie belangrijk gewijzigd, de üuropese ökonomische Gemeenschap
werd
opgericht.
In deze situatie neemt de nederlandse land
bouw een ongunstige positie in. De nieuwe polders zijn niet ren
dabel. De moerasgeoieden kwamen na de oorlog in de belangstelling
van de natuurbeschermingsinstanties en door de industriële ont
wikkeling werden de mogelijkheden voor rekreatie in dit gebied
van grotere ekonomische betekenis. Hond de jaren i960 golden in
het gebied van De rieden de volgende prijzen.
ƒ900 per ha

open water

ƒ1200-/1500 per ha

rietland-weiland

/2000-f2500 per ha

goed weiland.

In het gebied van De Ueerribben, waar men later met aankopen was
begonnen, lagen de prijzen zelfs hoger. Hier vol^t uit dat ten
laste van

5

s Rijks kas, vele miljoenen guldens zijn besteed aan

het overgebleven moerasgebied. Deze investering heeft een niet
onbelangrijke materiële opbloei gegeven in het land van Vollenhove. Op dit ogenblik is het gebied rijp voor Spekulanten omdat
door de verschillende vormen van rekreatie opnieuw geld rolt.
De belangstelling voor het moerasland en de plassen is pas in- de
laatste tijd gemeengoed geworden. In 1932 kon VuJJ I3.,LL^ (1015)
van dit land nog zeggen "lange reepen morsig struikgewas, dat
half in het water staat, half in de veenmodder, het land in flar
den gescheurd, het water onsamenhangend" en "een waterige en mod
derige streek" Dergelijke uitlatingen stimuleerde de
Ontgin
ningsmaatschappij "Land van Vollenhove" dit kadaverlandschap te
herscheppen in nette, geordende landbouwpolders.

m 1334 were?, door "ijatuurmonumenten" de Bakkerskooi

aar%ekocht

om zijn ornithologische betekenis (aülscholverkolonie). In 1939
volgde de Grote Otterskooi bij i/v/arsgracht. Ha 19s8 begon men met
ûe aankoop van alle typen terrein.
Uiteindelijk is ei" veel meer moerasgebied gespaard gebleven
dan in het Streekplan voor Noordwest-Overijssel in 19ij5 voorzien
was. Hoewel het in de haidige tijd goedkoper is het gebied aan te
kopen en het te bestemmen voor natuurreservaat, (geen gesubsidi-?
eerde landbouw of veeteelt) laat het zich aanzien dat het onder
houd en herstel van de natuurreservaten in de toekomst toch weer
grote kapitaalsinvesteringen gaat vragen.
4.'3. Recente verspreiding van enkele soorten.
Door LEYS en VAN ZOK
werel bij de vegetatiekartering in
1968 de verspreiding van een aantal plantesoorten in kaart gebracht.
Hiervan kiezen wij er een 6-tal uit voor een nadere beschouwing.
Cladium mariscus Holmb. galigaan
Cladiura mariscus blijkt door het gehele gebied van I/e '..eorribben
voor te komen. Ook in het gebied van ... Wieden treffen wij deze
soort overal aan (1C05S 1023) In de omgeving van de Vossebelt dat
aan het hoge land van Vollenhove grenst, zijn zelfs nog resten
over van een Cladietum marisci. Volgens berichten verden deze ve
getaties in recente tijd nog gemaaid, riet Cladium-blad wer'd ge
bruikt als afdekmateriaal bij de turfbereiding

(1005). 'i.egenwoordifc

treffen wij C. mariscus aan in typische haarden door het gehele
gebied. Uit de literatuurgegevens blijkt geen voorkeur voor een
bepaald bodemtype, binnen één gebied kan de soort voorkomen op
zandgrond, leem, veen en kalk (Seekreide) (1018). Uit het profiel
van G-ODïïIH (1014) blijkt dat een Cladietum marisci zich langer dan
1000 jaar op een plaats kan handhaven. Het is dus goed mogelijk
dat C. mariscus een van de belangrijkste aspektbepalende soorten
was in het drassige heidelandschap van lo51. G. mariscus komt in
het begin van het Boreaal voor in het veen bij Urk (1037)s samen
met
Menyanthes trifoliata L. (waterdrieblad), Comarum
palustre L. (wateraardbei) en Ehra&mites communis Irin. (riet).
Scirpus maritimus L. zeebies
en
Hippuris vulgaris L lidsteng.
De verspreiding van beide soorten valt binnen het gebied waar
brakwaterklei ("knipklei" uit de 3© - 7e eeuw) is afgezet op
het veen.
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Menyanthes trifoliata L waterdrieblad

en

Eguisetum fluviatile L. holpijp.
Het verspreidingsgebied van deze soorten is beperkt tot het
zeggeveen. M.trifoliata zien wij via sloten het mosveen en mos
veen met kleidek "binnen dringen". Deze twee soorten komen ook in
het zeggeveengebied van De uieden veelvuldig voor. E.fluviatile
speelt een voorname rol bij de veenvorming in de ..apserveense
petgaten die aan een sterke waterstandswisseling onderhevig zijn.
Myrica gale i. gagel.
Het verspreidingsgebied omvat een deel van elk van de 3 typen
veen. De suggestie van V73ÏÏENB0S (1035) dat M.gale een belangrijke
soort in het drassige heidelandschap is geweest, kunnen wij dus
onderstrepen. Toch beperkt de verspreiding

zich

tot het zuide

lijk deel en het centrum van de «Jeerribben. Het blijkt echter
samen te vallen met het oudst verveende gebied en. overwegend daar
waar de bosontwikkeling reeds ver gevorderd is.
De grootste soortenrijkdom treffen wij aan in het zuidelijk deel
van De V.'ieden, bij het Kiersehe '».ij de, Bakkerskooi en Belt-Schutsloot. Hier treffen wij cis interessant3 soorten aan:
Carex buxbaumii '„ahlerib. buxbaumzegge
C.
C.

hostiana DC.
elongata L.

blonde zegge
uitgerekte zegge

C.

pulicaris 1.

vlozegge

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) G.,h. et J3ch.
stijf siruisriet
Viola sta&nina Kit.

melkviooltje

Parnassia palustris L.
parnassia, studenteroosje.
Enkele soorten komen niet noordelijker in dit veengebied voor
dan de zuidwest hoek van de Ueerribben, o.a. Utricularia interme
dia Kayne. Tot op heden was onsslechts een soort bekend die uit
sluitend in het noordelijk deel voorkomt: Ophioglossum vulgatum L.
(addertong). In het noorden van de Schut en Grafkampen komen
enkele rijke vindplaatsen voor.
Overwegend is het zuidelijke deel van het veengebied Soortenrijker.
VJij kunnen hierbij aantâcenen dat dit ook het oudste verveningsgebied is. ï.ij treffe hier blauwgraslanden en trilvenen aan,
Cirsieto-Molinietum en Caricetum diandrae, die ouder dan 200 jaar
kunnen zijn.
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De fauna is in de laatste decennia verarmd. Typische vlindersoor
ten van het blauwgrasland, b.v. ffuphydrias aurinia Rott, komen
niet meer in Overijssel voor.(Thans alleen nog in het Nieuwkoopse
plassengebied.) Tot voor de tweede wereld oorlog kwam er ook een
hoogveensoort voor, Coenonympha tullia Den. et Schiff, (veenhooibeestje).
Het Land van Vollenhove en het aangrenzende friese petgatengebied
is daarentegen nog wel steeds een bekende vlindersoort rijk die
in een straal van 400 km nergens anders voorkomt, Thersamonia
dispar Haw. (grote vuurvlinder). Doch deze soort kennen wij van
verschillende

typen

milieus s kwelgebieden en "Laggzones"

met Caricetum paniculatae, Caricetum ripariae-acutiformis, en van
verlandingstaöic ;Tholypteriuo--|::-hragmitetuir„Cicuto-Caricetum
pseudocypari met aansluitend Caricetum lasiocarpae. Deze soort
heeft dus een grotere "biotoopamplitude" dan de.vorige soorten.
Na de vervening is zijn areaal in dit gebied uitgebreid daar ver
schillende verlandingstaclia van de petgaten in kombinatie met de
vegetaties van de ribben en zetwallen, o.m. Valeriano -Filipenduletum) een zeer geschikt milieu vormden voor deze soort.
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5. Het Feniand in Engeland
5.1

Overzicht en geologische ontwikkeling

Het engelse veengebied dat veel overeenkomst vertoont met de be
sproken nederlandse venen, ligt in de graafschappen Cambridge,
Huntingdonshire, Northampton en Lincoln. Het is een aaneengesloten
veenkomplex dat aan de

grote baai The ïïash ligt. Er vindt aan de

zuidoever van The Y.'ash een sterke landaanslibbing plaats van ge
middeld 3>76 m per jaar. (Zie kaart K.)
Het veen ligt ingesloten door een strook zeeklei van 20 tot 25 km
breed aan de zeezijde en door een komplex van heuvelruggen land
saards. De klei werd reeds in de romeinse tijd bewoond. Het land
schapstype en de exploitatiewijze zal mogelijk overeengekomen
hebben met dat van het friese zeekweldergebied. De ondergrond
bestaat op de meeste plaatsen uit glaciale keileem (Cambridge clay).
MILLER & SKEETSCHLY (1022) berekenen op grond van de aanslibbing
snelheid dat de zee 6300 jaar geleden aan het tegenwoordige
veengebied grensde.
Het gebied heeft in zijn geschiedenis twee belangrijke transgres
siefasen gekend die kleilagen op het veen hebben afgezet. Aan de
zeezijde vinden wij het veen in 3 lagern
le veenlaag op 1,2 - 3S7 m diepte
2e

,j

4,0 - 5,5 m

,„

3e
,,
5 s S - 7,4 m ,,
Tussen deze veenlagen vinden wij diskontinue kleilagen. De onder
ste laag staat bekend als "fen clay", zoetwaterklei a^ezet eind
Atlanticum, de tweede laag als "upper silt", brakwaterklei gevormd
begin Subatlanticum en in de tegenwoordige tijd vindt er een ma
rine kleiafzetting plaats. De analogie met ons veengebied is dus
sterk, denk aan de Unio-, Cardium- en knipklei.
De onderste veenlagen van het Fenland reiken veel verder zeewaards
dan de bovenste laag. (1013, 1022).
Volgens GOD'JIN & CLIFFORD (1013) begon de veengroei in het begin
van het Boreaal op laaggelegen plaatsen en langs rivieren. In deze
periode bestond de vegetatie overwegend uit bos van Betula, Pinus,
Taxus en Juniperus. Plaatselijk konden zich hoogvenen ontwikkelen.
Sterke veengroei vond plaats in het Atlanticum. In het begin
van het Subatlanticum zijn in het veengebied vele ondiepe meren
ontstaan, dez.g. meres. (analoog het onstaan van de meren in het
westnederlandse veengebied.)
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In de romeinse tijd werd de eerste poging gedaan om het moeras
te draineren. Sr werd langs de zuid-en westzijde van het veen
een ringvaart aangelegd, de z,g. Car dyke, die liep vanaf C/xibridge"^1 Ramsey naar Lincoln. Dit kanaal voorkwam in de eerste
plaats die periodieke inundatie door watertoevloed van de heuvels
In de vroege Middeleeuwen ging men er toe over het centrum te
ontwateren. In de 17e eeuw werd het draineringswerk volgens het
zelfde principe grootscheeps aangepakt (o.m. door Cornelis Verwerden
muyden) en de grote kanalen gegraven (o.a. Old Bedford River)
en sluizen aangebracht. Het laatste brokje van dit veengebied,
«hittlesea Mere en omgeving, werd in 1851 ontgonnen. Van dit
gebied zijn 2 relikten over die thans de status hebben van ex
perimenteel natuurreservaat, het Holme Fen en het „oodwalton Fen.
Ten noorden van Cambridge ligt een 3e relikt, het reservaat
il'icken Fen.
5.2. .Stratigrafie van het veen
Het recente veengebied is ongeveer 334-300 ha groot en het ont
vangt water van het omringende heuvelland dat in oppervlakte
4-2 maal groter is. De aanvoerende rivieren zijn:
Steeping

lengte

29 km

'..'itham

,,

64 km

i. eiland
Nene

,>
,,

67 km
160 km

Ouse

,,

230 km

Nar
,,
56 km
V.insey
,,
45 km
Fluktuaties van de waterstand in het veen worden dus vooral
beïnvloed door wisselingen in de hoeveelheid aangevoerd water
2
door de rivieren van dit 15.000 km grote brongebied. Periodieke
inundaties zullen mogelijk in het Fenland een grotere omvang
hebben gehad dan in het fries-overijsselse moerasgeoied.
De grootste dikte van een veenpakket in het Fenland bedraagt
5g m. Analoog naar het nederlandse voorbeeld vinden wij in de
randgebieden van het veen met het aangrenzende hoge land, veenpaketten die niet beïnvloed zijn door de transgressies. Het
bovenste deel bestaat vaak uit een Busphagneti.
GODÜIN geeft een profiel van het Holme Fen (zie blz. 9), POORE
(1026) geeft 2 profielen uit het ".Voodwalton Fen.van plaatsen
met een onderlinge afstand van ruim 150 m.

Het profiel van pit S laat Je opbouw van een ongeveer 60 cm dikke
veenlaag zien waar van de onderste lü cm uit broekbosveen be
staat, "e daarop volgende 20 cm uit mosveen met Kenyanthes en
cïe bovenste 30 cm uit een laag met veel resten van Clabium mariscus.
Het twee cïe profiel, pit 9, laat een geleidelijk ontwikkeling naar
een Busphagneti zien. Uit eigen waarnemingen in 1966 weten wij
Cat vlak bij pit 9 een veenpakket voorkomt dat 4 maal dikker is
clan

cloor P00ZE opgegeven en waarvan de bovenste laag van 60 cm

dik weer uit zeggeveen bestaat.
In het randggebied van het veen vinden wij dus grote lokale ver
schillen in veenontwikkeling. Het Holme Een, dat verder van het
hoge land verwijderd is dan het 'v.'oodwalton Een, vertoont een gro
tere homogeniteit in de horizontale stratigrafie van het veen.
Dit v/as ir.. 1966 fraai te bestuderen daar in deze periode het veen
gedeeltijk afgegraven werd.

5.5

Historisch overzicht, en exploitatie

Het Penland is in de vroege luidde leeuwen bevolkt geworden, het
zeekweldergebied was reeds voor de romeinse tijd bewoond.
Het Isle of Ely, een lantlopduiking in het veengebied, analoog r.an
het hoge land van Yollenhove, was eon Saksisch bolwerk in de
vroege Middeleeuwen, '..il 1er.; de Veroveraar kon dit bolwerk pas
innemen nadat hij een weg var. drijvende boomstammen door het veen
ha-", laten aanleggen.
MILLER £c SICSExCHLY (1022) beschrijven een opmerkelijke fluktuatie
in de ekonomisch konjunktuur van het I'enland van ongeveer 75 à 100
jaar. In tijden van hoogkonjunktuur was het Penland welvarend, en
genoot vermaardheid door zijn export van goede kwaliteit slacht
vee. Deze hausse werd gevolgd door een langdurige baisse doordat
men last kreeg van overstromingen01?^t onrendabel worden van de
weidegebieden. Gedurende een baisse raakte hex land sociaal totaal

&
ontwricht. 3r vol;:e
weer een ekonomische opleving zodra de ont
watering stevig ter hand. werd genomen. De oorzaken van deze terug
kerende perioden van wateroverlast waren:

le clichtslibbing van dc riviermonlen aan The „ash
2e verwaarlozing van de afwateringskanalen en
3e opzettelijke vernielingen hieraan om -politieke redenen
of uit eigen belang.
Ons inziens wordt hierbij vergeten het inklinken en humificeren

-

U 'J

••

van de veenbodem na het verbeteren van de ontwatering. Op blz. 6
zien wij dat in 20 jaar de veenbodeiu meer dan 50,0 in dikte kan
afnemen tengevolge van de ontwatering.
In de 19e eeuw is voorgoed afgerekend met de periodieke water
overlast in bet Fcnland door de bouw van stoomgemalen. Le tegen
woordige ont?;a teringskanalen, b.v. de 01.d Bedfor River, liggen
enkele meters boven het maaiveld. j)it beeld kennen wij in dest
ined erland maar al te goed.
Sr zijn geen berichten over turfexploitatie van grote omvang uit
het Fenland. dij vinden slechts enkele plaatselijke veenderijen
uit recente tijd, o.a. bij Peterborough.
Oude verveningen in Engeland zijn bekend van de Broads. l>eze
zijn gelegen ir. de rivierdalen aan ..e oostkust, in Norfolk en
Suffolk. In deze •"alen zijn dikke lagen Limno-Phragmitioni en
kagnoearicionn gevormdo De s.a.nwezigo potgdtkom^ji.or3Ct;ii, L.e 3ro&'..oj
dateren ai ur?t Ie 13e eeuw. Gedurende ruim 300 jaar is hier veen
gebaggerd terpehoeve van de plaatselijke industrie, de zoutziede
rijen.
Voor de rekonstruktic van net landschap van het Fenian': zijn wij
aangewezen op enkele cade 1iteratuurvermelcilinder. MILLER à SKïïRCHLY geven enkele citaten, Het Leniand werd beschreven als een
uitgestrekt moeras met een groot acatal, ongeveer ' m diepe meren
van 1 tot ?-§- kni in diameter, die met elkaar verbonden zijn door
met riet begroeide kreieen.
dhittlesea here, 7 km ten zr;w van Peterborough gelegen (zie kaart
K, de aanduiding Holme ii'er) was het laa/ost drooggelegde moerasge
bied. Het genoot i'-i de ee??ste helft van de 19e cbut; grote ver
maardheid ci j entomologen en floristen door zijn uniekheid en
soortenrijkdom. Ook voor watersportliefhebbers was dhittlesea
Here een grote attraktie. Le oppervlakte van het meer bedroeg
ongeveer 4-50 tot 700 hu, afhankelijk van het seizoen. Le waterhuis
houding stond onder invloed van een zijtak van de rivier de Hens.
Het meer was omzoomd door een rietkraag met een totale oppervlakte
van bijna 100 ha. Lit riet was van zeer goede kwaliteit en leverde
in die tijd bijna rslOO per jaar op. Het land om het meer be
stond uit mosveen . In de zone tussen het riet en mosveen kwamen
de soorten Rumex hydrolapathum Huds. (grote waterzuring) en
Peucedanurn palustre Koenen (ratlkewe) 'talrijk voor. (Voedselplan
ten voor resp. de grote vuurvlinder ( Thersamonia dispar dispar Har
en de engelse koninginnen(Papille roachaon br itannicus Seitz.)
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Deze soorten we reien daar veel gevangen.) Er worelt ook vermeld
elat in die tijcl grote oppervlakten metgcg^lstruweel bedekt wsren.
De restanten van dit veengebied., het Holme Fen en ..oodwalton liTen,
zijn tegenwoordig geen representanten meer van het oorspronkelijke
landschap. De waterstand van de omgeving is sterk verlaagd en
dit beïnvloedt de reservaten zo sterk dat hei; veen is gaan humificeren. Thans treedt er een sterke bosontwikkeling op. In het Holme
Fen is men veen gaan afgraven teneinde delen van het gebied
weer tot moeras te maken.
Eet l.oodwalton ]?en is gedurende enige tijd in exploitatie geweest
als lan'bouw- of veeteelt gebied, waarschijnlijk in de tweede
helft van de 19e eeuw. Daarna is het
verlaten en werd het
weer '-'natuur". In het begin van de 20e eeuw werd het in etappes
aangekocht als natuurreservaat en in 1927 begon men met beheersexperimenten, henstortte met het stichten van een geschikt milieu voor de grote vuurvlinder. De delen van het reservaat die niet in
beheer zijn, bestaan thans uit bos van elzen, berken en wilgen.
De open vlakten bestaan uit een I-'hraites co mm unis-Calama^.rostis
epige-jos-C. canescer.s vegetatie. Op grote schaal worden er op het
ogenblik technieken getoetst om een grote gevarieerdheid in vege
tatietypen te krijgen. In mindere mate geldt Zit ook voor het
. icken ?en.
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6.

,,nklamer Stadtbruch in de Duitse Demokratische Republiek

HURTTIG & SCHULZE (1017) geven

een

overzicht van ce .„nklamer

.Stadtbruch. Zij analyseren het aanwezige bos en geven richt
lijnen op v/elke wijze dit gebied tot een natuurreservaat omgevormd
kan woreien.
6.1

Overzicht en exploitatie

Het reservaat ^nklamer Stsdtbruch is gelegen ongeveer 10 km zuid
oostelijk van <.nklam aan de monding van Ge peene. De minerale
ondergrond bestaat uit een fluviatiel dekzand dat in het gehele
,'.nklamer Niederung niet hoger reikt dan 2 b. 3 m boven de zeespie
gel. Br heeft zich in deze vlakte een veenlaag ontwikkel" tot 1 m
boven de zeespiegel en deze laag is in het algemeen niet dikker
dan 2 m. Door de „jiklamer Stadtbruch loopt een depressie in de
zandbodem die noordwest-zuidoost georiënteerd is. Hia?in heeft zich
een veenlaag van maximaal 4 m dikte ontwikkeld. Het veen bestaat
uit "Flachmoortorfe" afgewisseld met

11

Zwischenmoortorfe" en

plaatselijk met "Hochmoortorfe;i.
In de „nklamer Stadtbruch stamden de eerste turfstekerijen uit de
16 e eeuw. Daarna is er een periode niet meer geveend en in 1773
is men opnieuw met vervenen begonnen. Toen werd er een kanalensysteem aangelegd voor het veentransport en voor de ontwatering,
geheel analoog aan de nederlan.:se veenderijen. Vergelijk kaart
H en L.
Het reservaat is ongeveer 1.300 ha groot en de hoogveenkern waarin
de turfwinning heeft plaats gevonden is ruim 100 ha. Op kaart 1
is te zien hoe dit hoogveen door een bosgordel is omgeven en hoe
dit bos is samengesteld. De elzen-essenbossen zijn waarschijnlijk
oorspronkelijk. De eikenbossen zijn ontstaan na de ontwatering.
De dennen en sparren zijn aangeplant^ zij zijn thans ongeveer 80
en
1
• verval.
-,
gaar oudi geraken
m
De elzen (,-lnus glutine sa L.) en essen (Praxinus excelsior 1.)
zijn maximaal 60 jaar oud en reiken tot 15 à 18 m. De eiken
(Cuereus robur L) zijn tot 100 jaar oud en bereiken een hoogte
van maximaal 20 m. De sparren (Picea abie s L. en x.sitchensis Carr.)
zijn met 28 m de hoogste bomen in dit gebied. HURTÏIG komt tot
de konklusie "•£*• exploitatie van het bos niet rendabel is en stelt
voor de aangeplante soorten geleidelijk te verwijderen.

- 53 In 1332/33 heeft men een dijk om het gebier, gelegd om het te vrij9
waren tegen overstromingen vanuit het Haff. In 168 heeft men dit
dijkensysteem uitgebreid.
ïüa I94O zijn de ontwa te rings- en afvoerkanalen grotendeels in
onbruik geraakt en thans gedeeltelijk dichtgegroeid.
De oude hoogveenkern ligt ongeveer een halve meter hoger clan de
randgebieden en schijnt tijdens de normale winterinundaties niet
onder water te komen.
Sen grote overstroming wordt gemeld van het jac.r 1913 (1024)
waarbij het gehele gebied met zwak brakwater uit het Haff over
spoeld

werd.

Dit bleek geen enkel effekt te hebben op de

entomofauna. Ook de typische hoogveensoorten waren in 1914 normaal
vertegenwoordigd.
6.2 ffloristischo en faunistische veran 'eringen
Uit de beschrijving van

(1024) weten wij dat in het begin

van de 20e eeuw de typische hocgveenvlindersoorten nog aanwezig
waren, o.a. Vacciniina optilete Koch (veeribesblauwtje). Deze
soorten zijn in de laatste jaren niet meer gevonden.
In de jaren '30 kwam de grote vuurvlinder (The- rsa monia d isp ar
rutilus d'ernb.) zeer talrijk in de „.nklamer -Stadbruch voor. ïhans
is "!eze soort daar praktisch verdwenen. ...ij kunnen hieruit konkluderen dat Kumex h,/drolapathum Huds. (grote waterzuring) na het
graven van de kanalen en sloten zich tijdelijk sterk heeft kunnen
uitbreiden in het hoogveengeoied.
De opvallende hogere plantesoorten van het mosveengebied, Vacciniurn uliginosurn L. (rijsoes), V.myrtillus L. (bosbes), Ledum
palustre L. ("Sumpfporst") en xlriophorum vaginatum L. (eenarig
wollegras) komen nog wel voor, zij het zeer schaars.
"-dij zien de soorten l-hragraite s coram unis îrin. (riet), Molinia
coerulea koench (pijpestrootje) en Hy ":rocot;yle vulgaris L. (waternavel) thans als toonaangevende soorten in het oude hoogveengebied.
IiURTTIG voorspelt dat bij volledig kaalkap.en van het bos h. coerulea zich zal vestigen en dat hierdoor nieuwe bosontwikkeling
lange tijd onmogelijk wordt.
Samenvatten'?, kunnen wij zeggen dat na het met "rust laten" van liet
reservaat, de tendens van verarming in soorten doorgaat. De oude
hoogveenkern blijft voorlopig boomloos, hoewel er een uitbreiding
van het berken- en elzenbos waar te nemen is.
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7«

I'islcussio

Bij onze speurtocht co or de literatuur naar gegevens over het
veengebie": in het Land van Vollenhove is het duidelijk geworden
,1at flit moeras een landschap is van een geheel eigen karakter.
Ket is geen'Verdrinkend" veen, doch een veen waarin een periodi
citeit optrad in kleiafzetting (transgressie) en veenvorming.
De oorspronkelijk waterhuishouding in de resterende "laagveen"
gebieden is door de mens ingrijpend veranderd waardoor er zich
sterke wijzigingen in de moerassen voordoen.
De natuurbeschermingsinstanties hebben oude veenderijen aange
kocht met de bedoeling dit type landschap te konserveren als een
halfkultuurlandschap, naar analogie^an blauwgrasland- en heidereservaten. Hierbij is aanvankelijk wsira^onderkend dat oude veen
derijen geen oude, gestabiliseerde milieus zijn, doch slechts
kadaverlandschappen die in korte tijd ingrijpend veranderden.
Gezien het feit dat er in Europa praktisch geen moerasgebieden
meer overgebleven zijn (uitgezonderd Skandinavië), is het zeer
wenselijk dat ook deze kadaverlandschappen als reservaten behou
den blijven,daar zij een grote rijkdom aan soorten herbergen.
Bij het beheer zal men zich moeten realiseren waartoe men deze
kadaverlandschappen kan laten ontwikkelen.. Ket is duidelijk dat
bij deze ontwikkeling ingrijpen noodzakelijk is omdat het zich
laat aanzien dat in de beginperiode van herstel van deze land
schappen een vrij sterke nivellering optreedt van de huicLige
landschappelijke verscheidenheid en een verarming van het soorten
rijkdom.
;'-ls biologisch studieolgekt zijn deze gebieden in dit stadium
moeilijk toegankelijk door de chaotische toestand waarin zij nog
verkeren. Uit de recente oekologische onderzoekingen (1019, 1027)
blijkt hoe uitermate ^.ekompliceerd het patroon van de vegetaties
op het ogenblik is.
De inzichten over de ontwikkeling van venen zijn op dit ogenblik
verre van volledig. De geologische literatuur, waaruit wij voor
lopig onze meeste gegevens uit moeten putten, hanteerde tot voor
kort nog de begrippen eutroof, mesotroof en oligotroof als basis
indeling van de veensoorten. In de mo lerne botanie hebben inmiddels
deze begrippen afge daan,zodat bestaande inzichten over de veenontwikkeling weer herzien moeten worden.
In de paragrafen over het Fenland en de .'*nklamer Stadtbruch
v/orden twee voorbeelden gegeven waar men met overeenkomstige
problematiek worstelt. Een goede oplossing voor de toekomstige be
stemming van de moerasreservaten kan alleen gevonden worden wan
neer het onderzoek dat hieraan voorafgaat, internationaal wordt
aangepakt.
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