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Samenvatting 
 

In de Kop van Drenthe (gemeente Noordenveld) ligt potklei op een aantal locaties dicht onder het 

maaiveld. Dit zeldzame verschijnsel komt bijna nergens in Nederland voor omdat potklei aan het 

einde van de elster-ijstijd is afgezet in diepe tunneldalen en vrijwel overal is bedekt met jongere 

afzettingen. Dat het hier aan het oppervlak ligt, heeft vermoedelijk te maken met smeltwatererosie 

dat een deel van de jongere afzettingen heeft weggesleten na de twee daaropvolgende glacialen. 

Dit wordt ondersteunt door de ligging van potklei in en/of langs beek- of droogdalen in het 

onderzoeksgebied van deze studie. De zware potklei heeft met zijn ondoorlatende eigenschappen 

invloed gehad op de natuur en mens waardoor er een uniek landschap is ontstaan. 

Het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap in deze gebieden is echter nog nooit goed 

onderzocht. Aangezien er rond Roden een clustering van ondiep potklei aanwezig is, is deze regio 

(van Lieveren tot het Leekstermeer) bij uitstek geschikt voor onderzoek naar de 

langetermijnontwikkelingen van het landschap op de potklei en de krachten die hier van invloed op 

zijn. Hiervoor wordt gebruikgemaakt het driehoeksmodel voor historische landschapsecologie 

(Smeenge 2020) waarbij benadering vanuit drie componenten, aarde, mens en natuur, centraal 

staat. Het onderzoek vindt plaats op twee niveaus: in hoofdstuk 2 worden de landschappelijke 

patronen in het studiegebied in kaart gebracht en in hoofdstukken 3 en 4 worden de twee 

deelgebieden nader onderzocht in detailstudies. De component aarde wordt onderzocht door 

middel van fysisch-geografische kaarten, eerder uitgevoerde studies en booronderzoek, en in de 

detailstudiegebieden met nieuw booronderzoek. De invloed van de mens op het landschap wordt 

onderzocht door middel van kaartanalyse in hoofdstuk 2 en in de detailstudies wordt met 

archiefonderzoek dieper ingegaan op het eigenaarschap, functie, gebruik en beheer van de twee 

deelgebieden. Tenslotte is de component natuur met literatuuronderzoek en soorteninventarisaties 

in de detailstudiegebieden onderzocht. 

Hoofdstuk 1 dient als inleiding en afbakening van het onderzoek. Het gebied met potklei binnen 120 

cm onder het maaiveld blijkt met geofysische kaarten goed te begrenzen. In beleidsstukken wordt 

het landschap in deze gebieden echter niet apart genoemd maar wordt het (als het al wordt 

genoemd) als onderdeel van het esdorpenlandschap gezien. Dit is niet zo vreemd gezien de weinige 

kennis dat over dit landschapstype bekend is. Deze studie is een eerste stap in het dichten van de 

kennislacune en pleit voor betere opname in het beleid voor het behoud, herstel en beheer van dit 

verdwijnende landschapstype. 

Hoofdstuk 2 legt de basis van het onderzoeksgebied met een beschrijving van de geogenese en de 

fysisch-geografische ligging van het onderzoeksgebied. Daarna volgt een schets van de natuurlijke 

vegetatie, menselijke activiteiten en landschappelijke patronen. Het gebied ligt aan de rand van het 

Drents plateau met in het zuiden veelal grondmorene en in het noorden een (voormalig hoog-) 

veengebied. Vanaf de middeleeuwen hebben esdorpen zich op de drogere delen van de 

grondmorene gevestigd en vermoedelijk bleef het moerassige veengebied lange tijd ongemoeid. De 

keuze van bewoningslocaties laat geen eenduidig beeld zien ten opzichte van de aanwezigheid van 

ondiep potklei in de bodem. Potklei komt het vaakst voor in de woeste gronden tussen de dorpen. 

Een gedeelte hiervan is bebost met (meestal) oude markebossen en de overige grond bestaat 

grotendeels uit jonge heideontginningen. Het landschap in deze laatste categorie wordt 

gekenmerkt door kleinschalige verkaveling van vierkante of rechthoekige percelen met veel sloten 



en groene elementen (houtwallen, singels en bomenrijen). Tenslotte blijken er veel tichelwerken in 

het gebied te hebben gestaan die profiteerden van de locatie tussen het veen (turf als brandstof) en 

de potklei (voor bijvoorbeeld de productie van dakpannen).    

In hoofdstukken 3 en 4 wordt met detailstudies dieper ingegaan op de twee hoofdkenmerken van 

het landschap op de potklei. Hoofdstuk 3 legt de focus op het Lieverder Noordbos als voorbeeld van 

een oud markebos op de potklei. Voor hoofdstuk 4 is het houtwallen en singelgebied tussen 

Leutingewolde en Nietap gekozen als goed voorbeeld van een ontginningslandschap met veel 

groene elementen. 

Booronderzoek op beide locaties laat zien dat er een relatie is tussen maaiveldhoogte (erosie), 

ondiepe potklei en de ligging van beek- of droogdalen. Menselijke activiteit in het Lieverder 

Noordbos is lang gedocumenteerd, onder andere in één van de oudste boswillekeuren van Drenthe. 

Bovendien blijkt de het bodemreliëf vol te zitten met antropogene sporen zoals greppels, wallen en 

heuvels. Deze zijn niet allemaal dateerbaar maar de vier centrale wallen komen in ieder geval uit de 

tijd dat de markegenoten nog aan jaarlijkse houtverkopingen deden in het bos. Eind negentiende 

eeuw verkochten zij het bos aan de familie Kymmel, waarna er gefaseerd rechthoekige stroken bos 

werden gekapt. Sinds de staat het in 1958 in handen kreeg is het hakhout op enen gezet en tot voor 

kort is er een ‘niets doen tenzij…’ beleid gevoerd waardoor de oude boskern hedendaags nog 

aanwezig is. In 2020/2021 zijn de gekapte delen opnieuw ingeplant met soorten die niet allemaal bij 

het karakter van dit oude markebos horen. Daarnaast zal de nieuwe aanplant de lichtminnende 

soorten in de bosranden in het gedrang brengen. Van de vier zeldzame soorten zijn er in dit 

zomereiken-berkenbos bij de soorteninventarisatie twee aangetroffen. Overeenkomstig met de 

archieven geven de soortenindicaties voor oud bos het Lieverder Noordbos een hoge leeftijd.  

De heide van het houtwallen en singelgebied tussen Leutingewolde en Nietap is pas in de twintigste 

eeuw volledig in cultuur gebracht. De eerste ontginningen waren pre-negentiende eeuw en hangen 

vermoedelijk samen met de komst van bewoning en ontginningen in de omgeving. Het 

verkavelingspatroon is vierkant of rechthoekig met veel sloten en houtwallen. De zware, 

ondoorlatende potklei zal moeilijk te bewerken zijn geweest en er waren veel sloten nodig om 

overtollig water af te voeren. Dit is vermoedelijk ook de reden dat akkerbouwgronden in de loop van 

de twintigste eeuw zijn omgezet naar weilanden. De onderzochte houtwal in de 

soorteninventarisatie bevat enkele indicatiesoorten voor oud bos en er zijn eiken en essen met 

hakhoutverschijnselen aanwezig, wat aangeeft dat men vroeger van elk deel van het landschap 

gebruikmaakte. De leeftijd van de houtwal hangt waarschijnlijk samen met de ontginningen van 

naastgelegen heidevelden.  

Hoofdstuk 5 is de synthese van het onderzoek, waarin de componenten van het driehoeksmodel 

voor historische landschapsecologie worden geïntegreerd. Hier wordt ook verder ingegaan op 

inbedding van dit landschapstype in het beleid en de relatie met het esdorpenlandschap. Er is 

wetenschappelijk gezien nog niet genoeg bewijs om het ‘potkleilandschap’ als algemeen en apart 

landschapstype te kwalificeren maar  ‘potkleilandschap in de Kop van Drenthe’ of  

‘esdorpenlandschap op de potklei’ zijn goede benamingen die het mogelijk meer onder de aandacht 

brengen ten gunste van het behoud. Tenslotte volgt er een eindconclusie en bronvermelding.  
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Foto: houtwallen, singels en bomenrijen die het landschap tussen Leutingewolde en Nietap in 

kamertjes opdelen. Veel van de groene structuren zijn in de loop der tijd verdwenen.  
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1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

 

Een zeldzaam landschapstype in de kop van Drenthe 

“Onbekend maakt onbemind” is een spreekwoord dat toepasselijk is op het landschap van de 

ondiepe potklei in Drenthe. Deze afzetting uit de Elster-ijstijd komt op maar enkele locaties in 

Nederland aan het oppervlak en zorgt hier voor een gesloten en bosrijk landschap. Drenthe heeft 

een bijzondere positie in dit opzicht, omdat zich hier een clustering bevindt van ondiepe of zelfs aan 

het oppervlakte liggende potklei. In dit gebied rond Roden, Peize en Roderwolde wijkt het 

landschap ook af van het reguliere esdorpengebied elders in Drenthe en is het voor 

potkleilandschappen karakteristieke kleinschalige blokvormige verkavelingspatroon met talrijke 

sloten, houtwallen en singels nog goed zichtbaar. Ook kent Drenthe in het noordelijke deel van de 

provincie een aantal bossen op de potklei, waaronder het Gastersche Holt ten zuiden van Gasteren 

(Drentsche Aa-gebied), De Kleibosch bij Foxwolde, het Lieverder Noordbos bij Lieveren en het 

bosgebied van de Maatlanden ten noorden van Roden. Deze vochtige bossen hebben een uniek 

ecologisch karakter door de slechte waterdoorlatendheid van potklei, wat ze tot belangrijke 

refugium van inheemse Drentse flora maakt. Het feit dat deze bossen nog bestaan is deels aan de 

aanwezigheid van potklei te danken omdat deze natte, zware grond niet geschikt was voor 

akkerbouw en zelfs voor grasland aan de zware en natte kant was. Alleen met de aanleg van vele 

sloten was de klei te ontwateren, wat resulteerde in de huidige kleinschalige verkaveling.  

Hoewel dit landschapstype zeldzaam en ecologisch van belang is, is onderzoek ernaar grotendeels 

uitgebleven. We weten niet onder welke krachten en invloeden dit landschap is ontstaan en welke 

ontwikkelingen het in de loop der tijd heeft meegemaakt. Meer kennis en (h)erkenning van dit 

landschap zou opname in het landschappelijke provinciale en gemeentelijke beleid toegankelijker 

maken en daarmee komt bescherming en behoud een stap dichterbij. Dit is noodzakelijk omdat er 

één ding is wat we wel zeker weten: dit landschap is niet alleen zeldzaam, maar langzaam ook aan 

het verdwijnen. Een van de weinige landschappelijke studies op de potklei gaat over de 

aanwezigheid van houtwallen en singels rond Roden en toont aan dat er tussen 1950 en 1980 vele 

opgaande groene structuren zijn verdwenen.1 Ook de dorpsuitbreiding van Roden, de 

ruilverkavelingen en schaalvergroting van de landbouw hebben geleid tot verlies van het 

kleinschalige kampenlandschap op de potklei.  

Onvoldoende wettelijke en planologische bescherming van het potkleilandschap 

De inbedding van het typische potkleilandschap in het beleid is heden ten dage nog onvoldoende. 

De stuurgroep die adviseert over het beleid van aardkundige waarden ter behoud en herstel van het 

specifieke Drentse karakter heeft in 2010 (Provincie Drenthe 2010) een rapport met de belangrijkste 

inzichten opgesteld. In de omgeving van het potkleigebied in Noord-Drenthe staan De Kleibosch, 

Sandebuur (oerbos Roderwolde) en het Lieverensche Diep op de kaart als sterlocatie (fig. 1). Potklei 

wordt in dit rapport één keer genoemd als een karakteristieke aardkundige afzetting en uit figuur 1 

is af te leiden dat het potkleigebied deels in beschermingsniveaus hoog en midden valt. Er wordt 

niet verder ingegaan op het potkleilandschap en enkele gebieden, zoals De Kleibosch, worden alleen 

afzonderlijk genoemd. De relatie tussen bovengrondse groene structuren als landschappelijke 

eenheid en de ondergrond is niet duidelijk. Ditzelfde gebeurt in de huidige omgevingsvisie van de 

 
1 Gorter 1998 
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Provincie Drenthe (2018). Hier zijn landschapstypen die tot de kernkwaliteiten van Drenthe behoren 

opgenomen, waarbij het potkleilandschap niet expliciet wordt benoemd. Opnieuw worden enkele 

kenmerken van het potkleilandschap wel besproken, zoals houtwallen en bossen, maar dan als 

kenmerk van beekdalen en/of als onderdeel van het esdorpenlandschap.2 Het is waar dat landschap 

op de potklei een relatief kleine plek inneemt tussen of in het esdorpenlandschap en hoewel het 

kampenlandschap op de potklei significant lijkt af te wijken van de kampen in het 

esdorpenlandschap, is de relatie tussen deze twee nog niet onderzocht.  

Zowel vanwege het unieke karakter en de zeldzaamheid van het potkleilandschap als ook de nog 

onvoldoende bescherming maken het relevant om dit bijzondere landschapstype nader te gaan 

onderzoeken. Deze scriptie vormt daar een eerste aanzet toe. 

 

 

FIGUUR 1 KAART AARDKUNDIGE WAARDEN EN BESCHERMINGSNIVEAUS. IN DE GEMEENTE NOORDENVELD 

LIGGEN DE STERGEBIEDEN DE KLEIBOSCH (2), SANDEBUUR (5) EN HET LIEVERENSCHE DIEP (13). HET 

GEBIED MET OPPERVLAKKIGE POTKLEI VALT GROTENDEELS BINNEN HET ZWARTE VIERKANT. (NAAR 

PROVINCIE DRENTHE 2010, 42, BIJLAGE 5) 

 

 

 

 
2 Provincie Drenthe 2018, 43-44 
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1.2 Stand van het onderzoek 

Onderzoek naar potklei als afzetting vindt vooral plaats vanuit de geologie. Lange tijd stonden 

binnen deze discipline de precieze definiëring, ontstaanswijze en ouderdom van de potklei ter 

discussie. Voor de beantwoording van deze vraagstukken keek men naar de mineralogie, 

palynologie of een combinatie van de twee.3 In de jaren tachtig van de twintigste eeuw is er een 

wetenschappelijke consensus bereikt en sindsdien zijn er alleen nog nuances in bestaande kennis 

aangebracht. Onderzoek naar de meest basale kenmerken van potklei als geologische afzetting was 

hiermee afgerond. Gericht onderzoek naar potklei vanuit andere disciplines bestaat nauwelijks. 

Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw wordt potklei (al dan niet zijdelings) genoemd in 

hydrologische studies, vaak in onderzoeken naar specifieke plangebieden.4 In deze onderzoeken 

staat vaak de diepere potklei met zijn slecht waterdoorlatende eigenschappen in relatie tot de 

waterhuishouding van een gebied centraal. 

Landschappelijke en/of cultuurhistorische onderzoeken naar potkleigebieden in Nederland zijn 

schaars. De twee onderzoeken die er zijn, werden uitgevoerd ten behoeve van het ruimtelijk beleid. 

Als eerste gaf Natuurmonumenten in 1987 de opdracht om de ontwikkeling van natuur en landschap 

rond Roden-Norg te onderzoeken in het kader van de aankomende ruilverkavelingsprojecten.5 Er 

wordt in deze rapporten aandacht besteedt aan de houtwallen, singels en grachten in kleinschalige 

(potklei) gebieden en de invloed van potklei op de waterhuishouding en vegetatie. Het advies is om 

bossen en beplantingstroken stimuleren in potkleigebieden door een bepaalde randlengte per 

hectare in te voeren, meer greppels en sloten aan te leggen, nieuw bos te planten op potkleikernen 

en de bossen en lijnvormige beplanting beter aan te laten sluiten ten behoeve van de 

migratiemogelijkheden van plantensoorten.6 Niet geheel onbelangrijk is het advies om “bosjes en 

zeer fraaie en bijzondere lijnvormige beplantingen” in de landschappelijke hoofdstructuur op te 

nemen.7 Een decennium later voerde het Instituut Bos- en Natuuronderzoek (IBN) in opdracht van 

het Ministerie van LNV een inventariserend bureauonderzoek naar A-locatie bossen in Nederland 

uit. In het rapport over Drenthe zijn de bossen op de potkleigronden goed vertegenwoordigd.8 Het 

Gastersche Holt, De Kleibosch, Lieverder Noordbos, de Maatlanden en het bos bij Geelbroek 

(potklei op 5m diepte) worden genoemd (fig. 2). Een bos kreeg het stempel ‘A-locatie’ als het één 

van de beste voorbeelden van natuurlijk voorkomende bosgemeenschappen in Nederland is. Elke 

sectie wordt afgesloten met een serie aanbevelingen voor het besproken bos. 

 
3 Brouwer 1948; Ridder & Wiggers 1959; Van 
Gijzel et al. 1959; Van Heuveln 1959; Zagwijn 
1973; Breeuwsma et al. 1987; Klap et al. 1999 
4 Zie bijvoorbeeld De Vries 1966; Ernst 1979; 
Kiestra & Van der Gaast 2008; Aggenbach et al. 
2015; specifiek voor Roden-Norg: Everts & De 

Vries 1986; Lankreyer & Pranger 1986; Massop 
& Wit 1994. 
5 Everts & De Vries 1986; Huiskes 1986; Gorter 
1988 
6 Gorter 1988, 53-64. 
7 Gorter 1988, 64. 
8 Den Ouden 1998  
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FIGUUR 1 DE MEESTE A-LOCATIE BOSSEN IN VAN DE 

PROVINCIE DRENTHE LIGGEN IN HET NOORDEN, 

WAARVAN VIER (6, 9, 11 & 12) OP ONDIEPE 

POTKLEIGRONDEN. (DEN OUDEN 1998, 26: FIG. 1) 

 

1.3 Afbakening van het onderzoek 

Ieder goed onderzoeksproject beperkt zichzelf in zijn scope. In dit onderzoek naar landschappelijke 

structuren op de potklei komen ruimtelijke beperkingen al snel naar voren omdat ondiepe potklei 

maar op enkele locaties in Nederland voorkomt. Van deze locaties heeft het gebied rond Roden, 

Peize en Roderwolde de grootste verzameling potklei aan het oppervlak, wat deze omgeving 

geschikt maakt voor een regionale studie naar de kenmerken van het landschap op de potklei. Voor 

het cultuurhistorisch langetermijnonderzoek zijn geschreven bronnen en kaarten van belang, 

waardoor een afbakening in tijd vanaf de Middeleeuwen voor de hand ligt. Het onderzoeksthema 

wordt bepaald door de kennislacune in de huidige wetenschap. In het geval van het 

potkleilandschap zit dit gat in de totstandkoming van de groene structuren in het landschap. Hierin 

hebben zowel de mens, de bodem en de natuur een rol. 

• Ruimte: de dagzomende potkleiopduikingen rond Roden, Peize en Roderwolde, met als 

detailstudies het Lieverder Noordbos en het houtwallen- en singelgebied westelijk van 

Leutingewolde.  

De vaak diepliggende potklei duikt in Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe af en toe aan 

de oppervlakte op. Het gebied rond Roden, Peize en Roderwolde onderscheidt zich hierin door de 

vele gebieden waar potklei binnen 40 cm onder het maaiveld voorkomt. Dit is voornamelijk het 

geval bij Terheijl, Nietap, Leutingewolde, Foxwolde en Lieveren (fig. 3). De tweede reden dat dit 

gebied geschikt is voor cultuurhistorisch landschappelijk onderzoek is omdat de authentieke groene 

structuren hier, in vergelijking met andere potkleigebieden in Drenthe, nog relatief veel aanwezig 

zijn.  
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FIGUUR 3 OVERZICHT VAN DE REGIONALE VERSPREIDING VAN ONDIEP DAGZOMENDE POTKLEI ROND RODEN, 

PEIZE EN RODERWOLDE. DE LIGGING VAN DE TWEE DETAILSTUDIES: HET HOUTWALLEN EN SINGELLANDSCHAP 

TEN WESTEN VAN LEUTINGEWOLDE (TEN NOORDEN VAN RODEN) EN HET LIEVERDER NOORDBOS (TEN ZUIDEN 

VAN RODEN) ZIJN AANGEGEVEN. LICHTROOD ZIJN GEBIEDEN WAAR VOLGENS DE BODEMKAART VAN NEDERLAND 

POTKLEI TUSSEN 1.20 EN 0,40M ONDER HET MAAIVELD LIGT EN DONKERROOD GEEFT AAN WAAR POTKLEI 

BINNEN 0,40M ONDER HET MAAIVELD LIGT. 

In het tweede deel worden de kenmerkende bossen en houtwallen- en singellandschap van het 

potkleigebied nader onderzocht in twee detailstudies. Beide detailstudies behelzen één soort groen 

erfgoed: het Lieverder Noordbos als voorbeeld van een potkleibos, en het gebied westelijke van 

Leutingewolde als voorbeeld van een landschap met singels, sloten en houtwallen. 

Het Lieverder Noordbos is aan drie kanten afgegrensd met wegen, wat het een duidelijke 

boseenheid maakt. Dit maakt het gebied geschikt om te vergelijken met een hoofdzakelijk 

houtwallen- en singellandschap. Met zijn eerste vermelding in een willekeur uit 1492 heeft dit bos 

een lange geschiedenis, maar (cultuurhistorisch) onderzoek is er nauwelijks. Daarnaast zijn van 

zowel De Kleibosch als het Gastersche Holtsoorteninventarisaties met soorten van de Rode Lijst 

bekend en het is interessant om te onderzoeken of het Lieverder Noordbos hierbij kan aansluiten.9 

 
9 Koop z.j.; Rövekamp & Maes z.j.; Zoer z.j.; 
Barkman 1971; Boeken & Van Zanten 1979; Van 

Huffelen & De Vries 1980; 1981; De Boer et al. 
1994; Rövekamp & Maes; 1995; Den Ouden 
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De keuze voor het sloten-, houtwallen- en singelgebied westelijk van Leutingewolde is een voor de 

hand liggende, omdat dit één van de weinige gebieden is waar potklei binnen 40 cm onder het 

oppervlak zit en waar de groene structuren nog duidelijk in het landschap zichtbaar zijn. 

• Tijd: middeleeuwen tot heden 

Er bestaan relatief veel middeleeuwse en vroegmoderne bronnen over Drenthe, wat 

archiefonderzoek naar de twee detailstudies in het potkleilandschap mogelijk maakt. Voor het 

onderzoek naar het potkleigebied rond Roden, Peize en Roderwolde zal gebruik worden gemaakt 

van schriftelijke bronnen en kaarten. Van deze laatste is de vroegste de atlas van Blaeu uit 1634. De 

groene structuren zijn echter pas duidelijk genoeg zichtbaar voor vergelijkend onderzoek op de 

Franse Kaarten van 1811-1813, de Hugueninkaarten van 1819-1829, de Topografisch-Militaire Kaart 

van 1850 en de Bonnebladen van ca 1900. Het langetermijnonderzoek naar de ontwikkelingen in het 

gebied wordt dus uitgevoerd met de beschikbare bronnen vanaf de middeleeuwen, maar informatie 

over de opgaande beplanting komt noodgedwongen uit recentere bronnen. De periode vóór de 

middeleeuwen zal daarnaast ook kort aan bod komen in de geogenese en de ontstaansgeschiedenis 

van het landschap onder invloed van vroege menselijke activiteiten. 

• Thema: Langetermijn ontwikkeling van het groene erfgoed van het Noord-Drentse 

potkleigebied 

Het gekozen onderzoeksthema, met “groen erfgoed” als sleutelwoord, vult een gat in de huidige 

kennis. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de term groen erfgoed als “verzamelnaam 

voor historische groenaanleggen zoals tuinen, parken, woonwijken, verdedigingswerken, 

begraafplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen. Cultuurlandschappen met door de mens beïnvloed 

groen zoals (hakhout-)bossen, houtwallen vallen ook onder de noemer groen erfgoed.”10 Vaak bestaat 

het uit harde structuren (paden, waterlopen of reliëf) en groene elementen (laanbeplanting, weide, 

parkbos, hagen of bomen).11 Hoewel er een geheel beeld van het potkleigebied wordt geschetst, 

inclusief waterlopen en reliëf, wordt er bij de detailstudies voornamelijk ingegaan op de historische 

opgaande beplanting: groen erfgoed.  

Het meeste tot dusverre verrichte onderzoek naar potklei vond plaats vanuit de geologie en 

hydrologie, en heeft daarmee een ondergrondse focus. Zelden zijn de bovengrondse 

landschappelijke structuren op de potklei een thema van onderzoek. Dit komt de bescherming en de 

waardering van dit karakteristieke, bijna uitgestorven Drentse landschap niet ten goede. Om dit 

landschap en zijn waarde goed te begrijpen is een reconstructie van de ontwikkelingen op lange 

termijn van belang. Tenslotte wordt er vanuit verschillende invalshoeken gewerkt zodat onderzoek 

naar verschillende componenten: invloed van de mens, ecologie en bodem, geïntegreerd kan 

worden. 

 

 
1998 over archief Stichting Drentse Landschap; 
Van Zanten et al. 2002. 

10 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
11 Paulissen et al. 2016, 11 
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1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Een studie naar het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap op de potklei bestaat nog niet. 

Om dit verdwijnende landschap te beschermen en te behouden is het belangrijk de kennis ervan te 

vergroten, zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden.  

In een studie naar de langetermijnontwikkelingen van dit landschap spelen drie factoren een 

belangrijke rol. Ten eerste is er de ondergrond of bodem die met zijn geomorfologie, geologie en 

hydrologie de basisstructuur van het landschap vormt. Voornamelijk de invloed van potklei op de 

hydrologie heeft in samenspel met de natuur tot een bijzondere ecologische situatie in het gebied 

geleid. Ook de mens heeft effect op deze wederzijdse (a)biotische factoren. Om deze invloeden op 

elkaar beter te begrijpen en tot een compleet beeld en landschapsbiografie te komen, is integratie 

van verschillende disciplines noodzakelijk. Het driehoeksmodel van Smeenge (2020) voor 

landschapsgericht onderzoek vanuit de combinatie van disciplines is erg toepasselijk, zeker in het 

potkleigebied waar de verschillende invloeden op elkaar duidelijk zichtbaar zijn (fig. 4). Smeenge 

noemt onderzoek dat plaatsvindt vanuit een positie dat raakt aan alle drie de hoekpunten van zijn 

model historische landschapsecologie. Het doel is om de kennis uit alle drie de hoeken te integreren 

waarmee men een zo compleet mogelijk begrip van het landschap krijgt. Deze integratie kan op 

verschillende momenten in de tijd en de invloed van elk van de drie hoekpunten is niet constant. Dit 

maakt het model een goed referentiekader voor landschappelijk langetermijnonderzoek.   

 

FIGUUR 4 DE DRIE HOOFDCOMPONENTENTEN VAN HET LANDSCHAP VOLGENS HET DRIEHOEKSMODEL VAN 

SMEENGE (2020, 46, FIG. 1.10). 

In het eerste deel van deze studie wordt bestaande literatuur, kaartmateriaal en schriftelijke 

bronnen van elk hoekpunt gecombineerd om een beeld te schetsen van de kenmerken van het 

potkleilandschap rond Roden, Peize en Roderwolde door de tijd heen. Dit resulteert in een kaart met 

de hedendaagse kenmerken van het potkleilandschap en maakt het mogelijk om een vergelijking te 

maken van de groene structuren van het potkleilandschap tussen 1900 en nu. De groene structuren 
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zijn op te delen in houtwallen en singellandschappen aan de ene kant en bossen aan de andere. Een 

deel van het onderzoek gaat over de mogelijk verschillende ontwikkelingen die deze twee 

hoofdkenmerken van het potkleilandschap hebben doorgemaakt en daarom worden ze apart in 

deelvragen benoemt. 

Onderzoeksthema A Verspreiding, landschapskenmerken en groen erfgoed op regionaal niveau 

• Hoofdvraag: Welke ruimtelijke verspreiding, landschapskenmerken en groen erfgoed heeft 

het Noord-Drentse potkleilandschap precies en hoe zijn deze tussen de vroege 19e eeuw en 

heden ontwikkeld? 

Deelvragen: 

o Hoe kan het Noord-Drentse potkleilandschap op basis van aardkundige, 

ecologische en cultuurhistorische kenmerken het beste worden begrensd en welke 

deelgebieden kunnen daarbij worden onderscheiden?  

o Welke landschapskenmerken heeft het potkleilandschap vanuit aardkundig, 

ecologisch en cultuurhistorisch opzicht? 

o Waaruit bestaat het groene erfgoed van het Noord-Drentse potkleilandschap 

precies en hoe is dit sinds de vroege 19e eeuw ontwikkeld? 

Onderzoeksthema B Detailstudies van Lieverder Noordbos en Leutingewolde 

In het tweede deel van de studie worden beide kenmerken van het potkleilandschap nader 

onderzocht in elk een eigen detailstudie. Ook hier worden activiteiten van de mens, de aarde en de 

natuur geïntegreerd maar nu verplaatst het onderzoek zich naar de praktijk. De bodem wordt nader 

onderzocht in een karterend booronderzoek met de volgende onderzoeksvragen: 

• Waar is potklei in deze deelgebieden aanwezig en op welke diepten?  

• Hoe is de bodemopbouw en -gesteldheid in het onderzoeksgebied? 

• Zijn er landschappelijke overgangen of een rand van het potkleigebied te detecteren? 

• Hoe verhoudt het gekarteerde potkleigebied zich met andere bronnen (bodemkaart van 

Nederland, oudere boringen)? 

Daarna volgt de “mens” in een cultuurhistorisch onderzoek naar zijn invloed op de ontwikkelingen in 

het landschap. Hier staan vragen over de veranderende functie en het gebruik van de groene 

structuren door de tijd heen centraal: 

• Hoe werd het landschap in deze deelgebieden door de tijd heen gebruikt en beheert door de 

mens? 

• Wat is de menselijke invloed voortkomend uit deze interactie op de ontwikkeling van het 

landschap op de potklei? 

Tenslotte komt de natuur aan bod met een soorteninventarisatie van houtige gewassen (bomen en 

struiken) in de detailstudiegebieden. Het doel hiervan is om te onderzoeken wat de effecten van een 

potkleibodem zijn voor het voorkomen van bijzondere, al dan niet oude of inheemse, vegetatie. Op 

de kaart van Klijnstra worden de klei-afzettingen in de onderzoeksgebieden opgedeeld in locaties 

met ondiep potklei en keileem. Dit maakt het mogelijk om zowel een vergelijking van soorten 

tussen de twee onderzoeksgebieden, als binnen een onderzoeksgebied te maken. 

Onderzoeksvragen die hierbij horen luiden als volgt:  

• Wat is de soortensamenstelling van houtige gewassen op de potklei in beide 

onderzoeksgebieden en verschilt deze met de soortensamenstelling op het keileem? 
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• Zijn er kenmerkende soorten aanwezig die ook in andere potkleigebieden worden 

teruggevonden? 

• Hoe verhouden de huidige soorten zich ten opzichte van vroeger in eerdere inventarisaties? 

• Is er samenhang in (zeldzame) soorten tussen het Lieverder Noordbos en het houtwallen en 

singelgebied ten westen van Leutingewolde? 

De integratie van de drie gebieden zal leiden tot een beter begrip van het potkleilandschap. In het 

laatste hoofdstuk staat incorporatie van dit zeldzame landschapstype in het beleid centraal. De 

vraag is hier hoe het huidige beleid terug te zien is in de praktijk. Is het beleid voldoende, 

bijvoorbeeld terug te zien aan een toename van zeldzame soorten, of laten de veranderingen door 

de tijd heen zien dat strenger beleid noodzakelijk is voor het voortbestaan van dit landschap?  

 

1.5 Bronnen en onderzoeksmethodiek 

Fysische geografie 
 

De bodem in de twee detailstudiegebieden wordt met booronderzoek onderzocht. In Nederland 

wordt booronderzoek uit verschillende bronnen (bedrijven, overheidsinstellingen en burgers) 

samengebracht in DINOloket, wat wordt beheerd door TNO. De database bevat gegevens vanaf de 

negentiende eeuw tot heden. In beide gebieden is eerder booronderzoek gedaan.  

Ten eerste zijn er de boringen uit 1983, gelegen in een regelmatig patroon, die hebben geleid tot de 

bodemkaart van Nederland. Daarnaast zijn er rond het Waterbedrijf Groningen te Nietap diepe 

(100>m) boringen gedaan ten behoeve van aanleg/uitbreiding van het waterwinbedrijf. Mogelijk zijn 

deze boringen door hun diepte niet gedetailleerd omschreven. De overige boringen hebben een 

onbekende herkomst. De eerder uitgevoerde boringen worden verder behandeld in de 

hoofdstukken van de desbetreffende detailstudies. 

De booronderzoeken gaan hand in hand (of juist niet!) met verschillende kaarten die inzicht geven in 

de bodemopbouw van Nederland. Hiervan zijn de Bodemkaart (1:50.000; 2021), Geomorfologische 

kaart (1:50.000; 2019) en Geologische kaart van Nederland (1:50.000; 2021) de bekendste. Ook de 

geologische kaart (1:50.000) uit 1990 is van belang omdat, in tegenstelling tot de bodemkaart, de 

soort klei hierop afgebeeld staat. Ook het type zand, bijvoorbeeld de zandige eenheid van de 

Formatie van Peelo, wordt hierop afgebeeld en het blijkt dat dit de soms grote aaneengesloten 

kleigebieden op de bodemkaart onderbreekt. De kaart uit 1990 lijkt gedetailleerder, maar het 

nadeel is dat deze kaartenreeks niet is afgemaakt en de kaart daardoor halverwege het studiegebied 

bij Leutingewolde ophoudt. De verschillen tussen de kaarten is het meest duidelijk als men beide 

geologische kaarten vergelijkt (fig. 5). De kaart uit 2021 geeft precies het tegenovergestelde beeld 

van de kaart uit 1990. Om de werkelijkheid te achterhalen is booronderzoek nodig. 
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FIGUUR 5 LINKS DE GEDIGITALISEERDE KAART UIT 1990 MET EEN KEILEEMGEDEELTE (ROZE), POTKLEI (ORANJE) 

EN ZAND (BLAUW). RECHTS DE GEOLOGISCHE KAART UIT 2021 MET LICHTROZE DE FORMATIE VAN PEELO EN IN 

DONKERROZE KEILEEM. DE LOCATIE VAN KEILEEM KOMT NIET OVEREEN EN DE KAART UIT 2021 MIST DE 

ZANDGEBIEDEN.  

Het booronderzoek dat in deze studie wordt uitgevoerd heeft als doel om de ligging en diepte van 

potklei in kaart te brengen. Hiervoor worden er 23 boringen in het Lieverder Noordbos (LN) en 23 in 

het houtwallen en singelgebied (HS) gezet. In elk studiegebied is één raai zo geplaatst dat deze van 

het van het hoogste naar het laagste punt in het onderzoeksgebied loopt waardoor er een 

reliëfdoorsnede van de bodem kan worden gemaakt. De bodemkundige benaming van zo’n reeks is 

catena, een term voor het eerst geïntroduceerd door Milne.12 Een catena maakt het mogelijk om de 

samenhang van een specifieke laag in verschillende boorkernen te onderzoeken, met name in relatie 

tot de (im)mobilisatie en transport van het materiaal.13 Dit kan zowel toegepast worden op 

onderzoek naar een laag sediment als naar kleinere componenten (fig. 6).  Catena’s zullen in dit 

onderzoek nuttig zijn om de erosie van keileem en de overgang naar het onderliggende potklei in 

kaart te brengen. 

 
12 Milne 1935 13 Sommer & Schlichting 1975, 4-5 
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FIGUUR 6 VOORBEELD VAN EEN TOEPASSING VAN EEN CATENA IN EEN ONDERZOEK NAAR CALCIUMCARBONAAT 

IN DE BODEM. (DE ALBA ET AL. 2004 P.93, FIG. 11) 

De overige raaien zijn geplaatst op locaties waar een (soms ongedefinieerde) kleisoort binnen 40 cm 

onder het maaiveld ligt. Deze dienen als controle aangezien de bodemkaart van Nederland, de 

geologische kaart uit 2021 en de geologische kaart uit 1990 niet altijd overeenkomen. Volgens deze 

laatste doorsnijden de raaien ook locaties waar alleen de zandige eenheid van de Formatie van Peelo 

aanwezig is. Hoewel er op de bodemkaart enkel een groot kleigebied wordt afgebeeld, is de 

verwachting dat er bij het booronderzoek een variatie aan bodemopbouw wordt aangetroffen 

waarbij overgangen en erosieverschijnselen aanwezig zijn. De methode is als volgt: 

• Boringen in een raai hebben intervallen van 50 m. 

• Er wordt gebruik gemaakt van een Edelmanboor. 

• Er wordt tot 10 cm in de potkleilaag geboord; als er geen potklei aanwezig is dan is de 

maximale diepte van de boring 120 cm.  

• Diepte van lagen, het soort materiaal, de kleur en bodemhorizonten worden beschreven. 

• Alle boringen worden gefotografeerd. 
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TABEL 1 INFORMATIE OVER DE TWEE DETAILSTUDIEGEBIEDEN. 

 Houtwallen en singelgebied Lieverder Noordbos 

Provincie Drenthe Drenthe 

Gemeente Noordenveld Noordenveld 

Plaats Leutingewolde - Nietap Lieveren 

Bevoegd gezag Familie Aukema; familie van der 
Schans; Staatsbosbeheer; 
Waterbedrijf Groningen 

Staatsbosbeheer 

Type onderzoek Karterend geologisch 
booronderzoek 

Karterend geologisch 
booronderzoek 

Bodemtype Zeer ondiepe (pot)klei, 
laarpodzolgrond en een klein deel 
gooreerdgrond 

Zeer ondiepe (pot)klei, 
Veldpodzolgrond en zuidelijk 
een klein deel gooreerdgrond 

Geomorfologie Deels beekdal, deels vrij vlakke 
laaggelegen, plateau-achtige 
grondmorenerug 

Vrij vlakke laaggelegen 
plateau-achtige 
grondmorenerug  

Landschappelijke context Kleinschalig verkaveld landschap 
met veel sloten, houtwallen en 
singels 

Oud hakhoutbos op de potklei 
in het esdorpenlandschap, 
gelegen tussen het beekdal en 
het dorp Lieveren 

Huidig grondgebruik Weiland/grasland Bos 

 

 

Cultuurhistorie 
 

Om inzicht te krijgen in de activiteiten van de mens in het landschap wordt gebruik gemaakt van 

historische kaarten, literatuur en archieven. Met de kaarten en literatuur wordt er een overzicht 

gemaakt van de ontwikkelingen van het potkleigebied door de tijd heen. Vanaf de Bonnekaart uit 

1903 zijn kaarten zo gedetailleerd dat individuele strookbeplanting zichtbaar is en deze wordt dan 

ook gebruikt om een vergelijking van de aanwezigheid van groenstructuren in het potkleigebied te 

maken (fig. 7). Oude interventies in het landschap kunnen soms ook op het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN3) worden teruggezien.  

Met de detailstudies is het mogelijk om dieper in te gaan op het eigendom, gebruik en beheer van 

een deel van het potkleigebied. De vroegste informatie over het Lieverder Noordbos komt van een 

willekeur uit 1492. Lange tijd deelden de markegenoten van Lieveren het eigendom met enkele 

invloedrijke families. In de archieven van de Familie Holthuis (0600), het Huis Mensinge te Roden 

(0616) en De Winsinghof te Roden (0589) worden ook oude eigenaars en (sporadisch) het gebruik 

van het bos omschreven. De markescheiding van Leutingewolde was opgetekend door notaris mr. 

Herman Hubert van Lier te Norg (0114.66). Sinds het bos in 1959 door de staat is aangekocht zijn er 

in 1976 en 1992 beheersplannen opgesteld die ons meer kunnen vertellen over hoe er met het bos 

werd omgegaan. Ook de toepassing van het huidige beleid, wat door nieuwe bosaanplant goed 

zichtbaar is, wordt behandeld.  

Anders dan bij het Lieverder Noordbos waren de percelen in het tweede detailstudiegebied niet 

prominent genoeg om expliciet in (huis)archieven op te nemen. Hier bieden de minuutplans met 

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels uit 1832 en de kaarten met leggers van de herziende 
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grondbelasting rond 1880 een uitkomst voor zowel het eigenaarschap als het veranderende gebruik 

door de tijd heen. Daarnaast weten hedendaagse eigenaren/gebruikers vaak goed wat er met hun 

land is gedaan en hoe het het beste te gebruiken en beheren valt.  

 

FIGUUR 7 GEDEELTE VAN BONNEBLAD 114 RODEN (1903) WAAROP DE BEPLANTING DUIDELIJK STAAT 

AANGEGEVEN. 
 

Ecologie  
 

Om inzicht te krijgen in de ecologie van de onderzoeksgebieden wordt een afgeleide van de 

methode van FLORON’s landelijke inventarisatieprojecten gebruikt. Hierin wordt Nederland 

onderverdeeld in districten, welke weer zijn opgedeeld in kilometerhokken. Het Lieverder Noordbos 

ligt in zijn geheel in kilometerhok 12-12 (of: IVON J711 & J712) en het gebied westelijk van 

Leutingewolde overlapt kilometerhokken 12-11 en 07-51 (of: IVON J711 & H761). De studiegebieden 

nemen echter maar een deel van het oppervlak van deze hokken in en daarom is een inventarisatie 

per kilometerhok niet geschikt voor dit onderzoek. In plaats daarvan wordt dezelfde methode van 

inventarisatie op aanwezigheid met soortenlijst gebruikt, maar dan toegepast binnen de grenzen 

van het onderzoeksgebied. Voor een vergelijking tussen de detailstudiegebieden wordt voor allebei 

een aparte soortenlijst ingevuld. De werkwijze, grotendeels overeenkomstig met de Handleiding 

Inventarisatieprojecten (FLORON 2020), is als volgt: 

• De inventarisatie vindt plaats tussen 1 april en 1 oktober omdat in deze periode de meeste 

plantensoorten zichtbaar zijn. 

• Aangetroffen planten worden per studiegebied aangestreept op de meest recente 

streeplijst (WL16 of NL16). 

• Zowel ingezaaide als wilde planten worden geïnventariseerd met uitzondering van planten 

in tuinen. 

• Onderwaterplanten worden niet meegenomen in het onderzoek, oeverplanten wel. 
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• Voor de snelle identificatie van planten in het veld wordt gebruik gemaakt van de app 

Pl@ntNet Plantidentificatie.  

• Wanneer een soort in het veld niet te identificeren is wordt er bewijs meegenomen in de 

vorm van een foto of herbarium om op een later tijdstip met behulp van Duistermaat (2020) 

en Maes et al. (2021) de soort alsnog te identificeren.  

• Van enkele zeldzame soorten moet volgens het protocol van FLORON altijd bewijs worden 

meegenomen, deze zijn opgenomen in FLORON 2020, Bijlage 3 of achter in deze scriptie. 

•  De inventarisatie is “voldoende volledig” als: 

o Alle biotopen op alle plantensoorten doorzocht zijn; 

o Tijdens het laatste uur zoeken nauwelijks nieuwe soorten worden waargenomen; 

o Een extra ronde in een ander jaargetijde ook weinig nieuws meer oplevert. 

Aangezien dit onderzoek plaatsvindt in een vaststaande periode zal het niet mogelijk zijn om aan die 

laatste voorwaarde te voldoen.  

Om een goede verwachting te krijgen van soorten die mogelijk in de onderzoeksgebieden groeien, 

kan er gebruik worden gemaakt van bronnen met verschillende schalen. Op het hoogste niveau 

staan algemene soortenlijsten met planten in Nederland en Drenthe. Deze zijn, afgezien van de 

Rode Lijst met bedreigde plantensoorten, niet specifiek genoeg voor de onderzoeksgebieden maar 

vormen wel een kader.14 Op een kleinere schaal zijn de inventarisaties per atlasblok van FLORON 

van belang. Aangezien de studiegebieden vaak maar een deel uitmaken van een atlasblok, komen in 

deze lijsten ook soorten voor die niet in de studiegebieden zijn gevonden. Een andere regionale bron 

is de flora- en vegetatiekartering uit 1981-82 die in het kader van de herinrichting van de gemeenten 

Roden-Norg werd uitgevoerd.15 Er zijn in dit onderzoek geen soortenlijsten gemaakt maar de 

vegetatie is gekarteerd in categorieën en weergegeven op een kaart. Beide onderzoeksgebieden 

vallen in de gekarteerde regio. Daarnaast voerden Rövekamp & Maes (1995) in opdracht van IKC 

Natuurbeheer een onderzoek uit naar inheems genenmateriaal van autochtone planten in Drenthe. 

Hoewel lang niet alle soorten inheems genenmateriaal bevatten, hebben zij in de bijlage wel alle 

inheemse soorten per opnameplek opgenomen. Er ligt geen karteringslocatie in het Lieverder 

Noordbos maar wel in de berm langs de weg ten westen van het bos (locatie 12). In het houtwallen- 

en singelgebied ligt locatie 3 met net over de zuidelijke grens van het onderzoeksgebied locatie 8. 

Een lokaal onderzoek naar de vegetatie in het Lieverder Noordbos is gedaan door Molenaar, Blok & 

Bakker16 in opdracht van Staatsbosbeheer ten behoeve van monitoring en gefundeerde 

beheersplanning. Het Lieverder Noordbos werd hierin meegenomen als onderdeel van 

Natuurreservaat Mensinge. Ook hier is een vegetatiekaart van gemaakt.  

Tenslotte bestaat er een database van zeer lokale waarnemingen op Waarneming.nl. Deze data 

komt deels overeen met de atlasblokken van FLORON aangezien Waarneming.nl is aangesloten bij 

de NDFF. Het voordeel van deze website is dat soorten tot één gebied of de precieze locatie te 

herleiden zijn. Ook is het jaar van de waarneming bekend terwijl in de NDFF-database alleen te 

filteren is op soorten na een bepaald decennium. Er moet wel rekening worden gehouden met het 

feit dat waarnemingen worden ingevuld door hobbyisten die verschillen in ervaring en 

activiteitenniveau.  Van een volledige inventarisatie is hier zeker geen sprake. Als er geen precieze 

 
14 Rode Lijst vaatplanten door Sparrius et al. 
2014; Standaardlijst van de Nederlandse Flora 
door Duistermaat et al. 2021 

 
15 Brands 1984 
16 Molenaar et al. 1993 
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locatie bekend is, vallen de waarnemingen in het Lieverder Noordbos onder Roden - Landgoed 

Mensinge - Lieverder Noordbos en in het houtwallen- en singelgebied onder Nietap - Buitengebied 

Oost en Roden – Bitse. 

TABEL 2 BRONNEN OVER VEGETATIE IN DE TWEE ONDERZOEKSGEBIEDEN. GERANSCHIKT VAN BREED NAAR 

SPECIFIEK. DE RODE LIJST IS GEEN APARTE BRON MAAR HANGT SAMEN MET DE SOORTENLIJST VAN NEDERLAND. 

Schaal Bron Lieverder Noordbos Houtwallen- en 
singelgebied 

Nationaal Soortenlijst Nederland Algemeen Algemeen 

 Rode Lijst Algemeen Algemeen 

    

Regionaal Soortenlijst Drenthe Algemeen Algemeen 

 Atlasblokken 
FLORON 

12-12 07-51 & 12-11 

    

Lokaal Molenaar, Blok & 
Bakker (1993) 

Natuurreservaat 
Mensinge 

- 

 Rövekamp & Maes 
(1995) 

Locatie 12 Locaties 3 & 8 

 Waarneming.nl Roden - Landgoed 
Mensinge - Lieverder 
Noordbos 

Nietap - Buitengebied 
Oost & Roden – Bitse 
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2 Het potkleigebied 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Eén van de grasenclaves in het Lieverder Noordbos (op de achtergrond). 
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2.1 De ondergrond 
 

Geogenese 
 

Om te begrijpen hoe het huidige potkleilandschap in elkaar zit, is het belangrijk om te reconstrueren 

hoe het landschap is ontstaan en ontwikkeld. De ondergrond, dat in Nederland sterk is 

vormgegeven gedurende de opeenvolging van (inter)glacialen (fig. 8), is hierin een belangrijke 

factor. Voor het onderzoeksgebied zijn de afzettingen en landvormen als gevolg van de drie laatste 

ijstijden: het Elsterien, Saalien en Weichselien het meest van invloed geweest 

 

 

 

Elsterien 

Het Elsterien is belangrijk in de geschiedenis van de potklei omdat het vermoedelijk aan het einde 

van deze ijstijd is afgezet. Het Scandinavische landijs kwam tot stilstand in Zuid-Drenthe maar hier is 

hedendaags met het blote oog weinig van terug te zien. Kenmerkend voor deze periode zijn de 

erosiedalen die in de Noord- en Oostzee en de aangrenzende kusten zijn gevormd (fig. 9). Deze U-

vormige tunneldalen, waarin later potklei is afgezet, kunnen tot 400 meter diep, 100 kilometer lang 

en vijf kilometer breed zijn.17 Ze liggen meestal aan de rand van en parallel aan de ijskap, op een 

relatief zachte bodem en waren dieper dan het toenmalige zeeniveau.18  

 
17 Van der Vegt et al. 2012 18 Van der Vegt et al. 2012 

FIGUUR 8 ^ MAXIMALE UITBREIDING IJSKAPPEN IN HET MIDDEN- EN LAAT-
PLEISTOCEEN. (LANG ET AL. 2018) 
< TIJDSINDELING PLEISTOCEEN EN HOLOCEEN (KUIJER 1991) 
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FIGUUR 9 TUNNELDALEN IN EUROPA MET DE GRENZEN VAN HET LANDIJS IN HET ELSTERIEN (GROEN), 

SAALIEN (BLAUW) EN WEICHSELIEN (PAARS). (VAN DER VEGT ET AL. 2012, FIG. 1) 

 

Elsterien: Ontstaan van tunneldalen 

Hoewel de processen achter het ontstaan van tunneldalen uitgebreid zijn bediscussieerd en er vele 

theorieën zijn geformuleerd, bestaat er nog geen wetenschappelijke consensus over dit 

onderwerp.19 Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste hypothesen.  

Tot het begin van deze eeuw werd een variatie aan oorzaken voorgesteld, van tektonische activiteit 

tot riviererosie en insnijdingen door het getij.20 Hedendaags wordt een combinatie van directe 

glaciale erosie en subglaciale smeltwatererosie als meest waarschijnlijk gezien.21 Ook over de 

manier waarop smeltwatererosie plaatsvond bestaat een discussie, welke grofweg in twee 

stromingen is op te delen. Aan de ene kant zijn er de aanhangers van de jökulhlaups, die stellen dat 

het ontstaan van tunneldalen in één keer, al dan niet catastrofaal, onder druk plaatsvond.22 Om 

voldoende smeltwater in één keer los te laten zou dit al in meren opgeslagen moeten zijn, mogelijk 

achter een uitloper van de ijskap die door het gewicht doorbrak.23 Zo’n wal van ijs kon weer 

aangroeien en dit verklaart ook eventuele episodische catastrofes.24 De plotselinge grote 

hoeveelheid smeltwater zou de diepte van de dalen en de locatie direct aan de rand van de ijskap 

 
19 Ó Cofaigh 1996; Van Dijke & Veldkamp, 1996; 
BurVal Working Group, 2006; Rattas 2007; Van 
der Vegt, Janszen & Moscariello 2012; Ó  
20 Wolff 1907; Berendt 1863; Donovan 1973; 
Kronborg et al 1978 
21 Woldstedt 1952; Jaspersen, 1953; Gripp, 1964, 
1975; Kozarski 1966/67; Eissmann 1967; Hansen 
1971; Berthelsen 1972; Lykke-Andersen, 1973, 
1986; Johannsen and Löhnert, 1974; Hinsch, 
1979; Pasierbski, 1979; Sjorring, 1979; Liedtke 

1981; Wingfield 1990; Ehlers & Wingfield 1991; 
Ó Cofaigh 1996; Huuse & Lykke-Andersen 2000; 
Jørgensen 
& Sandersen 2006; Van der Vegt et al. 2012 
22 Wright, 1973; Boyd et al, 1988 Shaw & Gilber 
1990; Wingfield 1990; Brennand & Shaw 1994; 
Piotrowski 1997; Barnet et al 1998 
23 Wright 1973 
24 Brennand & Shaw 1994 
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verklaren, maar niet waarom ze soms kilometerslang zijn.25 Ook is maar de vraag of zoveel 

smeltwater in één keer beschikbaar was.26  

Een ander beeld wordt geschetst door aanhangers van de ‘steady-state’ theorie.27 Zij beweren dat 

smeltwater over een lange periode in mindere hoeveelheden tegelijk van de ijskap wegstroomde. 

´Langzaam´ en ´catastrofaal´ zijn echter brede begrippen, zoals Van der Vegt et al. (2012) ook al 

opmerkten. Binnen de steady-state theorie schreven Boulton en Hindmarsh (1987) dat de bodem 

het overschot aan smeltwater niet meer aankon, wat leidde tot de formatie van subglaciale kanalen 

die vervolgens werden verbreed door fluviatiele erosie. Ook benoemden zij de waterdruk in de 

bodem, wat terugkomt in de meer recente theorie van Janszen et al. (2012). Zij vonden dat fijn, 

weinig doorlatend bodemmateriaal vaker geërodeerd blijkt te zijn en leidden hieruit af dat niet 

(alleen) smeltwater maar ook drukverschillen in de bodem geleid kunnen hebben tot het ontstaan 

van tunneldalen in meerdere erosiefasen (fig. 10).  

Naast en binnen de grootste verklarende processen die hierboven zijn beschreven bestaan nog meer 

theorieën die verschillen in hun nuances. Aan de grondslag van dit nogal theoretische verhaal liggen 

seismografische onderzoeken en casestudies naar bepaalde delen van het Noordzeegebied. Het 

probleem is dat het door de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan tunneldalen lastig is om één 

lijn te trekken in de ontstaansgeschiedenis. Hoogstwaarschijnlijk zijn de tunneldalen ontstaan door 

een samenwerking van processen die qua verhouding per locatie verschillen.  

 

 

FIGUUR 10 SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET SUBGLACIALE MODEL VAN JANSZEN ET AL. (2012). A: 

SMELTWATER STROOMT RICHTING DE RAND VAN DE IJSKAP DOOR HET HYDRAULISCHE GRADIËNT TUSSEN DE 

ONDER DRUK STAANDE SUBGLACIALE LAGEN EN HET PROGLACIALE GEBIED. B: SOMS KAN WATER NIET GOED VIA 

DE ONDERGROND WEG EN BREEKT HET DOOR DE BOVENLIGGENDE ONDOORLATENDE LAAG HEEN. DE LAGE 

WATERDRUK IN DIT NIEUWE ‘KANAAL’ VERGROOT HET DRUKVERSCHIL WAARDOOR ER MEER WATER NAAR DEZE 

PLEK STROOMT. DIT PROCES HOUDT ZICHZELF IN STAND EN ZORGT VOOR MEERDERE EROSIEFASEN (C T/M E). 

 

 
25 Huuse & Lykke-Andersen 2000, 1247 
26 O´ Cofaigh 1996, 13-14 

27 Boulton & Hindmarsh 1987; Mooers 1989; 
Jeffery 1991; Praeg 2003 
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Elsterien: Ontstaan van potklei 

Net als bij de tunneldalen is er nog geen definitief antwoord op de vraag hoe potklei is ontstaan. 

Vermoedelijk zijn aan het einde van de Elster-ijstijd, na de vorming van de tunneldalen, er grote 

pakketten potklei in afgezet (fig. 11). Schucht (1908) schreef dat smeltwater bij het afsmelten van de 

ijskappen stagneerde in bekkens die waren afgesloten van de zee, waar door het rustige milieu de 

kleinste deeltjes konden bezinken. Verschillende bronnen melden het voorkomen van warven in de 

potklei, een seizoensgelaagdheid waarbij zeer fijn wit zand het potkleipakket verticaal 

onderbreekt.28 Het is nog onbekend hoe deze gelaagdheid tot stand is gekomen, maar mogelijk 

heeft het te maken met een verandering in smeltwateraanvoer in koude en warme perioden. Ook 

kan het smelten of doorbreken van de wal die het bekken van de zee scheidde in de zomer van 

belang zijn. Dit lijkt op de theorie van de jökulhlaups, waarbij (vermoedelijk al verzameld) 

smeltwater ineens door een (ijs)dam breekt. De tunneldalen zullen dan het bekkend geweest zijn 

waar water tot stilstand kwam en accumuleerde.  

Inclusies in de potklei bestaan uit bruinkool (Noord-Duitsland) en stenen (Scandinavië) en doen 

vermoeden dat het dat het materiaal uit deze regio’s met smeltwater is aangevoerd.29 In de 

toelichting bij de bodemkaart (Kuijer et al. 1991, 15) wordt de potkleiafzetting omschreven als 

afkomstig uit tertiair materiaal dat door het landijs is opgenomen en bij afsmelting in geul- en 

komvormige depressies in de ondergrond is bezonken. 

Lange tijd was de vraag wanneer bovenstaande processen hebben plaatsgevonden. Dat potklei 

begin twintigste eeuw nog met allerlei andere klei-afzettingen onder dezelfde noemer werd 

geschaald, maakte de situatie niet duidelijker. Mogelijk deze samentrekking de reden is dat ‘potklei’ 

in het verleden werd gedateerd tot verschillende perioden. Brouwer (1948) dateerde bijvoorbeeld op 

basis van pollenonderzoek de potklei in Friesland tot de Elster-ijstijd en die in Groningen tot het 

Saale I-II interstadiaal. Zowel Zonneveld (1958), Faber (1960), als de makers van de geologische 

kaart uit 1925-1952 dateerden potklei ook tot het Saalien. Ligterink (1954, 316) beargumenteerde 

dat potklei een pre-Saale datering moet hebben omdat het later overschoven is door een ijskap. Hij 

schrijft dat de afzetting ontstond toen de Saale-ijskap nog ver van Nederland lag maar wel dichtbij 

genoeg om fijne sedimenten aan te voeren, en concludeert daarmee de periode Saale I of het 

interstadiaal tussen Saale I en II.  Ter Wee (1962) was de eerste die potklei in verband bracht met het 

Elsterien, wat door de bevindingen van Zagwijn (1973) werd ondersteund. Sinds 1973 zijn potklei en 

de lagen fijn wit zand officieel toegevoegd onder de Formatie van Peelo (vernoemd naar een boring 

in de gelijknamige plaats) aan de Stratigrafische Nomenclator van Nederland met als datering het 

Elsterien.  

 
28 Zagwijn 1973, Ter Wee 1976 29 Zagwijn 1973, 142 
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FIGUUR 11 GEOLOGISCHE DOORSNEDE VAN BOERAKKER NAAR ZUIDBROEK. TENMINSTE TWEE TUNNELDALEN 

HEBBEN ZICH IN HET ONDERLIGGENDE GESTEENTE INGESNEDEN EN DEZE ZIJN OPGEVULD MET DE FORMATIE VAN 

PEELO. (DINOLOKET) 

Elsterien: Potklei internationaal 

Aangezien tunneldalen in heel Noord-Europa voorkomen, is het goed mogelijk dat potklei op 

meerdere plekken is afgezet. De samenhang van Nederlandse potklei met die in de omliggende 

landen was lange tijd een onderwerp van discussie. Schucht (1908) schreef dat in het gebeid vanaf 

de Beneden-Elbe tot de Zuiderzee een doorlopende band van zwarte, petrologisch gelijksoortige 

klei ligt. Latere onderzoeken hebben uitgewezen dat dit niet waar hoeft te zijn.30 Palynologisch 

onderzoek naar potklei uit Olga (Oost-Friesland) en de Lauenburger Ton in Duitsland resulteerde 

geen overeenkomsten.31 Toch wordt de Lauenburger Ton door Zagwijn (1973, 142) omschreven als 

de ‘perfect counterpart’ voor potklei in Nederland. Hedendaags wordt potklei dus wel op één lijn 

gezet met de Lauenburger Ton in Duitsland, en maakt potklei in Groot-Brittannië deel uit van de 

Lowestoft Formation.32 Deze gelijksoortige kleitypen zijn in Noord-Duitsland (Oost-Friesland, 

Sleeswijk-Holstein, Hamburg gebied) en het oosten van Groot-Brittannië (East Anglia) te vinden. In 

beide gebieden komen ook tunneldalen voor. 

Elsterien: Potklei in Nederland 

Aangezien de meeste tunneldalen in het noorden van Nederland liggen, vinden we hier ook de 

meeste potklei (fig. 13). Een landsdekkende potkleikaart bestaat niet. Ook staat het op de 

Bodemkaart van Nederland (2021) niet los van andere kleisoorten aangegeven. Alleen losse lokale 

onderzoeken en de geologische kaart uit 1990 geven de ligging van potklei in een beperkt gebied 

weer (fig. 12). In de literatuur wordt vermeld dat men dikke pakketten potklei vindt in onder andere 

Groningen (Oostwold >171 m, Winschoten 60 m, Bedum 40 m, Appingedam 110 m), Drenthe (Assen 

>59 m, Roden 20 m, Leekstermeer 35 m) en Friesland (Oudega 77 m, Sneek 70 m en Dronrijp 86 m).33 

Een dik pakket potklei hoeft echter niet te betekenen dat de klei op deze locatie ook dichter aan het 

oppervlak ligt. Potklei ligt ondiep in gebieden waar gedurende of na de twee volgende ijstijden 

smeltwatererosie heeft plaatsgevonden. In de literatuur worden Hoge Traan (ten noorden van leek), 

 
30 Ligterink 1954, 309 
31 Wildvang 1939 

32 TNO-GDN 2022 
33 Brouwer 1948; Ligterink 1954 
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de Tichelberg bij Onstwedde en het gebied ten oosten van Roderwolde genoemd als locaties met 

ondiepe potklei.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Schroor & Meijering 2007, 47; Meijles 2015, 7; 
Provincie Drenthe 2016, 63 

<
 

< FIGUUR 12 GLOBAAL OVERZICHT 

VAN ONDIEP KEILEEM- EN POTKLEI 

IN HET GEBIED RODEN-NORG. 

(KUIJER 1991, 15, FIG. 4.) 

V  FIGUUR 13 DIEPTE-KAART VAN 

POTKLEI IN NEDERLAND. DE 

VERSPREIDING VAN POTKLEI KOMT 

OVEREEN MET DE LOCATIES VAN 

TUNNELDALEN (ROOD IS DIEP, 

BLAUW IS ONDIEP). (DINOLOKET) 
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Holsteinien 

Na de Elster-ijstijd volgde het warmste interglaciaal van de afgelopen 400.000 jaar: het 

Holsteinien.35 De stijgende zeespiegel zorgde ervoor dat delen van Noord-Nederland onderwater 

kwamen te staan. De Rijn waterde in deze periode af ten westen van Groningen en sommige 

laaggelegen Elster-geulen werden opgevuld met zee- en wadafzettingen.36 De mariene afzettingen 

bevatten veelal mollusken en schelpen, en worden tot de Egmond Ground Formation gerekend 

terwijl de zand en klei-afzettingen van de Rijn tot de Formatie van Urk behoren (fig. 14).37 Deze 

laatste is op veel plekken in Nederland geërodeerd maar werd bijvoorbeeld bij Needen (de ‘Needse 

Klei’) in de periode 1860-1968 nog in groeves afgegraven voor het bakken van tegels en 

dakpannen.38 In het onderzoeksgebied zijn deze afzettingen niet (meer) aanwezig.  

 

FIGUUR 14 VERSPREIDING FORMATIE VAN URK. (TNO - GEOLOGISCHE DIENST NEDERLAND 2018) 

 

Saalien 

Volgend op het warme Holsteinien was de Saale-ijstijd, waarbij landijs opnieuw oprukte vanuit 

Scandinavië. De ijskap schoof over bovengenoemde afzettingen en kwam tot stilstand op de grens 

Utrechtse Heuvelrug, Veluwe, Nijmegen en Montferland, waar stuwwallen werden gevormd.39 Om 

schollen op te kunnen werpen moest het ijs dik genoeg zijn en kunnen glijden over de ondergrond. 

Hiervoor is een ondoorlatende kleilaag in de bodem nodig zodat water onder druk komt te staan.40 

In Noord-Nederland zijn ook (kleinere) stuwwallen te vinden, bestaande uit grondmorene en 

gevormd gedurende de tweede koude periode binnen het Saalien. De grens ligt hier bij Texel, 

Gaasterland en Hoogeveen.41 Grondmorene bestaat uit Scandinavisch materiaal dat is meegevoerd 

 
35 De Mulder et al. 2003, 196 
36 Meijles 2015, 8 
37 Rijsdijk et al. 2005, 134 
38 Pierik et al. 2010, 72 

39 Stouthamer 2015, 186 
40 Stouthamer 2015, 185 
41 Meijles 2015, 9 
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en dat door het gewicht van de ijskap is verpulverd tot een mengsel van klei, zand, grind en keien 

(keileem).42  

De Hondsrug is een ander niet te missen geomorfologische structuur in het noorden. De genese van 

dit megaflute-complex is door Bregman & Smit (2012) onderzocht. Zij concludeerden dat 

bodemmateriaal naar de zijkanten werd geduwd door drukverschillen onder de ijskap, waardoor een 

ongelijk reliëf ontstond (fig. 15). Vervolgens kwam hier in de periode dat de ijskap degradeerde de 

Hondsrug-Hümmling ijsstroom langs die eerst in zuidwestelijke en daarna in zuidoostelijke richting 

stroomde en de dalen/ruggen nog prominenter maakte.43 De dalen en ruggen zijn later bedekt met 

een laag dekzand.  

 

 

FIGUUR 15 ONTSTAAN VAN HET HONDSRUGCOMPLEX DOOR DRUKVERSCHILLEN TUSSEN HET IJS EN DE 

ONDERGROND. (BREGMAN & SMIT 2012) 

 

Eemien 

Gedurende dit interglaciaal steeg de temperatuur en smolten de ijskappen, die hun vastgehouden 

water vrijlieten en de zeespiegel deden rijzen. De maximale hoogte van de zeespiegel was in deze 

periode hoger dan nu.44 Het komt dan ook niet als een verassing dat veel afzettingen mariene 

zanden en kleien met schelpen betreffen. Deze zijn vaak te vinden achterin de kustgebieden en in 

glaciale bekkens.45 Nederland kende in deze periode een warm klimaat en er zijn resten van dieren 

gevonden die hier vandaag de dag niet meer in het wild voorkomen, zoals de pleistocene bosolifant, 

eland, waterbuffel, leeuw en holenbeer.46  

Weichselien 

In deze laatste ijstijd kwam het landijs niet tot Nederland maar beïnvloedde het de condities hier 

wel. Nederland kende in deze periode een poolwoestijnklimaat met toendra-achtige vegetatie. 

Tijdens het glaciale maximum verdween ook de toendravegetatie en kreeg de wind vrij spel 

waardoor een grote hoeveelheid zand zijn verplaatst (Formatie van Boxtel). De fijnste deeltjes 

 
42 Berendsen 1998, 95; Meijles 2015, 8 
43 Bregman & Smit 2012 
44 Meijles 2015, 12 
45 Meijles 2015, 12 

46 Van Kolfschoten & Laban 1995, 144; Van Dam 
et al. 1997; Van Kolfschoten & Zijlstra 1992, 109; 
Van Kolfschoten 2000, 277 
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werden als löss afgezet in een gordel van Zuid-Nederland, Noord-België en van Duitsland naar 

Rusland.47 In Noord-Nederland hoopte zand zich bij de Hondsrug op en hedendaags ligt het, daar 

waar het niet bedekt is door holocene afzettingen, aan het oppervlak. Ook kwam er door de kou een 

gelifluctie-beweging over de permafrostbodem op gang. Hiermee werd materiaal door afstromend 

water in de lagergelegen gebieden werd gedeponeerd.48 Meijles (2015, 13) geeft de oostflank van de 

Hondsrug als voorbeeld van de uitgeslepen dalen die hierdoor konden ontstaan. Tenslotte 

doorsneden smeltwaterrivieren de bodem en deze zorgden voor erosie van de al aanwezige 

afzettingen.   

Holoceen 

Aan het einde van het Weichselien kwamen nog een paar temperatuurfluctuaties voor maar de 

temperatuur steeg langzamerhand tot de huidige condities. Het warmere klimaat zorgde ervoor dat 

de Scandinavische ijskappen smolten en het water dat vrijkwam stroomde naar de zeeën. Het 

wateroverschot van zowel de stijgende zeespiegel als het verhoogde debiet van rivieren die 

smeltwater afvoerden, hadden een verhoging van de grondwaterspiegel tot gevolg. In lage delen 

van het landschap, waaronder de dalen van Hondsrug en het noorden van het onderzoeksgebied, 

lag het grondwaterniveau boven het maaiveld. Onder deze natte condities begon (eutroof en 

mesotroof) laagveen te groeien. Wanneer deze werden gevoed door neerslagoverschot of 

afstromend regenwater konden grote (oligotrofe) hoogveenkussens ontstaan. Dit was zeker het 

geval nadat de mens in de periode van het Neolithicum tot de IJzertijd veel oerbos op de hoge delen 

kapte waardoor water daar minder goed werd vastgehouden.49 Dit zorgde ervoor dat een groot deel 

van het aan het oppervlak liggende dekzand uit het Weichselien werd bedekt met veen (fig. 16). Veel 

van het veen is door menselijk toedoen (afgravingen & ontginningen) en door natuurlijke oorzaken 

(rivier- en kusterosie, afslag door kustinbraken en oxidatie, dat laatste deels door de mens) in de 

loop der tijd weer verdwenen.50 Kustinbraken kwamen gedurende het holoceen regelmatig voor en 

stopten pas tegen de tijd dat mensen dijken aanlegde. Zulke inbraken verwoestten dorpen en zetten 

een laag klei op het veen af, waardoor dit deel van de stratigrafie van Noord-Nederland verwarrend 

kan zijn.  

 

 

 

 

 

 

 
47 Stouthamer 2015, 212 
48 Meijles 2015, 13 

49 Spek 2004, 117 
50 Stouthamer 2015, 238 
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FIGUUR 16 PALEOGRAFISCHE KAARTEN VAN VERSCHILLENDE FASEN VAN NEDERLAND IN HET HOLOCEEN. DE 

VERNATTING IS GOED ZICHTBAAR IS DE UITBREIDING VAN HET KWELDERGEBIED EN DE VEENGROEI. (VOS 2015) 
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Vegetatie in het Holoceen 

De indeling van het holoceen wordt bepaald door de vegetatiegeschiedenis die uit 

pollendiagrammen is af te lezen (fig. 17). De eerste wijdverspreide soorten in het holoceen, de berk 

en den, waren ook al in kleinere getalen aanwezig in het Laat-Weichselien. Tijdens de 

temperatuurfluctuaties in het laatste deel van het Weichselien wisselden dennen-berkenbossen en 

kruidvegetaties elkaar in de warme en koude perioden af. Het Holoceen begint wanneer dennen en 

berken weer de overhand hebben. Ditmaal worden ze niet opgevolgd door een koude periode (en de 

daarbij behorende kruidvegetatie) maar zette de warmte door. Warmteminnende soorten trokken 

hierdoor vanuit hun refugia in Midden- en Zuid-Europa naar het noorden. Het loofbos dat ontstond 

bestond onder andere uit zomereik, dat zich zowel in droge, voedselarme zandgronden en niet te 

natte voedselrijke veengronden kon vestigen.51 De els vestigde zich in nattere gebieden en de linde, 

iep en es groeiden goed op de een voedselrijke en kalkhoudende bodem.52 Ook hazelaar kwam in 

het Holoceen naar Nederland maar door zijn lichtminnende eigenschappen kwam deze soort als snel 

in het gedrang dichter wordende oerbos.53 Het toegenomen aandeel van kruiden en granen in het 

Subatlanticum is toe te schrijven aan menselijke (landbouw)activiteiten.  

 

FIGUUR 17 POLLENDIAGRAM VAN HET LAAT-WEICHSELIEN (LAATGLACIAAL) EN HOLOCEEN (POSTGLACIAAL). 

(JANSEN 1974). 

 

 

 

 

 

 
51 Maes et al. 2021, 34 
52 Maes et al. 2021, 36 

53 Stouthamer 2015, 235-236 
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Ligging van het onderzoeksgebied 
 

In de hiervoor beschreven perioden heeft de mens weinig invloed gehad op het landschap. Dit 

veranderende halverwege het Holoceen, vanaf ongeveer 5000 v. Chr., toen de eerste landbouwers 

zich in Nederland vestigden. De invloed van de mens op het landschap verschilt per regio en voordat 

hier dieper op in wordt gegaan, is het belangrijk om eerst aandacht te besteden hoe bovenstaande 

afzettingen in de bodem van het onderzoeksgebied zijn terug te vinden. 

Het onderzoeksgebied beslaat de noordelijke helft van de gemeente Noordenveld in de Kop van 

Drenthe en loopt van Lieveren tot het Leekstermeer (fig. 18). Op de hoogtekaart (fig. 19) is goed 

zichtbaar hoe de locatie een overgang van de Hondsrug naar het laagveengebied in het noorden 

beslaat. De ondergrond in het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door grondmorenstructuren 

(ruggen, vlakten en welvingen) waar smeltwaterstromen zich aan het einde van het Saalien en/of 

Weichselien een weg doorheen hebben gebaand, resulterend in de beekdalen van het Grote Diep-

Peizerdiep en de Steenbergerloop. Het gevolg is dat op sommige plekken het keileem zo is 

geërodeerd dat onderliggende afzettingen, waaronder potklei, aan het oppervlak liggen. 

 

 

FIGUUR 18 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED IN DE KOP VAN DRENTHE. HET ONDERZOEKSGEBIED 

LOOPT VAN ALTEVEER TOT HET LEEKSTERMEER EN VALT BINNEN DE GEMEENTE NOORDENVELD. 
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FIGUUR 19 HOOGTEKAART MET HET ONDERZOEKSGEBIED AANGEGEVEN. 
RECHTS EEN DETAILWEERGAVE VAN DE BODEM IN HET ONDERZOEKSGEBIED. 
DE HOGE DELEN BESTAAN UIT GRONDMORENE EN DE TWEE BEEKDALEN 
ZIJN GOED ZICHTBAAR. (AHN 3 DYNAMISCHE OPMAAK)   

 

Hydrologie 

Water was lange tijd een belangrijke factor in de geogenese van het gebied. Niet alleen het uitslijten 

van de beekdalen maar ook veenvorming en overstromingen behoren tot de geschiedenis van het 

studiegebied. Water was dus van invloed op de ondergrond maar de opbouw van de ondergrond, 

met name de aanwezigheid van potklei, is hedendaags ook van invloed op de waterhuishouding. 

Veenvorming 

Het laaggelegen noorden van het onderzoeksgebied was erg nat waardoor er in het Holoceen 

laagveen ontstond. Hoewel het niet met zekerheid is te zeggen, lag hier vroeger vermoedelijk ook 

een hoogveenkussen. Hier wijzen de moerige podzolen op voormalig veenmos en zijn er restanten 

veenmosveen in de omgeving van Leutingewolde en Roderwolde aangetroffen.54 Het hoogveen 

strekte zich uit tot de Matsloot of maximaal 800 daarboven, en het is goed mogelijk dat het ook in 

de omgeving van de dorpen voorkwam, zoals op de zandrug van Roderwolde, want anders had men 

waarschijnlijk deze rug als ontginningsbasis genomen.55 Het toponiem -wold(e) in de dorpsnamen 

(Leutingewolde, Foxwolde, Roderwolde en Peizerwold) impliceert dat het een nat, bosachtig, 

moerassig gebied was. Daarnaast stond het gebied onder invloed van beek- en getijoverstromingen 

waardoor klei op veen is afgezet, resulterend een vlakte met koop- en weideveengronden. Dichter 

 
54 Volgens Spek 2004, 222 staan deze op de 
bodemkaart landinrichtingsgebied (Makken & 
Rutten 1985) 

55 Spek 2004, 222 
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bij het Leekstermeer vindt men waardveen op mesotroof broekveen, rietveen of zeggeveen. De 

invloed van overstromingen op het veenpakket in het noorden van het onderzoeksgebied is 

onderzocht door Zomer.56 Hij vond dat er rond 750 na Chr. overstromingen waren vanuit de 

voormalige Lauwerszee, maar dat deze alleen de lagergelegen afwateringsdalen beïnvloedden (het 

hoogveen maakte immers dat het maaiveld hoger lag). Later kwam het maaiveld door menselijke 

ontginningen lager te liggen, waardoor de overstromingen het gebied verder konden 

binnendringen. Dit gebeurde bijvoorbeeld ten noorden in de Matsloot in de elfde of twaalfde eeuw, 

waar klei-op-veen afzettingen aanwezig zijn.57 

Hedendaagse waterhuishouding 

Met de hedendaagse waterregulatie is er geen sprake meer van grootschalige veenvorming of 

overstromingen. Toch is het belangrijk om stil te staan bij de huidige situatie omdat de deels door 

water gevormde ondergrond de 

hydrologie en daarmee ook de 

vegetatie in het gebied beïnvloedt. De 

ligging van het onderzoeksgebied aan 

het begin van de Hondsrug en de 

aanwezigheid van potklei in de bodem 

vormen de basis van het huidige 

waterverloop.  

Everts & de Vries (1986) hebben de 

waterstromen in het gebied 

onderverdeeld in regionale, 

subregionale en lokale stromingen (fig.  

20). Het regionale systeem vervoert 

diep grondwater vanuit 

zuidzuidoostelijke richting naar het 

onderzoeksgebied. Subregionaal 

stroomt water het plateau van Langelo 

en het gebied ten zuiden van de 

Tempelstukken in verschillende 

richtingen af. Ook ontdekten zij dat de 

twee grondwatersystemen zijn minder 

rijk aan mineralen zijn ten opzichte van 

het lokale grondwatersysteem, wat 

door potklei met mineralen als 

calcium, magnesium en chloride wordt 

verrijkt. Het lokale verrijkte systeem 

komt voor tussen Roderwolde en 

Sandebuur, en plaatselijk in het 

Peizerdiep tussen Lieveren en 

Roderwolde. Tenslotte maakte de vraag wat een waterhuishouding onder invloed van de 

 
56 Zomer 2010 57 Zomer 2010, 44 

FIGUUR 20 GLOBALE INVLOEDSGEBIEDEN VAN LOKALE, 

SUBREGIONALE EN REGIONALE KWELWATERSYSTEMEN. (GORTER 

1988, 11, FIG. 2, NAAR EVERTS & DE VRIES 1986) 
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aanwezigheid van potklei voor gevolg heeft voor de vegetatie deel uit van hun onderzoek. Het blijkt 

dat de vegetatie minder stabiel is in deze gebieden. 

Op de weg Roden-Lieveren tot Roderwolde scheidt potklei met zijn ondoordringbare 

eigenschappen het diepere grondwater en het lokale systeem.58 Massop & Wit (1994) deden verder 

onderzoek naar de doorlaatbaarheid van bodemlagen in het gebied. In figuur 21 is een schematische 

weergave van de bodem afgebeeld. De eerste laag en het dikke gedeelte van de derde bestaan n het 

onderzoeksgebied veelal uit potklei. Raai 2 in hun onderzoek naar kwel- en wegzijgingsgebieden ligt 

in een doorsnede van Nieuw-Roden naar Lieveren (fig. 22). Uit dit onderzoek bleek dat het eerste 

watervoerende pakket (lokale systeem) richting de hoofdwaterlopen en bijna loodrecht op het 

tweede watervoerende pakket ((sub)regionale systeem) staat, wat overeenkomt met de 

(sub)regionale stromingsrichting van Everts & De Vries (1986) geschetst in figuur 20.  

Wegzijging naar het tweede watervoerende pakket komt voor, al stroomt het meeste 

neerslagoverschot over het maaiveld weg.59 Volgens De Zee (1991) staat het grondwater door de 

aanwezigheid van potkleilagen onder druk en maakt het water na de laatste potklei bij Norg een 

verticale beweging omhoog om bij Lieveren weer een nieuwe potkleiafzetting tegen te komen die 

richting Roden dikker wordt. Sinds 1958 wordt er in Nietap grondwater gewonnen voor drinkwater 

en volgens Lankreyer & Pranger (1986, 25) is dit mogelijk door een gat in de potklei. Op deze locatie 

komt schoon, met kalk verrijkt grondwater uit het regionale systeem naar boven. Glastra et al. 

(1999) deden onderzoek naar de effecten van de grondwaterwinning en vond dat deze een geringe 

verlaging van de grondwaterstand en in het oostelijke Leekstermeergebied een vermindering van de 

kweldruk tot gevolg had. Er lijken weinig effecten te zijn van de grondwaterwinning, al dan niet door 

de potkleilagen in het gebied.60 Het verlagen van kwelwater kan wel van invloed zijn op 

dotterbloemhooilanden die hierdoor worden gevoed.61  

 
58 Everts & de Vries 1986, IX-X 
59 Massop & Wit 1993, 30 

60 Regiopark Regio Groningen – Assen 2013, 85 
61 Provincie Drenthe 2016, 96 
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FIGUUR 21 SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE ONDERGROND. HET AFDEKKENDE PAKKET IS IN HET 

ONDERZOEKSGEBIED POTKLEI, VEEN, KEILEEM OF DEKZAND EN DE DERDE LAAG IS VEELAL 

DIEPERLIGGEND POTKLEI. (GERAEDTS 1990; MASSOP & WIT 1993, 17) 
 
 

 

FIGUUR 22 LOCATIE VAN RAAI 2, LOPEND VAN ONDER NIEUW-RODEN NAAR  
LIEVEREN. (MASSOP & WIT 1993) 
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2.2 Het landschap 
 

Landschappelijke ontwikkelingen 
 

Nu de basis van de het gebied is gelegd, is het tijd om te onderzoeken hoe het landschap is 

ontwikkeld tot hetgeen wat we hedendaags zien. Welke veranderingen hebben zich voltrokken 

sinds de start van het Holoceen? Hoe is de vegetatie ontwikkeld en welke invloed had de mens, die 

in deze periode zijn stempel op het landschap drukte, op dit alles?   

Natuurlijke vegetatie 

De algemene vegetatiesuccessie in het Laat-Weichselien en Holoceen in Nederland is hierboven al 

beschreven, maar hoe zit het specifiek in het onderzoeksgebied? Palynologische gegevens uit het 

potkleigebied in de Kop van Drenthe zijn schaars. De oude vegetatie van de pingo Vagevuur, 

gelegen in het gebied met ondiepe potklei, is met stuifmeelonderzoek in beeld gebracht.62 De 

resultaten hiervan volgen het algemene beeld in Nederland: in het Laat-Weichselien bestond de 

vegetatie uit berk, grove den en wilg, dat tijdens een korte koude periode, het Jonge Dryas, 

verdween en er veel kraaiheide voor in de plaats kwam. Verder was er gedurende de overgang van 

het Boreaal naar Atlanticum ook weer veel grove den aanwezig.63 Dit komt eveneens terug in 

palynologisch onderzoek van het Strubbenven, op de rand van de dekzand-veenvlakte ten noorden 

van Roderwolde. Hier groeiden ook berk en eik, en het afgenomen aandeel grove den ten gunste 

van de els wijst op nattere condities.64 Vernatting van het gebied was dus al aan de gang toen de 

sterke zeespiegelstijging einde van het Atlanticum ook invloed kreeg op het hunzebekken.65  

Het noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied was moeilijk begaanbaar en had vermoedelijk 

tot ver in de Middeleeuwen nog een natuurlijk karakter. Daarbij verwijzen de -wold(e) namen 

hoogstwaarschijnlijk niet naar een gesloten bos maar naar broekbossen met els en wilg in de 

beekdalen.66 Het zuidelijke gedeelte maakt deel uit van het esdorpenlandschap van Drenthe 

waardoor er gelijkenissen met het door Spek (2004) onderzochte landschap op het Drents Plateau 

zijn te verwachten. In het kort lag er tot het Subboreaal op de hogere zandgronden een Atlantisch 

oerbos met eiken, linden en iepen.67 Afgezien van de kleine dekzandkoppen en -welvingen bestaat 

een groot deel van het onderzoeksgebied echter uit grondmorene, waar bossen in verschillende 

maten van vochtigheid voorkwamen, van het wintereiken-beukenbos tot het zomereiken-

berkenbos.68  

Eerste mensen en archeologische sporen 

De jagers-verzamelaars die mogelijk het gebied doorkruisten hebben vermoedelijk nauwelijks 

invloed gehad op het landschap. Over deze oudste periode is weinig bekend. Huiskes (1986) heeft 

alle archeologische sporen in de regio Roden-Norg samengevat. Op een losse mesolitische vondst 

tussen Roderesch en de grens met Groningen na is er niets van vóór de introductie van de landbouw 

bekend. Voor deze en de latere perioden geldt dat activiteiten zich concentreerden nabij het Grote 

Diep, ten zuiden over de grens van het onderzoeksgebied. In het Atlanticum kwam met de 

 
62 Mook-Kamps (z.j.) in Woldring 2000 
63 Woldring 2000 
64 Woldring & Zomer 2009 
65 Roeleveld, 1974; Vos & Kiden, 2005; Ludwig et  

al., 1981; Zomer 2010 
66 Zomer 2010, 44 
67 Spek 2004, 122-123 
68 Spek 2004, 191 



35 
 

Neolithisering ook (onder andere) de landbouw naar Nederland. In deze regio begonnen de 

Swifterbandcultuur en Trechterbekercultuur invloed op het landschap uit te oefenen met 

bosbeweiding, loofvoederwinning en kleinschalige akkerbouw.69 Men koos de hoge, droge 

zandruggen voor bewoning en dit zorgde ervoor dat er in de Late bronstijd en de IJzertijd nergens 

meer onaangetast bos was op het Drents plateau.70 Deze ontwikkeling zal zich door de perifere 

ligging van het onderzoeksgebied hier niet zo snel hebben voltrokken. De keileembodem was geen 

ideale bewoningslocatie en alleen delen waar een dikke laag dekzand aanwezig was waren in eerste 

instantie geschikt.71 Mogelijk stamt de eerste bewoning hier uit de IJzertijd, wanneer de lichte 

zandgronden uitgeput raakten en men naar de zware kleigronden trok.72 Qua archeologische sporen 

zijn er volgens Huiskes (1986, 26-33) ten oosten van Lieveren twee losse vondsten uit het 

Neolithicum en ligt er een klein urnenveld ten zuiden van Roderesch. De kaart Archeologie in 

Nederland (RCE) geeft voor de vroege perioden een aantal grafheuvels aan. Hiervan liggen er twee 

onder Nieuw-Roden, geïncorporeerd in de begraafplaats van het dorp. Dit waren er oorspronkelijk 

drie totdat in 1933 één werd geëgaliseerd. De twee overgeblevenen dateren tot het Laat-Neoliticum 

of de Bronstijd. Ook in het Mensingebos ligt een grafheuvel, welke niet wetenschappelijk is 

onderzocht en daarom in de brede periode tussen het Neolithicum en de late IJzertijd valt. Een 

laatste grafheuvel ligt in het restant van het Lieverder Zuidbos en dateert vermoedelijk tot de 

Bronstijd. Alle grafheuvels liggen geomorfologisch gezien op hoge delen van het landschap (Nieuw-

Roden: Plateau-achtige grondmorenerug, Mensinge: grondmoreneglooiing of smeltwaterglooiing 

met resten van grondmorene, Lieverder Zuidbos: dekzandrug) en overzien een beekdal (Nieuw-

Roden: Steenbergerloop, Mensinge en Lieverder Zuidbos: Lieversche Diep). Het is mogelijk dat de 

grafheuvels, net als megalieten, op een goed zichtbare locatie als territoriale markering werden 

gebruikt.73 Uit de bronstijd is ook één boerderij ten westen van Roden bekend (fig. 23).74 

  

FIGUUR 23 1: VERMOEDE GRAFHEUVELZOLEN. 2: VERMOEDE LIGGING CELTIC FIELD. 3: BRONSTIJD-ERF. 4: 

SPIEKERS. 5: VINDPLAATS IJZERTIJD-AARDEWERK (HARSEMA 1993, 45, FIG. 1, TEKENING DOOR J.H. ZWIER, 

BAJ). 

 

 
69 Spek 2004, 975 
70 Spek 2004, 975 
71 Spek 2004, 195 

72 Spek 2004, 975 
73 Spek 2004, 130 
74 Harsema 1993 
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Ontstaan van dorpen 

Ondanks de natte condities in het gebied heeft men zich hier op een gegeven moment wel 

permanent kunnen vestigen. Een groot deel van de bewoningsgeschiedenis gaat dan ook hand in 

hand met veenontginningen. De twee grootste bewoningskernen in het gebied, Roden en Peize, zijn 

ontstaan als esdorpen en worden in archiefstukken uit de Middeleeuwen voor het eerst genoemd.75 

Deze liggen relatief hoog en droog en waren daarom logischerwijs de eerste keuze voor bewoning. 

Sinds 1024 na Chr. behoorde Roden tot het machtsgebied van de Bisschop van Utrecht.76 Zowel 

Roden, Roderwolde als Peize hadden al vroeg een kerk, wat ze tot een kerspel maakten. De 

omliggende dorpen waren buurschappen die samen in de marke zaten. De marken in het gebied 

vormden samen een dingspel: het Vijfde Dingspel Noordenveld (fig. 24). 

 

FIGUUR 24 DETAIL VAN DE KAART DOOR CORNELIS PIJNACKER UIT 1634. HET VIJFDE DINGSPEL MET DE TOEN 

AANWEZIGE DORPEN ZIJN AFGEBEELD. 

De stichters van Roderwolde hoefden niet per se uit Roden te komen, zo blijkt uit het onderzoek van 

Zomer (2010) naar het veenlandschap rond en de bewoning van Roderwolde en Sandebuur. Beide 

zijn van oudsher veenontginningsdorpen die in verschillende fases in noord-zuid richting zijn 

verplaatst. Hij vermoedt dat de oudste bewoning noordelijk van de Matsloot, nog boven lijn A (fig. 

25), moet hebben gelegen.77 Er zijn weinig archeologische sporen van deze bewoning uit de tiende 

of elfde eeuw aangetroffen, wat deels te wijten kan zijn aan overstromingen vanuit de Lauwerszee, 

die een einde maakten aan deze bewoningsfase en een kleipakket afzette.78 In de twaalfde en 

dertiende eeuw kwam bewoning op veenterpen voor. Door de overstromingen stagneerde de 

waterafvoer en daarom groef men in de elfde/twaalfde eeuw de Matsloot79. Vanuit deze nieuwe 

ontginningsbasis verschoof men in de dertiende eeuw zuidelijker. De ontginningen zorgden 

 
75 Schaafsma 2011, 8; Bijlsma 2003, 13 
76 Bijlsma 2003, 13 
77 Zomer 2010, 60 

78 Zomer 2010, 52 
79 Zomer 2010, 53-54 
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vervolgens opnieuw voor maaivelddaling waardoor men gedwongen was om in de veertiende of 

vijftiende eeuw weer zuidelijker te verhuizen. Een gedeelte van de huizen bleek al op het hoge, 

droge zand te liggen en bleef hier. Dit werd Sandebuur. Volgens Zomer stamt het hedendaagse 

Roderwolde, dat ook op een zandrug te rusten kwam, uit de zeventiende eeuw.  

 

FIGUUR 25 BEWONINGSASSEN VAN RODERWOLDE DOOR DE TIJD HEEN. VERMOEDELIJK LAG DE EERSTE 

(OPSCHUIVENDE) BEWONING IN DE 10E-13E EEUW NOG BOVEN AS A. A) 13E-14E EEUW, B) 15E EEUW, C) 17E 

EEUW. (ZOMER 2010 P. 51, FIG. 24) 

Over het ontstaan van de andere dorpen in het onderzoeksgebied is minder bekend. Hier moeten 

we het hebben van de eerste benoemingen in archiefstukken (Lieveren/Tho Liveren: 1480, Foxwolde/ 

Fokeswolde: 1313, Leutingewolde/Lockinckwolde: 1335), minder sterke bronnen en hypothesen. De 

Vereniging Dorpsbelangen Lieveren schrijft dat Lieveren in de tiende eeuw al een buurschap met 

zeven erven was.80 Ook schrijven zij dat de locatie geliefd was omdat hier een doorwaadbare plek in 

de beek lag. Leutingewolde is aan de verkaveling te zien (fig. 26) vermoedelijk een ontginnings- en 

esdorp. Mogelijk moest men hier net als de inwoners van Roderwolde door ontginningen en de 

daaropvolgende maaivelddaling de bewoning verschuiven. 

Het ontstaan van Nietap heeft vermoedelijk te maken gehad met nabijgelegen Leek. Leek was eind 

zeventiende eeuw het middelpunt van sterk toegenomen handel (turfwinning en scheepsvaart) en 

demografische groei, waar het gehucht Nietap de vruchten van plukte.81 Nietap kende veel 

herbergen (de Nije Tap) die dienden als rustpunt in het handelsverkeer. De commissie (1993, 19) 

stelt zelfs dat Nietap kon zijn begonnen als locatie voor de Pinkstermarkt, die in de negentiende 

eeuw naar Leek verhuisde.  

 
80 Lieveren.info 81 De Commissie 1993, 19. 
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FIGUUR 26 LEUTINGEWOLDE ROND 1832 LIGT AAN EEN RING IN HET VERLENGDE VAN RECHTE VERKAVELING IN 

NOORDWESTELIJKE RICHTING DIE OOK IN DE ESVERKAVELING TERUG TE ZIEN IS. (HISGIS GRONDGEBRUIK) 

Daarnaast liggen er nog een aantal jongere dorpen in het onderzoeksgebied. Altena is pas in de loop 

van de twintigste eeuw ontwikkeld tot dorp door de verveningen in de omgeving. Vanaf de weg om 

de Altenasche Bosschen ging men in de negentiende eeuw in het zuiden Het Bunnerveen in. Aan de 

overkant van het Lieversche Diep staat vanaf 1850 Alteveer op de kaart. Dit ontginningsdorp betrad 

het zuidoostelijke deel van De Hullen en waterde af op het Lieversche Diep. In het naastgelegen 

Roderesch, van origine een es van Roden, kwamen rond dezelfde tijd mensen wonen. Volgens Lever 

& Prinsen (1992) waren dit ontginners maar op kaartmateriaal uit deze periode zijn geen/weinig 

ontginningen in de nabijheid van de woningen afgebeeld. Pas in de loop van de twintigste eeuw is op 

de kaart zichtbaar dat de rest van De Hullen in cultuur wordt gebracht. Tenslotte zijn Nieuw-Roden 

en Roderveld in de twintigste eeuw als uitbreidingen van Roden gevormd. 

Overige gebiedskenmerken 

De omschrijving van het onderzoeksgebied is niet compleet zonder de grote landgoederen te 

benoemen. In het eerste kwart van de vijftiende eeuw komt Terheijl, een uithof van klooster Aduard, 

voor het eerst in de archieven voor maar waarschijnlijk bestond het al langer.82 Monniken werden 

erheen gestuurd om zwaar werk te verrichten en ook had het klooster enkele tichelwerken (zie 

volgende deelhoofdstuk). Havezate Mensinge, ook wel het Huis te Roden genoemd, komt uit de 

Middeleeuwen en was jarenlang de woning van invloedrijke families. Het Mensingebos en Sterrebos 

behoorden tot hun landgoed.  

Door de grote hoeveelheid heide- of veengrond in het onderzoeksgebied komt los van de hierboven 

beschreven ontginningsdorpen ook verspreide bewoning op (systematisch) ontgonnen delen voor. 

In het westen liggen de kampontginningen van Klunderveen (Middeleeuwen) en in het oosten de 

wijken lopend vanaf Oostindië (negentiende eeuw).   

 

 
82 Veenstra 2018, 32 



39 
 

Potklei en landschappelijke patronen 
 

Nu we zijn aangekomen bij het hedendaagse landschap rijst de vraag hoe we het potkleilandschap 

kunnen herkennen. Wat zijn de landschappelijke patronen die bij dit landschapstype horen?  

Hieronder worden de groenstructuren, het verkavelingspatroon en de bewoning onder de loep 

genomen. Ook wordt er aandacht besteed aan tichelwerken, waarvan er opvallend veel in het 

gebied stonden. 

Landschappelijke ligging potklei 

Een vergelijking van de geomorfologische kaart van Nederland en de geologische kaart uit 1990 

wijst uit dat potklei in het onderzoeksgebied langs oude beek- en droogdalen ligt (fig. 28). Deze 

dalen voerden gedurende de laatste twee ijstijden veel smeltwater af waardoor de bovenliggende 

afzettingen zijn geërodeerd, wat tot gevolg had dat potklei dicht aan het oppervlak kwam te liggen. 

Niet alle dalen bevatten klei. Met name in de twee grootste nog actieve beekdalen ‘mist’ (pot)klei. 

Mogelijk is de beek- of droogdalbodem vroeger diep uitgesneden en later opgevuld met sediment 

waardoor de klei dieper ligt.  

Cultuurlandschap 

De hoofdstructuur van het cultuurlandschap in het onderzoeksgebied bestaat uit esdorpen, met hun 

nabijgelegen essen op dekzand/gondmoreneruggen en groen- en hooilanden in de beekdalen.83 De 

woeste gronden tussen de dorpen bestond voor lange tijd uit bossen en heide. Dit zijn ook de twee 

zones waar potklei ondiep voorkomt. In figuur 27 is duidelijk zichtbaar hoe potklei de es van 

Leutingewolde ontwijkt. Het verschil in landgebruik van potkleibodems is net buiten het 

onderzoeksgebied, bij Langelo, nog beter zichtbaar. Hier liggen kampen en bossen precies onder de 

potklei in een inham in de es. Het is natuurlijk goed mogelijk dat potklei op grotere diepte ook onder 

de es ligt.  

 

FIGUUR 27 LIGGING VAN KLEI (ROOD IS KLEI <40CM ONDER HET MAAIVELD EN ROZE IS KLEI DAT BEGINT OP 120-
40CM ONDER HET MAAIVELD) TEN OPZICHTE VAN DE ESSEN VAN LEUTINGEWOLDE (LINKS) EN LANGELO 

(RECHTS). IN BEIDE GEVALLEN LIGT DE ES NIET OP (POT)KLEI. 

 

 
83 Spek 2004 
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FIGUUR 28 TOPOGRAFISCHE KAART VAN HET ONDERZOEKSGEBIED MET DE LIGGING VAN BEEKDALBODEMS EN 

DROOGDALEN VOLGENS DE GEOMORFOLOGISCHE KAART VAN NEDERLAND(2019). DAAROVERHEEN LIGGEN DE 

KLEILAGEN VAN BODEMKAART VAN NEDERLAND (2021). AAN BEIDE KANTEN VAN HET PEIZERDIEP IS KLEI 

AFGEZET. DE MEESTE ONDIEPE KLEILAGEN VOLGEN DE BEEK- EN DROOGDALEN IN HET GEBIED. 

 

Bodemkaart     Geomorfologische kaart 

Klei <40cm onder het maaiveld   Beekdalbodem 

 Klei 120-40cm onder het maaiveld  Droogdal 

 

Bossen 

Kaartmateriaal en de soms aanwezige fysieke kenmerken (bijvoorbeeld de kleiputten in De 

Kleibosch bij Foxwolde) maken de relatie tussen bossen en ondiep potklei zichtbaar. Vermoedelijk 

waren de natte, zware kleigronden moeilijk te ontginnen en nog lastiger was het om ze voor 

akkerbouw rendabel te maken. Logischerwijs liet men de bebossing op deze gronden zo lang 

mogelijk staan en dienden ze voornamelijk als bron voor bouw- en ander gebruikshout. Maar welke 

relatie hebben de bossen en ondiep potklei precies?  

Figuur 30 geeft een overzicht van alle bossen in het gebied in 1903 en 2022.Wat gelijk opvalt is 

hoeveel bossen er in de loop der tijd zijn verdwenen. Zo is er weinig meer van het Altenasche bos 
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over en ook de bossen bij Terheijl en ten zuiden van Nietap zijn flink verkleint. Rond Roden zijn het 

Hooghout en Noordholt gekrompen en ook de bebossing rond Lieveren (in het Noordbos en een 

restant van het Zuidbos) is afgenomen. 

Uit kaartanalyse blijkt dat de ligging van bossen in het onderzoeksgebied inderdaad overeenkomt 

met de aanwezigheid van ondiepe potklei in de ondergrond. De duidelijkste voorbeelden hiervan 

zijn de Kleibosch en het Lieverder Noordbos. Maar ook een groot deel van de bossen bij Terheijl en 

de Maatlanden liggen op de klei. Opvallend is het gat in de potklei boven het Noordholt van Roden. 

Tot ca. 1900 lag in dit gat een es van Roden, die in de periode erna deels ingeplant is. In het 

kleigebied direct rond de es lag bos (fig. 29). Vermoedelijk liep het kleigebied verder door naar het 

zuiden zodat het gehele Noordholt hierin lag, maar door de uitbreiding van Roden staat dit niet op 

de bodemkaart. De geologische kaart uit 1990 geeft voor het hele gebied rond het Noordholt wel 

aan dat hier potklei onder een laag dekzand dunner dan twee meter ligt. In het onderzoeksgebied 

bestaan de bossen op de klei voornamelijk uit loofbos, met alleen bij Lieveren een klein deel 

heidebos dat in de loop van de twintigste eeuw ook tot loofbos uitgroeit.  

Daarentegen zijn er ook bossen die niet op de potklei liggen. In het Mensinge- en Sterrebos, en in 

het zuiden richting Roderesch en Alteveer is een groot deel gemengd bos aangeplant. Deze bossen 

zijn beduidend jonger en zijn van andere aard dan de bossen op de potklei (landgoedbos vs 

markebos). Het Lieverder Zuidbos lag ook niet op de potklei maar deze is in te loop van de 

twintigste eeuw verdwenen ten behoeve van bouw- en weilanden. Mogelijk was de kleiloze 

ondergrond (één van) de reden(en) dat het Zuidbos verdwenen is maar het Noordbos gespaard is 

gebleven.  

 

FIGUUR 29 DE OMCIRKELDE ES LIGT OP EEN EILAND IN DE POTKLEI/BOSSEN. ZUIDELIJK VAN DE ES LIGT HET 

GROOT NOORDHOUT NAAR OOK TEN NOORDEN LIGGEN BOSSEN. DEZE ZIJN IN DE LOOP VAN DE TWINTIGSTE 

EEUW GROTENDEELS GEKAPT. 
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FIGUUR 30 BOSSEN IN HET 

ONDERZOEKSGEBIED IN 1903 

EN 2022. VEEL BEBOSSING IS 

IN DE LOOP DER TIJD 

VERSNIPPERD OF 

VERDWENEN. OOK IS ER 

STEEDS MEER GEMENGD BOS 

ONTSTAAN.   

Type bos 

 
 

1903 

2022 
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Verkaveling 

In de gebieden waar geen bos op de potklei ligt, vindt men een ontginningslandschap. De 

verkaveling bestaat uit langwerpige percelen die afwateren op de ontginningsbasis. Deze zijn met 

parallelle sloten, houtwallen of singels veelal in blokken of rechthoeken verdeeld. Dit is duidelijk 

zichtbaar tussen Nietap en Leutingewolde waar houtwallen in het begin van de twintigste eeuw nog 

een groot aandeel van de perceelscheidingen uitmaakten. Hetzelfde beeld zien we oostelijk van het 

Lieverder Noordbos, zowel op de recentelijke topografische kaart als die uit 1903. Dat juist 

houtwallen veel voorkomen in het gebied is geen toeval. Doordat potkleigebieden nat zijn, kan het 

alleen in gebruik worden genomen na ontwatering via (dwars-)sloten. Bij het uitgraven van de sloten 

kwam materiaal beschikbaar waarmee de wallen konden worden opgeworpen. Beplanting tussen de 

percelen was handig om vee binnen en roofdieren buiten te houden, en om gebruikshout vandaan te 

halen. Ook zorgen wallen ervoor dat water niet van het ene naar het andere perceel stroomt. 

Rondom het elzenbroekbosje, dat lager ligt dan de weilanden in de omgeving, is vermoedelijk om 

deze reden ook een wal met greppel aangebracht.   

Van het potkleigebied langs de weg van Roden - Foxwolde en ten zuiden van Terheijl zijn de 

groenstructuren alleen op de kaart uit 1903 nog goed zichtbaar (fig. 31). Bij een vergelijking van de 

twee kaarten blijkt een groot deel van de vroegere singels en houtwallen verdwenen. De 

versnippering van groenstructuren en het verlies aan kleinschaligheid kwamen ook naar voren in het 

onderzoek van Natuurmonumenten in het kader van landinrichtingsproject Roden-Norg (fig. 32).84 

Hoewel zij aanbevelingen hebben gedaan om het kleinschalige karakter te behouden, zit er nog 

steeds een groot verschil tussen het begin van de twintigste eeuw en nu.  

 

FIGUUR 31 OVERZICHT VAN DE KEINSCHALIGE VERKAVELING EN TALLOZE GROENE STRUCTUREN ROND RODEN 

OP DE BONNEKAART (1903). 

 

 
84 Gorter 1988 
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FIGUUR 32 OPGAANDE BEPLANTING ROND RODEN IN DE PERIODE1937-190 (BOVEN) EN  1968-1979 (ONDER). 

(GORTER 1988, 48, FIG. 22& 23) 
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Bewoning 

Eerder is beschreven hoe de bewoningskernen in het onderzoeksgebied zijn ontstaan, maar hoe 

liggen deze ten opzichte van de potklei? Heeft de aanwezigheid van potklei in de bodem invloed 

gehad op de locatiekeuze?   

De dorpen in het onderzoeksgebied zijn qua ligging grofweg te onderscheiden in twee categorieën: 

die op de grondmorene (Nietap, Roderesch, Alteveer, Leutingewolde, Lieveren, Peize, Roden en 

Altena deels) en die op een dekzandrug (Sandebuur, Foxwolde, Roderwolde en Altena deels). Veel 

dorpen op de grondmorene liggen aan een droogdal maar of dit toeval is door de grote hoeveelheid 

droogdalen in het gebied of dat men deze locaties uitzocht is onzeker. De meeste droogdalen, met 

uitzondering die ten noorden van Roderesch, zijn laaggelegen en dorpen liggen daardoor 

landschappelijk gezien veelal tussen laag en hoog in. Ook esdorp Peize volgt dit patroon met zijn 

ligging tussen het Peizerdiep en zijn es op een uitloper van de Hondsrug. De ligging van Roden is een 

twijfelgeval. Het dorp wordt omschreven als liggend op een keileemrug maar aan beide kanten van 

het dorp komen potkleilagen volgens de geologische kaart uit 1990 aan het maaiveld.85 Helaas is 

Roden zoveel uitgebreid dat er weinig ondergrondgegevens beschikbaar zijn.  

Alleen Lieveren ligt met redelijke zekerheid volledig op de potklei (fig. 34).86 Dit esdorp uit 

tenminste de vijftiende eeuw ligt tussen het Lieverder Noordbos en (voormalig) Zuidbos in en heeft 

zijn essen aan de beekdalkant. Het is onbekend waarom men hier, en niet op de iets zuidoostelijkere 

dekzandrug, is gaan wonen of de essen hierop aanlegden. Blijkbaar was de potklei in de ondergrond 

geen beperking voor het bewonen van deze locatie. Ook de naamgeving: Liv- (glibberig, kleiig, 

vettig) via het achtervoegsel -horne (hoek) verwijst vermoedelijk naar de ligging van Lieveren in een 

kleiige modderige hoek.87 Dit is een goede omschrijving van de zware, vettige potklei in de bodem. 

Waar de inwoners van Lieveren de potklei niet zagen als een onoverkomelijke factor voor bewoning, 

lijkt men in Leutingewolde de potklei juist te vermijden. De ring van Leutingewolde schampt een 

gebied met ondiepe potklei (fig. 33). Het dorp is niet, zoals Roderwolde, op een hogere locatie 

gevestigd waardoor het de potklei automatisch ontwijkt. Naar de reden voor de verschillende 

liggingen van Lieveren en Leutingewolde kunnen we alleen gissen. Had het te maken met 

wateroverlast? Het potkleigebied bij Lieveren was mogelijk droger omdat het kon afwateren in het 

Peizerdiep terwijl Leutingewolde dicht bij het laagveengebied richting het Leekstermeer en de 

Onlanden ligt. Kwamen de stichters van de dorpen uit andere gebieden? Of had potklei gewoon 

geen invloed op de locatiekeuze? Beide dorpen dateren tot tenminste de Middeleeuwen dus aan een 

verschil in tijdsgeest zal het niet hebben gelegen. Latere bewoning is voornamelijk op het keileem 

nabij droogdalen te vinden en het lijkt alsof bodemcondities steeds minder invloed hebben op 

menselijk handelen (zie bijvoorbeeld ook de heideontginningen van minder optimale gronden in de 

twintigste eeuw). 

 
85 Kuiper & Spek 2015, 312 
86 Op de geologische kaart van 1990. De 
bodemkaart geeft aan dat het kleigebied het 
dorp net schampt. 

87 Spek 2004, 99 
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FIGUUR 33 LIGGING VAN KLEI BINNEN 40CM ONDER HET MAAIVELD (BODEMKAART 2021) TEN OPZICHTE VAN HET 

HUIDIGE LEUTINGEWOLDE.  

 

 

FIGUUR 34 LIGGING VAN DE DORPSKERN VAN LIEVEREN TEN OPZICHTE VAN BODEMAFZETTINGEN (GEOLOGISCHE 

KAART 1990). LIEVEREN LIGT AAN HET UITEINDE VAN HET DEKZAND (TW) OP DE ONDIEPE POTKLEI (PE8) EN 

WORDT AAN BEIDE KANTEN OMRINGT DOOR POTKLEI ONDER EEN LAAG DEKZAND (PE8D). ONDIEP KEILEEM (DR) 

WORDT BOVEN HET DORP EN IN HET LIEVERDER NOORDBOS GEVONDEN. BEIDE POTKLEI ‘ARMEN’ VOLGEN EEN 

DROOGDAL WAAR OOK DE WEGEN GROTENDEELS DOORLOPEN.  
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Tichelwerken 

In een gebied met veel ondiep (pot)klei zijn kleiafgravingen, steenbakkerijen of -fabrieken te 

verwachten. Hoewel enkele nog op oude topografische kaarten zichtbaar zijn, bestaan er van 

anderen alleen nog overleveringen in het archief. Potklei was zeer geschikt voor het maken van 

onder andere potten (vandaar de naam potklei), dakpannen, kloostermoppen en (bak)stenen. De 

exploitaties stonden onder leiding van klooster Aduard en rijke lieden die de middelen hadden om 

een onderneming op te zetten. 

Klooster Aduard 

Het klooster Aduard is de bekendste partij die in het 

gebied aan tichelwerk deed. Deze St. Bernardusabdij 

was in het gebied al vanaf de dertiende eeuw actief in 

de turfwinning met Terheijl als uitvalsbasis.88 De 

locatie op de grens tussen het veen- en potkleigebied 

was ideaal voor het opzetten van een steenbakkerij 

omdat zowel brandstof (turf) als klei dichtbij lagen. 

Uit archiefbronnen89 is op te maken dat de 

markegenoten van Roden, Steenbergen, Lieveren, 

Leutingewolde en Foxwolde in 1531 een 

huurovereenkomst met de abt Johannes Recamp van het klooster Aduard sloten om potklei te 

mogen winnen (zie kader hiernaast).90 Vermoedelijk slaat deze overeenkomst op de leemdobben in 

Foxwolde, aangezien de gronden rond Terheijl al eigendom waren van het klooster.91 In de buurt 

werden steenovens opgericht voor kloostermoppen en dakpannen, die per schip naar Aduard 

werden vervoerd.92 Dat deze activiteiten al een tijd aan de gang waren kan worden afgeleid uit het 

feit dat er naar een eerdere overeenkomst werd gerefereerd. Na afloop van de 30-jarige huurperiode 

ging in 1561 een nieuw contract in. Deze keer was de overeenkomst alleen ondertekend door een 

abt van het klooster en enkele volmachten uit het westelijke deel van de marke van Roden en 

Leutingewolde.93 Vermoedelijk was dit het moment dat de activiteiten in de Leemdobben stopten 

en er enkel nog bij Roden en Leutingewolde klei werd gewonnen.94. In 1594, de periode van de 

Reformatie, werd het klooster eigendom van de provincie en stopte de organisatie. In de Kleibosch, 

waar de Leemdobben deel van uitmaakt, herinneren de kleiputten en (ontwaterde) tichelbanken 

nog aan de vroegere activiteiten 

Adel en investeerders 

Ook rijke individuen namen deel in de tichelindustrie. Van Dijk-van Eerden (2016) deed onderzoek 

naar tichelwerkactiviteiten langs het Peizerdiep die in handen waren van degenen die zo’n 

onderneming konden betalen. Aan beide kanten van het diep ligt potklei dicht aan het oppervlak en 

het was daarom een goede en gemakkelijke locatie om klei af te graven. Bovendien verbond het 

Peizerdiep de tichelwerklocaties met afnemers in de stad Groningen. Zijn bevindingen zijn 

samengevat in figuur 35 en hieronder kort beschreven. 

 
88 Reuderink-Kort 2018, 42-45 
89 Groninger Archieven (GA), Familiearchief Van 
Ewsum, toegangsnr. 696, inv.nr. 0586 
90 Groninger Archieven (GA), Familiearchief Van 
Ewsum, toegangsnr. 696, inv.nr. 0586 

91 Van Dijk-van Eerden 2016 
92 Reuderink-Kort 2018, 42-45 
93 GA, Familiearchief Van Ewsum, inv.nr. 0587 
94 Van Dijk-van Eerden 2016, 15 

“Cley offt potteerde soe hem tott oeren pannen 

ende tyegellwarck in die marcke van Roden 

geleghen dyenen mach toe graven uut die mene 

marcke waer hem dat beste dyent offt gelyevet, 

nae older gewoenten dartych jaerlanck ” 

- Groninger Archieven (GA), Familiearchief 

Van Ewsum, toegangsnr. 696, inv.nr. 0586 
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Tot eind vijftiende eeuw stond er een tichelwerk in de buurt van de Wehorst, vermoedelijk in 

eigendom van Relof van Ewsum. Toen deze was afgebroken zette Johan van Ewsum er in het 

midden van de zestiende eeuw een nieuw tichelwerk neer. De productiefocus lag voornamelijk op 

dakpannen en andere bouwmaterialen voor zijn commanderij te Bunne. Dit tichelwerk was in ieder 

geval tot 1568 actief.  

Foxwolde blijkt lange tijd veel tichelwerkactiviteiten gekend te hebben:  

• Tegelijkertijd met de kleiafgravingen door Aduard kreeg Johan de Mepsche de 

Carslotingegoet, een stukje wildernis naast de Leemdobben, in handen.95 Na zijn dood ging 

het bezit (onrechtmatig) over op zijn broer, Herman de Mepsche die prior bij het Sint- 

Nicolaasklooster in Burgum was. Het klooster zette een ticheloven en pannenbakkerij op en 

huurde grond in Foxwolde voor turf. Er wordt ook vermeld dat het tichelwerk bij de 

Molenbrug is gebouwd tussen 1521 en 1533. In 1559 kwamen de activiteiten door een 

grondruiling in handen van de Van Ewsums. Tot wanneer zij daar aan tichelwerk deden is 

onbekend. Eind zeventiende eeuw wordt er niet meer geschreven over een tichelwerk maar 

een boerderij genaamd het Tichelwerk wordt vanaf dan wel in de archieven genoemd.  

• Wigbold Lewe, de grootvader van Margarethe Lewe (getrouwd met Adolf Ripperda), 

verkocht in 1532 al potklei uit Foxwolde. Lyckel Jansen was een boer en tichelaar die het 

tichelwerk en de boerderij huurde van Wigbold Ripperda (zoon van Adolf Ripperda). Lyckel 

won klei uit de Leemdobben maar tot wanneer dit doorging is onbekend. In het begin van 

de zeventiende eeuw wordt het tichelwerk niet meer genoemd maar Jacob Lyckels (zijn 

zoon) had hier nog wel de ‘Jacob Lyckels leemdobben’ in 1654. De activiteiten zijn nog 

zichtbaar in het landschap als uitgetichelde kleidobben: de Venne, de Breevenne, de 

Bloemvenne en de Grote Venne. 

• Ook lagen er tichelovens aan een zwaaikom die via de kleisloot en de Hemdijk verbonden 

was met het Peizerdiep. Naast veel baksteenrelicten zijn hier ook heuveltjes van op elkaar 

gestapelde bakstenen en twee lineaire percelen met uitgelegde bakstenen teruggevonden. 

Adolf Ripperda kwam in 1607 deels in bezit van de grond waar later het westerse tichelwerk op 

werd gebouwd. Na zijn dood kwam het complex, bestaande uit een tichelwerk, huis met schuur en 

annexen, uiteindelijk in handen van Albert Eerkes en Jacob Jansen Lant. In 1645 werd de oven 

afgebroken maar het graven van potklei ging door, voornamelijk bij de nabijgelegen oude molen 

van Ripperda, die deels in handen van De Coninck en deels van Crabbe was.  

Ook de locatie van het oosterse tichelwerk was eigendom van Ripperda voordat Engelbert 

Allershoff dit had gekocht en er een ticheloven op zette. het bedrijf, bestaande uit één of twee 

pannenovens, een (turf) schuur, en een droogschuur, was in ieder geval in de periode 1642 t/m 1654 

actief.  

De Stenhorsten wordt alleen kort genoemd omdat hier, los van de naam die mogelijk verwijst naar 

vroegere baksteenovens en brokken steen in de bodem, geen bronnen van tichelwerk bekend zijn. 

 

 
95 Van Dijk-van Eerden 2016, 19 
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19e eeuw: Terheijl & Lindenstein 

De eigenaren van Huis Terheijl, dat een paar eeuwen eerder nog als uithof van het klooster Aduard 

fungeerde, hebben zich in de tussentijd voornamelijk bezig gehouden met vervening van de 

hoogvenen in de omgeving. Baron Borchard Frederik Willem van Westerholt en zijn vrouw Conradia 

kampten met schulden en zochten in de negentiende eeuw een manier om de familiekas te 

spekken.96 Ze zagen vermoedelijk hoe baksteenfabricage een lucratieve business was in 

Groningen.97 De infrastructuur voor turfwinning was dus al aanwezig en in 1841 richtte zoon Carel 

van Westerholt een steenoven en pannenbakkerij op aan de Toutenburgsingel (fig. 36).98 Lang heeft 

deze onderneming er niet gestaan want na het overlijden van Borchard werden de bezittingen 

verkocht en eind negentiende eeuw werd ook de steenfabriek afgebroken. Een vierkant patroon in 

het landschap en een bodem vol bakstenen zijn het enige aandenken aan dit verdwenen 

tichelwerk.99  

 
96 Kuiper & Spek 2015, 318; Veenstra 2018, 64;  
97 De Commissie 1993, 13 

98 Veenstra 2018, 64 
99 Kuiper & Spek 2015, 318 

1 Huis van Jacob Lyckels (zoon 

van Lyckel Jansen/tichelaar van 

Adolf Ripperda) 

2 Tichelwerk in de Leemdobben 

3 Tichelwerk langs de Hemdijk 

4 Tichelwerk langs de Molenbrug 

5 Tichelwerk bij de Wehorst 

6 Tichelwerk van Wigbold Lewe 

7 Het Westerse tichelwerk 

8 De molen van Adolf Ripperda 

9 Het Oosterse tichelwerk 

10 De Stenhorsten 

 

FIGUUR 35 TICHELWERKLOCATIES VOLGENS VAN DIJK-VAN EERDEN (2016, 29, FIG. 

18) MET OP DE ACHTERGROND DE FRANSE KAART VAN DRENTHE UIT 1811-1813. 
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FIGUUR 36 DE NIEUWE STEENBAKKERIJ STAAT WEERGEGEVEN OP DE TOPOGRAFISCH MILITAIRE KAART 1850. 

HET GROTE, OMHEINDE COMPLEX LAG AAN DE LAG AAN DE TOUTENBURGSINGEL OP DE WEG NAAR TERHEIJL. 

 

In dezelfde periode dat de aanvraag voor het bovenstaande tichelwerk bij Terheijl werd ingediend, 

richtte Ulrich van Panhuys, wonende te Nienoord, een ‘pan- plateel- en steenbakkerij’ op (fig. 37).100 

Over deze fabriek is weinig geschreven maar zijn historie is wel onderzocht in De Rijke Historie van 

Nietap en Terheijl.101 Hierin staat dat de fabriek in 1854 gereed was en dat een jaar later ook het 

buitenhuis ‘Lindenstein’ werd opgeleverd. Door een nieuwe wijk naar het Leeksterdiep lag de 

steenfabriek op een economisch waardevolle plek. Net als op Terheijl werkten hier in de periode 

1856-1869 ook Lipker brandmeesters. In 1880 werd het hele complex geveild, via een aantal 

overdrachten kwam het in handen van Penterman (die namens een vennootschap van kleiboeren 

optrad) die er een vlasfabriek van maakte. Daarna deed het nog dienst als kippenschuur, wasserij, 

oefenobject voor de brandweer en bewoning tot 1974.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 De Commissie 1993, 29 101 De Commissie 1993, 29-32. 

FIGUUR 37 STEENBAKKERIJ EN 

BUITENHUIS LINDENSTEIN LAG 

OP EEN STEENWORP AFSTAND 

VAN NIENOORD. (BONNEKAART 

1903) 
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3 
Detailstudie 1 

Lieverder Noordbos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: beeld van het Lieverder Noordbos. Veel eiken hebben door de 

vroegere hakhoutexploitatie meerdere stammen of een ‘klompvoet’. 
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Inleiding 
 

“7, Ende wort yemant bescheven die assche brande int holt, dye sal breken ene tonne beers den 

holtvoechden, ende sunte Katherinen een halve gulden. 

 

8, Eende oeck sal nemant rys houwen uuth den holte, ofte he sy daerynne ghewaert, bye ne tonne beers 

den holtvoegheden ende sunte Katherinen enen halve gulden thoe broeke.” 

- Willekeur 1492 (in Heringa 1981) 

 

Bovenstaande verboden op het branden van houtskool en het houwen van rijshout zijn enkele regels 

uit een boswillekeur over het Lieverder Noordbos (fig. 38) uit 1492. Het is één van de oudste 

boswillekeuren van Drenthe waardoor het mogelijk is om het vroege gebruik van dit bos te 

reconstrueren. Het bos werd door de markegenoten van Lieveren gebruikt voor het hakhout, 

waarna het op enen is gezet en er een “niets doen tenzij…” beleid is gevoerd tot op heden. Hierdoor 

kon de natuur zijn gang gaan en is de oude boskern grotendeels nog aanwezig. Bovendien zorgen 

potklei en keileem in de bodem voor vochtige omstandigheden waardoor unieke vegetatie kan 

groeien. Het bos is een toplocatie voor oude inheemse soorten en exoten komen er bijna niet 

voor.102 Daarnaast bestaan er veel schriftelijke bronnen over het bos en zit de ondergrond vol met 

sporen van menselijke activiteiten. Dit bijzondere en waardevolle bos is nog nooit cultuurhistorisch 

onderzocht. De eerste stap in deze detailstudie is het in kaart brengen van de potkleibodem met 

booronderzoek. Daarna wordt met cultuurhistorisch onderzoek de invloed van de mens beschreven. 

Tenslotte wordt de vegetatie geïnventariseerd en wordt er een blik op de toekomst geworpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUUR 28 HET STUDIEGEBIED LIGT 

TEN ZUIDWESTEN VAN RODEN EN 

BOVEN LIEVEREN. HET BESTAAT 

UIT BOS EN GRASENCLAVES (DELEN 

GEKAPT BOS). 

 
102 Maes, z.j., 1 
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3.1 Bodem 
 

Bureauonderzoek 
 

Fysisch geografische ligging 

Het Lieverder Noordbos ligt op een plateau-achtige grondmorenerug die van zuidoost naar 

noordwest glooiend afloopt (fig. 39). De beek- en droogdalen die het bos omringen zijn gevormd 

tijdens de enorme afvoer van smeltwater na het Saalien en/of Weichselien. Van deze stroomt alleen 

het Peizerdiep nog. Op de geomorfologische kaart is het goed zichtbaar dat de wegen van het 

nabijgelegen dorp Lieveren het verloop van de droogdalen volgen (fig. 40). Het gebied rond het bos 

is bespikkeld met ronde laagten met randwallen inclusief pingoruïnes. Hiervan liggen er twee in het 

onderzoeksgebied en deze zijn hedendaags te herkennen als vennen. De bodemkaart laat zien dat in 

het grootste deel van het bos klei aan het oppervlak ligt (fig. 41-42). Op twee locaties hebben zich 

veldpodzolgronden gevormd, een bodemtype dat op veel plekken in Nederland voorkomt. 

Veldpodzolgronden ontstaan in bodems die onder natte condities gevormd zijn en duiden meestal 

op ontginningsactiviteiten.103 Dit klopt ook voor het Lieverder Noordbos want de ligging van de 

veldpodzolgrond komt hier overeen met de bosgedeelten die in de twintigste eeuw zijn gekapt en 

ontgonnen. In het uiterste zuiden van het bos ligt gooreerdgrond, wat vaak wordt gevonden op de 

overgang van een beekdal naar hogere gronden en dat lijkt in dit bos ook het geval.104 Deze bodems 

zijn vaak nat en bevatten een hoog humusgehalte doordat er weinig materiaal wordt afgebroken.105 

Een dikke humuslaag is hierdoor, in combinatie met de oudheid van het bos, in het 

onderzoeksgebied te verwachten. 

Het bos ligt in het gebied dat op de geologische kaart uit 1990 staat afgebeeld (fig. 43). Deze 

nauwkeurige kartering laat zien dat in het midden/zuiden van het bos een keileemplateau (Dr6) ligt 

dat naar het zuidoosten overdekt is geraakt met dekzand (die bijna overal dunner dan twee meter 

blijft, toevoeging: d). In de noordoostelijke en zuidwestelijke punten van het bos ligt potklei aan het 

oppervlak (Pe8) wat naar het midden toe begraven is door dekzand (Pe8d). In het oosten ligt een 

klein gebied waar alleen de zandige eenheid van de Formatie van Peelo onder een laag dekzand 

(Pe7d) voorkomt. Tenslotte ligt er noordwestelijk een tong dekzand zonder klei die tot het 

noordelijke ven reikt. Hoewel de bodem- en geologische kaarten grotendeels overeenkomen zijn er 

kleine verschillen zichtbaar. Zo staat de uitstulping van dekzand zonder klei niet op de bodemkaart 

en verschillen de grenzen van de kleigebieden licht.  

Kortom, het Lieverder Noordbos ligt op/net boven de flank van een beekdal in een landschap dat 

door erosie is getekend. Het keileemplateau in het bos is het hoogste punt in de directe omgeving 

en de helling loopt in NO-ZW richting af naar het beekdal. Hoewel het Lieverder Noordbos bekend 

staat als een potkleibos blijkt uit de geologische kaart dat ongeveer de helft van het oppervlak 

bestaat uit keileem. Beide kleitypen zorgen voor natte condities waardoor de mindere aanwezigheid 

van potklei niet direct opvalt in de landschapsstructuur.   

 
103 De Bakker et al. 1989, 136 
104 De Bakker et al. 1989, 145 

105 De Bakker et al. 1989, 147 
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FIGUUR 39 HOOGTEKAART VAN HET LIEVERDER NOORDBOS EN DE DIRECTE OMGEVING. DE OVERGANG VAN 

GRONDMORENE NAAR HET BEEKDAL IS GOED ZICHTBAAR. VOORAL BIJ DE ES TEN WESTEN VAN HET BOS IS DE 

GRENS MET HET BEEKDAL SCHERP. (AHN 3 DYNAMISCHE OPMAAK) 
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FIGUUR 40 GEOMORFOLOGISCHE KAART VAN LIEVERDER NOORDBOS EN DE DIRECTE OMGEVING. 

(GEOMORFOLOGISCHE KAART 2021) 
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FIGUUR 41 BODEMKAART VAN HET LIEVERDER NOORDBOS EN DE DIRECTE OMGEVING. IN EEN GROOT DEEL VAN 

HET BOS LIGT KLEI BINNEN 40 CM ONDER HET MAAIVELD (ROZE). IN HET ZUIDEN WORDT EEN KLEIN GEDEELTE 

GOOREERDGROND (GEEL) GEVONDEN EN DE REST BESTAAT UIT VELDGROND (BRUINROZE). (BODEMKAART VAN 

NEDERLAND 2021) 
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FIGUUR 42 DIEPTE KLEI ONDER HET MAAIVELD IN HET LIEVERDER NOORDBOS. AFGELEID VAN BODEMKAART VAN 

NEDERLAND 1:50.000. 

 

FIGUUR 43 GEOLOGIE VAN HET LIEVERDER NOORDBOS VOLGENS KLIJNSTRA (1984). KEILEEM VAN DE FORMATIE 

VAN DRENTHE (DR6) LIGT HIER DEELS ONDER EEN LAAG DEKZAND DUNNER DAN TWEE METER (TOEVOEGING: D). 

EEN DEEL VAN HET GEBIED BESTAAT UIT POTKLEI (PE8) AL DAN NIET ONDER EEN DEKZANDLAAG EN OOK DE 

ZANDIGE EENHEID VAN DE FORMATIE VAN PEELO IS AANWEZIG ONDER HET DEKZAND (PE7D). TENSLOTTE IS ER 

EEN KLEIN GEBIED ZONDER KLEI, AANGEDUID ALS TW4, VROEGER DE FORMATIE VAN TWENTE, NU DE FORMATIE 

VAN BOXTEL. 
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Eerdere boringen 

Een deel van de eerder uitgevoerde boringen in het gebied zijn gebruikt voor het vervaardigen van 

de bodemkaart van Nederland. De afzettingen in deze boorkernen (klei, zand, etc.) worden in 

DinoLoket niet aan Formaties gekoppeld waardoor het onmogelijk is om met zekerheid te zeggen 

welke kleisoort waar werd aangetroffen. Daarom worden 

deze boringen hier buiten beschouwing gelaten.  

De overige dertien boringen zijn met onbekende 

boormethode gedaan (fig. 45). De maximale diepte varieert 

tussen de 60 cm en 230 cm. Boring nr. 4 geeft de typische 

bodemopbouw weer die op basis van de geogenese te 

verwachten is (fig. 44). De lage locatie dicht bij het zuidelijke 

ven maakt dat er nog een laag veen aanwezig is, waaronder 

dekzand uit het Weichselien en keileem uit het Saalien is 

aangetroffen. Het Elsterien (PENI) is vertegenwoordigd door 

de potklei met een zandlaag ertussen.  

Over boring nr. 1 in figuur 45 is wat verwarring omdat er 

twee interpretaties zijn. Volgens de beschrijving in BRO 

REGIS II v.2.2 bestaat de bovenste 60 cm uit zand behorend 

tot de Formatie van Boxtel bestaat met daaronder klei 

toegeschreven aan de Formatie van Peelo (potklei) tot 1.60 

m. Dezelfde boring is ook in BRO GeoTOP v1.4 beschreven 

maar hier wordt de klei toegeschreven aan de Formatie van 

Boxtel, Laagpakket Singraven (beekafzetting). Deze laatste 

komt in meerdere boringen voor, en altijd op locaties waar 

geen potklei is aangetroffen (tabel 3). Is dit een verschil in 

interpretatie of hebben we echt te maken met twee (drie 

inclusief keileem) verschillende kleilagen? Er is wel een trend 

zichtbaar in de locaties van Formaties van Boxtel en Peelo. 

De Formatie van Boxtel ligt voornamelijk in het noorden van het gebied en de Formatie van Peelo in 

het zuiden. Alleen boring nr. 10 wijkt hiervan af. Een mogelijke verklaring voor dit patroon is erosie 

van de Formatie van Boxtel van hoge (zuidelijke) naar lage (noordelijke) delen. Daarnaast is de klei 

van het Laagpakket Singraven een beekafzetting dus het is niet vreemd dat deze in de lage delen, 

het dichtst langs de beek van het Lieversche Diep, voorkomt. Enige mate van overlap, bijvoorbeeld 

in boring nr. 3 of nr. 9 zou echter wel te verwachten zijn, maar is niet noodzakelijk.  

 

Tenslotte wordt in de zuidelijke helft van het onderzoeksgebied de Formatie van Drente, 

Laagpakket van Gieten (keileem) op een diepte tussen 20-50cm aangetroffen. Dit komt sterk 

overeen met de geologische kaart uit 1990 waar ook een keileembult op is afgebeeld (fig. 43). 

 

 

 
FIGUUR 44 BOORMONSTERPROFIEL VAN 

BORING NR. 4 IN FIGUUR 46. 

(DINOLOKET) 
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FIGUUR 45 LOCATIES VAN DE DERTIEN OVERIGE BORINGEN IN HET LIEVERDER NOORDBOS MET OP DE 

ACHTERGROND DE BODEMKAART (LINKS) EN AHN 3 DYNAMISCHE OPMAAK (RECHTS). DE VORM DE PUNT GEEFT 

AAN OF KLEI IN DINOLOKET IS GEÏNTERPRETEERD ALS DE FORMATIE VAN BOXTEL (DRIEHOEK) OF DE FORMATIE 

VAN PEELO (ROND). 

 

 

TABEL 3 BEGINDIEPTE (IN CM) VAN DE VERSCHILLENDE KLEISOORTEN IN DE DERTIEN BORINGEN IN HET 

LIEVERDER NOORDBOS. DE BEEKAFZETTING IS HIER HET LAAGPAKKET VAN SINGRAVEN, BEHOREND TOT DE 

FORMATIE VAN BOXTEL. (DINOLOKET) 

Nr. Beekafzetting Potklei Keileem Nr. Beekafzetting Potklei Keileem 

1 60 60 - 8 20 - - 

2 160 - - 9 - - 40 

3 150 - - 10 30 - - 

4 - 100 50 11 - 40 20 

5 - 200 40 12 - 220 40 

6 20 - - 13 - 150 30 

7 0 - - 
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Booronderzoek 
 

Het doel van het booronderzoek is om in kaart te brengen waar en op welke diepten potklei 

aanwezig is in het casestudiegebied. Andere onderzoeksvragen die samenhangen met dit thema 

vragen om een beschrijving van de bodemopbouw waarvan kan worden afgeleid of er 

landschappelijke overgangen of een rand van het potkleigebied te detecteren valt. Tenslotte wordt 

ingegaan op hoe de boorresultaten zich verhouden met de gegevens uit het bureauonderzoek. 

Omdat de raaien verspreid liggen in verschillende bodemkundige situaties, worden de resultaten en 

discussies per raai behandeld om verwarring te voorkomen.  

Resultaten en discussie 

In het Lieverder Noordbos zijn 23 boringen in vier raaien gezet (fig. 46). Ze zijn zo geplaatst dat de 

grootste bodemvariatie, zoals geschetst in het bureauonderzoek, wordt meegenomen. Een tweede 

reden is dat de rand van het potkleigebied en de overgang naar de keileembult op deze manier in 

kaart wordt gebracht. De grond werd aangeboord met een edelmanboor en langs een meetlint 

gelegd waarna de bodemkenmerken (type materiaal, inclusies, kleur) werden beschreven en 

geïnterpreteerd (horizont, Formatie). 

 

FIGUUR 46 LOCATIES VAN DE BORINGEN EN RAAIEN IN HET BOORONDERZOEK. 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Raai 1 

Raai 1 is de catena van het onderzoeksgebied. Deze gaat van laag (nr. 1) naar hoog (nr. 9) en loopt 

op de geologische kaart uit 1990 door een zone met potklei onder dekzand (nr. 1 t/m 3) en met 

ondiep keileem (nr. 4 t/m 9). Boring 1 ligt direct naast het ven waardoor deze zeer laag in de 

maaiveldhoogtegrafiek hiernaast staat. Het werd hier op een gegeven moment te nat om dieper te 

boren. In deze boring is dan ook alleen dekzand aangetroffen, wat niet geheel vreemd is aangezien 

het ven in een dekzand-arm ligt (fig. 47).  Behalve boring 4 (een grensgeval) komt de rest van de 

boorkernen overeen met de verwachting volgens de geologische kaart uit 1990. Potklei komt vaker 

voor in de lagergelegen gebieden richting het beekdal. In boringen 2 en 4 was dekzand uitgeloogd 

(E) maar er is in plaats van een inspoelingshorizont (B) een kleilaag met gleyverschijnselen aanwezig 

(Cg). Dit impliceert dat kleine deeltjes via horizontaal watertransport bovenop de ondoorlatende 

kleilagen naar het beekdal stromen.  

In de bosbodem is veel humeus materiaal geaccumuleerd. Dit is zowel in onverteerde (O, 

bladerdek), halfverteerde (Of) en verteerde of homogene (Oh) staat aangetroffen. In een oud bos is 

over het algemeen een grote ophoping van humeus materiaal te verwachten. Dit blijkt in het 

Lieverder Noordbos wel uit de dikke lagen. De humus verrijkt soms ook de dekzandlaag waardoor 

deze een humeus karakter krijgt (Ah). Hoe dieper hoe minder humus aanwezig is (A) en in het 

keileemgedeelte blijkt er vaak een overgangslaag te zijn waarin dekzand en klei gemengd zijn (A + 

Cg). 

 

 

FIGUUR 47 LIGGING VAN DE BOORLOCATIES TEN OPZICHTE VAN 
DE GEOLOGISCHE KAART UIT 1990. 

Ondiep keileem 

Keileem onder dekzand 

Zandige eenheid Formatie van Peelo 

Ondiep potklei 

Potklei onder dekzand 

Dekzand 
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Raai 2 

De zeven boringen in raai 2 lopen door vier verschillende geologische zones. Net als in raai 1 komt 

ook hier ondiepe potklei aan het licht in de laaggelegen delen. In boringen 13 en 17 is nog een restant 

keileem op de potklei aangetroffen. Boring 13 springt er in dit geval uit omdat hier potklei met zand 

wordt afgewisseld.  

De boorinhoud komt gedeeltelijk overeen met de geologische kaart uit 1990. In boring 12 begint 

potklei ondieper dan is aangegeven, in boring 13 komt dus nog een restant keileem voor en hoewel 

boring 15 in de zone met de zandige eenheid van de Formatie van Peelo ligt, komt dit juist in boring 

16 terug (fig. 48). Boring 17 zou volgens de kaart ondiepe keileem moeten bevatten, wat ook waar is, 

maar dit is een dunne laag met daaronder potklei. Qua bodemontwikkeling hebben alleen boringen 

10 en 15 een uitspoelingshorizont (E) en in beide gevallen is dit op het niveau van het grondwater. 

Boring 10 ligt dichter bij het beekdal en hier zal daarom door de hellingsgraad eerder horizontaal 

transport plaatsvinden.   

Hoewel er in de grasenclaves hedendaags geen ophoping van bosmateriaal is blijkt de bovenste laag 

vaak zeer humeus. Er bestaat twijfel of deze Ah of Oh genoemd moeten worden, want op enkele 

plekken bestaat deze laag bijna uit pure humus zonder zand. Dit heeft vermoedelijk te maken met 

het bos wat er lange tijd heeft gestaan. Oude bosgrond was erg geschikt om plaggen van te steken 

maar aangezien de bodem intact lijkt, inclusief humuslaag, is dit waarschijnlijk hier niet gebeurd. 

 

FIGUUR 48 BORING 16 WORDT NAAR 

ONDEREN TOE NATTER EN  BESTAAT DAAR 

VOORNAMELIJK UIT DE ZANDIGE EENHEID 

VAN DE FORMATIE VAN PEELO. (EIGEN 

FOTO) 
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Raai 3 

De drie boringen in raai 3 lopen vanuit de zuidoosthoek van het bos naar de keileembult. Hoewel in 

het absolute puntje van het bos een gedeelte ondiep potklei begint, ligt boring 18 volgens de kaart 

uit 1990 nog in het keileemgebied onder een laag dekzand. Boring 19 ligt op de grens tussen keileem 

onder dekzand en zeer ondiep keileem, waarna boring 20 in het ondiepe keileem volgt. Deze locatie 

ligt ook het hoogste van de drie (fig. 49). De bodemkaart geeft aan dat klei overal binnen 40 cm 

onder het maaiveld moet liggen.  

Boringen 18 en 19 komen qua keileemdiepte overeen met de verwachting. Boring 20 valt op omdat 

hier een donkergrijze, vettige klei direct onder de humuslaag is aangetroffen. De klei wordt naar 

onderen lichter van kleur, dan bruin en vervolgens geel (fig. 50). De consistentie lijkt niet op keileem. 

Mogelijk behoort deze afzetting tot het laagpakket van Singraven. Potklei heeft van origine ook een 

donkere kleur maar bevat overal in het onderzoeksgebied gleyverschijnselen. Dieper in de boring 

ontmoet de klei grondwater en gaat de donkere kleur over in bruin en sepiakleur. Op deze diepte 

lijkt het wel op potklei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ FIGUUR 49 BORING 20 LIGT NABIJ MEERDERE GEULEN 

WAARDOOR DE GROND VERMOEDELIJK GOED VERZADIGD IS 

MET WATER. MOGELIJK DAT STERKE GLEYVERSCHIJNSELEN 

DE OPVALLENDE KLEUR VAN DE KLEI VEROORZAKEN. 

< FIGUUR 50 INHOUD VAN BORING 20 MET DETAILFOTO 

VAN DE SEPIA-KLEURIGE KLEI. OP DE FOTO LIJKT HET 

BLEKER DAN IN HET ECHT. 
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Raai 4 

Net als raai 3 komt deze raai uit de punt van het bos en doorsnijdt het de keileembult. Het meest 

zuidwestelijke punt (boring 21) bestaat volgens de geologische kaart (1990) uit ondiepe potklei. De 

bodemkaart geeft echter aan dat alle drie de boringen in de zone met klei tussen 40-120cm onder 

het maaiveld liggen.  

Boring 21 kent onder de humuslagen een steeds grotere vermenging van zand en klei. Door ondiep 

grondwater loogt het zand uit zodat het een steeds wittere kleur krijgt. Ook op het einde van de 

boring zijn de brokken lichte klei met oxidatievlekken nog gemengd met wit zand. De huidige 

interpretatie is keileem maar dit is geenszins zeker. Boringen 22 en 23 laten een duidelijker beeld 

zien: in boring 22 begint keileem direct onder de humuslagen en in boring 23 is onder afzettingen 

van dekzand met humus ook keileem aangetroffen.  

De boorinhoud komt grotendeels overeen met de geschetste verwachting. In het profiel van boring 

21 is een potkleilaag echter niet (als zodanig herkenbaar) aanwezig. Hier bleef klei nog tot op flinke 

diepte gemengd met zand en het onderscheid tussen potklei en keileem was niet goed te maken. De 

klei zit in boring 22 ondieper dan de bodemkaart heeft aangegeven maar in boring 23 komt de 

begindiepte van de het keileem wel overeen met de bodemkaart. Dit zal in boring 21 ook zo zijn 

want hier is een pure kleilaag niet aangeboord. Deze laatste twee boringen komen overeen met de 

ligging van de keileembult op de geologische kaart uit 1990.     

 

Conclusie 

De boorinhoud impliceert duidelijk een relatie tussen maaiveldhoogte (erosie) en het voorkomen 

van ondiep potklei. In de noordnoordwestelijke kant van het bos, het gedeelte dat het dichtst bij het 

beekdal ligt, wordt potklei het vaakst aangetroffen. Sporadisch is er nog een keileemrestant 

bovenop de potklei aanwezig. Er zijn aanwijzingen voor horizontaal watertransport van organische 

resten in het potkleigebied richting het beekdal. Al het aangeboorde potklei bevat 

gleyverschijnselen (soms met opvallende kleuren), wat wijst op een fluctuerende grondwaterstand. 

Een rand van het potkleigebied wordt duidelijk in de overgang naar de keileembult. De inhoud van 

de boringen komen daarin grofweg overeen met de geologische kaart uit 1990. De diepte waarop 

klei begint komt ook grotendeels overeen met de bodemkaart. Een klei-afzetting van de Formatie 

van Boxtel is mogelijk één keer in het zuiden aangetroffen en is niet, zoals de boringen in DinoLoket 

aangeven, over het hele noordelijke gedeelte van het bos te vinden. In de bosgedeelten blijkt de 

bodem bedekt door dikke lagen met organische resten. Ook de laag aan het maaiveld in de 

grasenclaves is zeer humusrijk, wat kan komen door het bos dat hier tot in de twintigste eeuw heeft 

gestaan.  
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3.2 Mens 
 

In dit deelhoofdstuk wordt de invloed van de mens op de ontwikkeling van het landschap 

onderzocht met behulp van kaartmateriaal en archieven. Aangezien het Lieverder Noordbos lang 

eigendom was van de marke van Lieveren en banden had met havezate Mensinge, zijn er redelijk 

wat archiefstukken bekend. Als eerste zal de eigendomsgeschiedenis worden uitgewerkt, waarna de 

ontwikkeling op kaarten door te tijd heen wordt weergegeven. Dan komen de menselijke sporen die 

in het reliëf zichtbaar zijn aan bod, en deze worden gecombineerd met informatie over het vroegere 

gebruik en beheer van het bos. Op deze manier is de cultuurhistorische langetermijnontwikkeling 

van het Lieverder Noordbos in kaart gebracht.  

 

FIGUUR 51 HET LIEVERDER NOORDBOS HOORDE BIJ DE MARKE VAN LIEVEREN, WAAR HET ESDORP LIEVEREN 

(LOGISCHERWIJS) DEEL VAN UITMAAKTE. DIT DORP LAG OP DE POTKLEI NABIJ HET LIEVERDER DIEP EN HAD TWEE 

ESSEN.OP DE BONNEKAART UIT 1903 IS NOG EEN DEEL VAN HET ZUIDBOS AANWEZIG EN IS MEN NET BEGONNEN 

MET HET ONTGINNEN VAN DE HEIDE. EEN DEEL VAN HET NOORDBOS BESTOND NOG UIT (BOS)HEIDE. 
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Eigendomsgeschiedenis 
 

De eerste keer dat het Lieverder Noordbos in de archieven wordt genoemd is in een willekeur uit 

1492/1592. Over deze datering bestaat volgens Heringa (1981) discussie omdat er 1592 in de 

willekeur staat maar er wordt naar verwezen in een tweede stuk uit 1521, wat een antedatering voor 

de willekeur geeft.106 Om dit op te helderen heeft hij geprobeerd een aantal namen uit de willekeur 

te duiden. Volgens hem is de genoemde Hidden Ewszuma mogelijk Hidde van Ewsum Jr. die in 1492 

een scheiding van vaderlijke goederen overeenkwam. De genoemde Johan Tedema kan verwijzen 

naar Johan Thedema (burgemeester van Groningen 1465-1504), maar er komt ook een Joan Tedema 

in het huisarchief van Nienoord voor in 1567. Hier komt in 1563 ook een Johan de Mepsche in voor, 

vermoedelijk dezelfde als in de willekeur. Er zijn dus meer argumenten voor de datering van 1492 

dan voor 1592 en Heringa (1981, 172) vermoedt dat het jaartal simpelweg verkeerd was geschreven. 

De marke van Lieveren 

Door de willekeur is het bekend dat het bos eeuwenlang gemeenschappelijk markebezit van de 

marke van Lieveren was. In tegenstelling tot het elzenbroekbosje in het tweede casestudiegebied is 

het Lieverder Noordbos als één geheel op oude kadasterkaarten aangegeven (fig. 52). Alle 

markegenoten hadden een aandeel in het bos en dit werd af en toe verhandeld (zie tabel 4). Hieruit 

blijkt dat gedurende het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw Hindrik Jans 

Winsingh zijn zinnen op het bos had gezet. Eigenaren moesten grondbelasting betalen en dit kon 

voor de ‘normale’ burger soms niet uit als de opbrengst van het hout tegenviel.107 Daarom was het 

voor hen voordeliger om de grond te verkopen. De waarde van de grond steeg in de loop der tijd: 

een klauw grond was in 1769 nog 61,20 gulden waard en in 1807 al 180,0 gulden.108 Het Lieverder 

Noordbos bestond uit 12 

waardelen met elk 32 klauwen. 

Voordat er wordt ingegaan op 

de adel en de invloed van 

Mensinge, wordt eerst de rol van 

de markegenoten in het 

eigenaarschap van het bos 

besproken. Wie zaten er in de 

marke en wat was hun rol bij 

besluitvorming?  

 

 

 

 

 

 
106 Heringa 1981, 172 
107 De Zee 1991, 35 

108 Pelinck 1985, 191 

FIGUUR 52 OP DEZE UITSNEDE VAN HET 

MINUUTPLAN (RODEN SECTIE F) VAN +/- 1832 

IS ZICHTBAAR HOE DE ESSEN, BEEKDALEN EN 

DE GROND IN HET DORP IS OPGEDEELD 

TERWIJL HET BOS ALS ÉÉN ELEMENT WORDT 

WEERGEGEVEN. 
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TABEL 4 VERHANDELINGEN VAN AANDELEN VAN MARKEGENOTEN IN HET LIEVERDER NOORDBOS. *DE KLEINE 

EIGENAREN WORDEN NIET SPECIFIEK BIJ HET LIEVERDER NOORDBOS GENOEMD MAAR AAN HET BEGIN VAN DE 

AKTE STAAT WEL H.H. KAMPHUIS, R.H. WESTER, R.F. DALFIEN, J.J. NOORD EN K. EGBERTS. AANGEKOCHT 

DOOR HINDRIK HINDRIKS WINSINGH, JAN WINSINGH, ROELF WINSINGH, JANNES WINSINGH, STEVEN WINSINGH 

EN PREDIKANT HEER ENTO HARMANNUS MECIMA. ALLEMAAL VOOR 1/6E DEEL EIGENAAR. 

Jaar Verkoper Koper Grootte Archieftoegang 

1765 Kinderen van Sikke Jans 
en Annegien Gosens 

Hindrik Jans 
Winsingh 

Kwart waardeel 0598/386 

1769 F.W. van Halsema Hindrik Jans 
Winsingh 

Half waardeel 0598/385 

1769 Sikke Sikken Hindrik Jans 
Winsingh 

Half waardeel 0598/386 

1769 Kinderen van Sikke Jans 
en Annegien Gosens 

Hindrik Jans 
Winsingh 

3-3/4e klauw 0598/387 

1771 Erven Hindruka Egberts Hindrik Jans 
Winsingh 

1-3/4e klauw 0598/388 

1784 Willem Jacobs Gesina 
Oldenhuis 

7-3/4e klauw 0616/1199 

1789 Roelff Jansen Hindrik Jans 
Winsingh 

7 en 1/8e klauw 0598/389 

1792 Willem Jacobs Hindrik Jans 
Winsingh 

7-3/4e klauw 0598/390 

1805 Beerent Jans Weduwe Ellents 
en Hindrik Jans 
Winsingh 

Kwart van 3-3/4e 
waardeel 

0598/391 

1807 Joesten Huiberts Hindrik Jans 
Winsingh 

1,5 klauw 0598/392 

1808 Jacob en Cornelis Verveld Weduwe Ellents 
en Hindrik Jans 
Winsingh 

Half waardeel 0598/393 

1819 Een aantal kleine 
eigenaren* 

Hindrik Hindriks 
Winsingh en 
broers 

13 klauwen 0598/394 

1837 Alje Bonthuis Tale Hoiting 1/10e van 84 
klauwen  

0600/97 

1840 Ento Harms Mecima 
(eerder gekocht bij Grietje 
Pieters Santee) 

Jannes Winsingh 6 en 1/60e 
aandeel 

0598/395 

1848 Erven van Steven Jans 
Sinninge 

Hinderikus 
Krijthe Jans 
Douwes 

11-7/8e klauw 0598/396 

1857 Jantien Hindriks Winsingh Tale Hoiting 35 & 14/360e 
klauw 

0600/98 

1865 Erven van Jantien Hindriks 
Winsingh 

Weduwe Jan 
Assies 

2 en 323/360e 
klauwen 

0598/397 

1871 Markegenoten Kymmel 17 bunder, 67 
roede, 90 ellen 

0616/1294 
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Naast degenen op de overdrachtsaktes in tabel 4 zijn er nog enkele andere bronnen waarin 

eigenaren worden genoemd. In een akte uit 1815 over het weiden van varkens in het bos worden 

Kymmel, R.P. Deodatus, G. Jacobs en consorten, A.H.J. Winsingh, A.S. Lantee, L. Aukema en ? 

Jacobs (te Midwolde) genoemd.109 Ook staat er dat Kymmel heeft gesproken met H.J. Pol, R. en J. 

Ananias, en P.T. Liebes maar dat zij geen kopie van de akte verlangen. Het is niet duidelijk of deze 

laatste vier ook mede-eigenaren zijn of de grond alleen in bruikleen hebben. Vermoedelijk is het dat 

eerste (en waren zij de enigen die varkens weidden) aangezien Ananias en Pol(ling) in 1832 ook in 

Lieveren woonden. Zoals in zoveel dorpen werd rond 1832 een deel van de huizen in Lieveren 

bewoond door de eigenaar en een deel verpacht.110 Grote familienamen in Lieveren rond 1832 zijn 

Ananias (vijf woningen), Stel (twee woningen) en Arends (twee woningen). De bewoners in deze 

periode zijn weergegeven in tabel 5 met de te achterhalen huisnummers in figuur 53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
109 Drents Archief, toegangsnr. 0598, inv.nr. 567 110 Bevolkingsregister Roden 1830; OAT Roden 

sectie F 1832 

Huisnr. Bewoner Huisnr. Bewoner 

1 Jan Teijes Casemier 10 Willem Ananias 

2 Wolter Piers Bronsema 11 Jan Ananias 

3 Willem Jacobs Koning 12 Wubbechien Reinders 

4 Hendrik Jans Stel 13 Roelof Jans Arends 

5 Jan Jans Stel 14 Geerd Berends Bezu 

6 Roelf Bartels Tiesinga 15 Derk Gerrits Doorn 

7 Reinder Tjebbels 
Zuurd 

16 Roelf Ananias 

8 Cornelis Jans Kruims 17 Hendrik Jans Polling 

9 Jan Jans Vulling 18 Gerrit Harms Meulema 

^ FIGUUR 53 DETAIL VAN HET 

MINUUTPLAN UIT 1832 MET 

ENKELE TE HERLEIDEN 

HUISNUMMERS. 

> TABEL 5 INWONERS VAN 

LIEVEREN IN 1830 VOLGENS HET 

BEVOLKINGSREGISTER 
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Tijdens de ruil- en markescheidingen van 1871-72 werden de landen opnieuw ingedeeld en kreeg 

iedere markegenoot een stuk veldgrond, veen en groenland.111 Ook het bos viel later, in 1895, onder 

de te verdelen markegronden en werd verkocht aan Jan Wilmson Kymmel. De lijst van 

markegenoten ten tijde van de scheiding is verwarrend omdat een aantal personen (J. Wiering, J.H. 

Wiering, J.R. Zuidema, J. Luige. H.J. Pol, H.J. Stel, R.J. Arends, D.H. Fontines(?) en C. Jimes(?) ) met 

toegekende grond worden genoemd, maar er zit ook een losse namenlijst bij die hier niet volledig 

mee overeenkomt (tabel 6).  Een laatste bron van eigenaren rond 1900 zijn de correcties van het 

aandeel in het Lieverder Noordbos van Hinderikus Winsingh Assies (14 203/4320 klauw) waarin ook 

de aandelen van G. Reijtjes (8 287/1080e klauw) en L. Assies, echtgenote van L. Buiten (8 287/1080 

klauw), worden genoemd.112 

TABEL 6 LOSSE NAMENLIJST BIJ DE MARKESCHEIDING VAN LIEVEREN IN MET DE HOEVEELHEID BUNDER 

(DIE MEN KREEG?).113 

Markegenoot Bunder Markegenoot Bunder 

J.W. Kymmel 17 J.R. Zuidema 1 

J.F. Cazemier 18 ½  H.J. Polling 26 

W.P. Boonsema 18 ½  R. Ananias 11 ½ 

H.J. Stee 23 ½ C.J. Bruins 3 

J.J. Stee 16 1/8 K. Hofsteere 3 

R.J. Arends 20 ½  P.A. Buize 1 ½ 

D.G. Doorn 7 G. Kruims 7 ¼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 Drents Archief, toegangsnr. 0616, inv.nr. 
1294 
112 Drents Archief, toegangsnr. 0598, inv.nr. 389 

113 Drents Archief, toegangsnr. 0616, inv.nr. 
1294 

FIGUUR 54 DEZE ZWERFKEI IN HET 

LIEVERDER NOORDBOS LIJKT OP EEN 

MARKE- OF ANDERE 

MARKERINGSSTEEN.  (EIGEN FOTO) 
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Havezate Mensinge 

Hoe ver terug in de tijd de adel van invloed was op het wel en wee van het Lieverder Noordbos is niet 

bekend. Aangezien in de willekeur uit 1492 al enkele prominente figuren worden genoemd, 

waaronder Hidden Ewszuma van het geslacht Van Ewsum, die vanaf de vijftiende eeuw op Mensinge 

woonden, lijkt het erop dat de markgenoten al lange tijd met de bewoners van Mensinge overlegd 

moeten hebben over het bos. De Van Ewsums woonden tot 1721 op de havezate, waarna het via 

Coninck, Ripperda en Meisterlin uiteindelijk in 1740 aan Coenraad Wolter Ellents werd verkocht. Van 

de rijke stand zijn meer gegevens bekend dan van de markegenoten en dat geeft een gezicht (fig. 

55) aan degenen die dingen in het eigenaarschap van het bos in die tijd. 

Uit een archiefstuk van 1775 blijkt dat Coenraad Wolter Ellents één waar en zestien klauw aan 

bosgrond bezat.114 Hij was landschapssecretaris van beroep en trouwde met Gesina Oldenhuis. 

Aangezien ze kinderloos bleven, regelde na Coenraad’s dood de neef van Gesina de financiële kant. 

Nadat Gesina ook was overleden erfde hij de havezate. Jan Wilmsonn Kymmel (fig. 56) was 

burgemeester van Roden en zijn positie en bezittingen gingen in 1823 over op zijn zoon Coenraad 

Wolter Ellents Kymmel. Ook deze Coenraad kreeg geen kinderen en daarom ging zijn bezit naar zijn 

neven Pieter Dirk Kymmel en Jan Wilmsonn Kymmel. Voornamelijk (deze) Jan Wilmsonn Kymmel 

was erg actief in het beheer van de bossen en zijn naam duikt regelmatig op in de archieven van het 

Lieverder Noordbos. De twee neven bezaten ten tijde van de markescheiding 92 klauw van de totale 

384 klauwen bos. Volgens De Zee (1991) kocht Jan Wilmsonn Kymmel de markegenoten in 1897 uit 

en werd volledig eigenaar van het bos. Als dit klopt dan dateert de inkomstencorrectie van 

Hinderikus Winsingh Assies gedateerd tot +/- 1900 van vóór deze tijd. Hierna bleef het vijftig jaar stil, 

totdat het bos in 1958 werd aangekocht door de staat. Sindien beheert Staatsbosbeheer het gebied. 

Uit de beheersplannen tussen 1992 en 2002 blijkt dat de meest noordelijke grasenclaves die gelegen 

waren tussen stroken bos werden verpacht (zesjarig) en dat Staatsbosbeheer ze graag terug wilde 

om gebied te ontwikkelen.115  

 

 

 
114 Drents Archief, toegangsnr.0598, inv.nr. 569 115 Staatsbosbeheer 1992 

FIGUUR 55 PORTRET VAN COENRAAD 

WOLTER ELLENTS (1720-1784). 
FIGUUR 56 PORTRET VAN JAN 

WILMSONN KYMMEL (1761-1823). 
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Ontwikkelingen in vogelvlucht 
 

Eén van de bronnen die inzicht geven in de ontwikkelingen van het bos zijn (topografische) kaarten. 

Op de vroegste kaart in de Atlas van Blaeu staat al een bos bij Lieveren getekend (fig. 57). Dit is geen 

verassing aangezien de oudere willekeur ook al over dit bos gaat. Op kaarten van vóór 1900 blijkt het 

bos door te lopen tot het dorp, waarna een gedeelte is gekapt ten behoeve van weilanden en 

huizenplaatsen (fig. 58). In de OAT van +/- 1832 wordt het Lieverder Noordbos omschreven als 

‘opgaand bosch’, en het gebied aan de oostkant als ‘heide en weide’. Dit oostelijke gebied maakt 

hedendaags deel uit van het bos. Dat het Lieverder Noordbos werd aangeduid als ‘opgaand bosch’ 

en niet, zoals het Zuidbos als ‘hakbosch’ is vreemd omdat schriftelijke bronnen erop duiden dat het 

wel degelijk een hakhoutfunctie had. Het Zuidbos verdween in de loop van de twintigste eeuw.  

Hoewel vanaf 1903 het bos oostelijk werd uitgebreid door bebossing van de heide, werden er vanaf 

toen ook steeds meer stukken gekapt. In 1926, toen de familie Kymmel nog eigenaar was, blijkt er 

iemand in de noordoostelijke punt te zijn gaan wonen. De boskap ging door en in 1935 staan enkele 

delen aangegeven als bouwland. De zware klei en natte condities maakten het echter niet geschikt 

voor akkerbouw en na 1954 worden alle (oude en nieuwe) ontgonnen stukken als weiland/grasland 

in gebruik genomen. Het kappen van bos stagneerde rond 1961. Dit is ook de periode waarin 

Staatsbosbeheer het bos onder beheer kreeg. Door hun hands-off beleid is er sindsdien weinig 

veranderd in het bos. De ontwikkeling van het bos is nog niet afgelopen want door nieuwe aanplant 

in de grasenclaves zullen toekomstige topografische kaarten er anders uitzien.  

 

 
FIGUUR 57 DETAIL VAN DE KAART VAN CORNELIS PIJNACKER (1634) WAAROP LIEVEREN EN EEN BOS LANGS DE 

WEG NAAR RODEN WORDT AFGEBEELD.  
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FIGUUR 58 ONTWIKKELING VAN HET LIEVERDER NOORDBOS OP KAARTEN VAN 1821 TOT HEDEN. 

1821 
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Gebruik en beheer 
 

Het gebruik en beheer van het bos door de tijd heen is af te leiden uit zowel menselijke sporen in de 

bodem als schriftelijke bronnen. In deze sectie wordt een chronologisch beeld geschetst van 

menselijke interventie, gebruik, beheer(plannen), en doelstellingen van/met het bos. Over de 

vroegste fasen is weinig bekend. In Nederland worden archeologische vondsten bijgehouden in 

ARCHIS en uit deze database blijkt dat er nooit archeologisch onderzoek en geen losse vondsten zijn 

gedaan in het Lieverder Noordbos.  

Cultuurhistorische relictenkaart 

Hoewel de archeologie geen informatie verschaft, blijkt dat menselijke interventies in het bos goed 

te traceren zijn op de hoogtekaart (AHN 3). Er liggen veel antropogene structuren in het bos, welke 

zijn samengebracht op een cultuurhistorische relictenkaart (fig. 59). De meesten zijn niet te dateren 

en daarom moeten de verschillende soorten structuren eerder als verschillende fases van activiteit 

worden gezien. Hieronder worden de structuren van (mogelijk) oud naar jong besproken.  

 

FIGUUR 59 CULTUURHISTORISCHE RELICTENKAART MET ALLE ANTROPOGENE ELEMENTEN IN HET LIEVERDER 

NOORDBOS. DE WIRWAR VAN STRUCTUREN IS HIERONDER OVER MEERDERE OVERZICHTELIJKERE KAARTEN 

VERDEELD.  

 

Legenda 
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1: Oude en onbekende structuren 

 

FIGUUR 60 OUDE EN ONBEKENDE STRUCTUREN IN HET LIEVERDER NOORDBOS. 
 

Oude wallen. In het reliëf van de zuidelijke helft van het bos zijn vaag rechthoekige walstructuren te 

onderscheiden (fig. 61). Ze doorsnijden de hoge noord-zuid lopende wal/weg en lijken zich ook niks 

aan te trekken van het regelmatige greppelpatroon oostkant, waardoor ze vermoedelijk ouder zijn 

dan deze elementen. De wallen in het midden en oosten zijn duidelijk zichtbaar op de AHN terwijl 

die in het westen nauwelijks te onderscheiden zijn van de omgeving.  De omwalde gedeelten 

kunnen geïnterpreteerd worden als aan elkaar gelegen rechthoekige percelen of als één groot 

omwald rechthoekig perceel (zie de onafgemaakte rechthoekige vorm in het midden) dat is 

opgedeeld in meerdere kleine percelen. Ook liggen er kleinere omwalde percelen grenzend aan de 

grote rechthoek. De grootte van de percelen varieert sterk maar schommelt gemiddeld rond een 

lengte van 30 m. De grote rechthoek sluit hier met zijn 90 m (drie keer de grootte van een gemiddeld 

perceel) ook op aan. De vorm van de percelen doet denken aan (vroege) celtic fields maar het is niet 

mogelijk om hier definitieve uitspraken over te doen. Hebben deze structuren te maken met het 

mogelijke grafveld in het noorden van het bos? Stond het bos er al toen de wallen werden 

opgeworpen? En wat zegt dit over de oudheid van het bos? Dit zijn vragen die in (eventueel 

archeologisch) vervolgonderzoek aan bod kunnen komen.  

Legenda 
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Antropogene heuvels In het noorden van het bos liggen 10-13 ronde verhogingen die tenminste 50 

cm boven het maaiveld uitsteken (fig. 61-62). De heuvels zijn gegroepeerd in diagonale rijen en het 

staat buiten kijf dat dit antropogene structuren zijn. Met een diameter van ongeveer 8m en hun 

ligging op de flank van het beekdal is het mogelijk dat dit grafheuvels zijn. Het uitzicht vanuit het 

bos naar de tegenoverliggende beekdalflank is erg imposant. Bovendien had het Lieverder Zuidbos 

ook een grafheuvel. Er zijn echter ook wat tegenargumenten te noemen. Ten eerste liggen 

grafheuvels vaak in groepen en niet in geordende diagonale rijen. Ook zijn sommige heuvels wel erg 

breed en zijn de randen niet altijd goed zichtbaar omdat ze overgaan in het omliggende landschap. 

Proefboringen gaven geen uitsluitsel. In één boring was een dubbele bodem zichtbaar, maar dan 

nog kan het zand zowel in de middeleeuwen als in de twintigste eeuw opgeworpen zijn. Het is 

opvallend dat er geen significante gaten of kuilen in de directe omgeving liggen waar het zand 

vandaan kan komen. Tenslotte zijn er enkele insnijdingen in het reliëf zichtbaar die lijken op 

karresporen. Een relatie tussen grafheuvels en karresporen komt vaker voor, bijvoorbeeld op het 

Ballooërveld. 

 

FIGUUR 61 DETAIL VAN DE HOOGTEKAART (AHN 3 DYNAMISCHE OPMAAK) WAAROP DE RONDE HEUVELS GOED 

ZICHTBAAR ZIJN. OOK ZIJN LINKS DE MOGELIJKE KARRESPOREN AFGEBEELD. 
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FIGUUR 62 HET MAAIVELD IN HET NOORDEN VAN HET BOS IS GLOOIEND DOOR DE HEUVELS. FOTO GENOMEN 

KIJKEND OP ÉÉN VAN DE HEUVELS MET OP DE ACHTERGROND NOG EENTJE. (EIGEN FOTO) 
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2: Tijd van de boermarke 

 

FIGUUR 63 VERVOLG OP STRUCTUREN IN HET LIEVERDER NOORDBOS. 

  

Centrale wal(len) Het is goed mogelijk dat de wallen die vanuit het noorden, zuiden en westen naar 

het midden van het bos lopen (zie foto omslag) al stammen uit de tijd van de boermarke. De 

vroegste kaarten beelden deze niet af maar dit komt hoogstwaarschijnlijk door de schaal waarop ze 

zijn getekend. De lijnelemenenten zijn voor het eerst zichtbaar op de Bonnekaart uit 1903 en hierop 

staat ook de hedendaags ontbrekende oostelijk wal. De wallen worden aan beide kanten 

geflankeerd door greppels, waar vermoedelijk ook het materiaal van de wal vandaan komt. Door de 

natte condities in het bos functioneren de greppels, als laagste punt zijnde, ook nu nog als 

wateropvang.  

Een deel van de noordelijke en zuidelijke wal maken hedendaags deel uit van het padennetwerk in 

het bos en mogelijk was dit vroeger ook de primaire reden voor de aanleg. Het zuidelijke deel van de 

wal ligt zo gepositioneerd dat het pad doorgetrokken kan worden naar het centrum van Lieveren en 

dit zal een handige weg richting het bos zijn geweest. De vier wallen/paden zullen elkaar in het 

midden geraakt hebben en zo een snelle weg door het bos hebben gevormd. Dit zal voornamelijk 

handig zijn geweest tijdens de houtverkopingen tussen 1775 en 1862. Een andere reden voor 

opwerping van deze wallen kan verdeling van grond zijn geweest. Echter was het bos tot de 

Legenda 
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markeverdeling gezamenlijk bezit en hoewel sommige personen een groter aandeel in het bos 

hadden dan anderen, is er geen reden om aan te nemen dat het bos met de wallen in vieren is 

gedeeld om eigendomsgrenzen aan te geven. 

Vanaf 1961 worden de oostelijke en westelijke wegen niet meer weergegeven. Aangezien het bos 

oostelijk is omgezet tot weiland, zal de wal hier in deze tijd zijn geëgaliseerd. Tot 1970 ligt er nog 

greppel ten zuiden van waar de oostelijke wal moet hebben gelegen. De huidige greppel door het 

struweel ligt verder zuidelijk en heeft geen relatie met het wallichaam. 

12 meter greppels In de zuidoosthoek liggen vijftien gelijksoortige greppels van ongeveer één a 

anderhalf meter breed op regelmatige afstand van ongeveer twaalf meter van elkaar (fig. 64). De 

zesde greppel van onderen wordt doorgetrokken over de gehele breedte van het bos. Op het eerste 

gezicht lijkt dit simpelweg een verlengde greppel maar de enige andere doorgetrokken greppel 

(tussen greppel twee en drie) in het zuiden komt niet overeen met het patroon van de vijftien 

greppels. Deze doorgetrokken greppels zijn iets smaller en minder diep. Hun oriëntatie doet wel een 

relatie met de vijftien greppels vermoeden maar mogelijk zijn ze in een vroegere of latere fase 

aangelegd. 

Het regelmatige patroon van de vijftien greppels wijst op een geplande ingreep. Tot het begin van 

de negentiende eeuw bestond een deel van het bos nog uit heide. De omtrek van het heidegebied 

komt echter niet overeen met de lengte van de greppels waardoor een heideontginningsfunctie niet 

aannemelijk is. De zuidoosthoek ligt relatief hoog ten opzichte van de rest van het bos. Mogelijk was 

het hier, ondanks de hoge ligging, door de klei in de bodem nog erg nat en waren de greppels 

gegraven om het later aanwezige bos te ontwateren. De greppels gaan ook door de buitenwal heen 

en zouden water vanuit het bos naar de sloot rondom kunnen hebben vervoerd (fig. 65). 

Van de periode 1835-1840 is een register van inkomsten en uitgaven bewaard gebleven.116 Deze 

werd bijgehouden door Jan Assies voor de eigenaren van het Lieverderbos. Men bleek in deze tijd 

erg actief in het graven van greppels (grubs/gruppels). Het is onzeker of dit archiefstuk over de 

vijftien greppels gaat want het bevat een aantal vaagheden. Zo wordt af en toe expliciet ‘noordbos’ 

en één keer ‘zuidbos’ geschreven terwijl er bij de meeste ingrepen geen locatie staat. Mogelijk 

worden met noord- en zuidbos, net als in de willekeur (Noerdtholt, Zuydholt en Lyverholt), de 

bossen rond Roden bedoeld. Maar aangezien er in het archief de ‘eigenaren van het Lieverder bos’ 

staat, zal het gehele stuk vermoedelijk over het bos ten noorden en zuiden van Lieveren gaan. Een 

andere interpretatie is dat enkele ‘eigenaren van het Lieverder bos’ ook een gedeelte van het noord- 

en zuidbos rond Roden bezaten en dat overal waar geen locatie bijstaat over het Lieverderbos gaat.  

Een tweede probleem is de nummering van de greppels. Het archiefstuk gaat tot nr. 25 (niet alle 

tussenliggende nummers worden genoemd) terwijl er hedendaags maar vijftien greppels zichtbaar 

zijn. Ook kloppen de lengtematen in het register niet met de werkelijkheid. Neem bijvoorbeeld J. 

Hommes die in maart 1836 gruppel nr. 1 met een lengte van 72 roe groef. 72 roe komt na de 

standaardisatie van eenheden in 1820 neer op 720 m maar dat past niet in het bos. Hierbij maakt het 

niet uit of nr. 1 de bovenste of onderste greppel is. Stel dat toen de Groninger maat (4,1 m per roe) 

nog werd gehanteerd, dan is er wel genoeg ruimte tussen de rand van het bos en de centrale weg, 

maar alleen op de locaties van de onderste vijf greppels. Ook met de Groninger maat komen de 

 
116 Drents Archief, toegangsnr. 0598, inv.nr. 568 
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lengte van de greppels in het archiefstuk niet overeen met de hedendaagse werkelijk en ook niet 

met de afstand tot de centrale wal.   

Waar wel meer zekerheid over is, zijn de mensen die de arbeid hebben verricht. Dit waren veelal 

arbeiders die met dit werk een zakcentje bijverdienden. Van enkele personen is bekend dat ze uit 

Lieveren komen. Zo werkte en woonde Albert Harms Hummel, vermoedelijk dezelfde A. Hummel 

als in het register, in 1930 als boerenknecht bij de familie Cazemier. De Willem Jans Boer uit het 

register woonde in 1940 op huisnummer 3 in Lieveren. Ook arbeider J. Hommes (Jan Roelfs Hommes 

of één van zijn kinderen) woonde in 1940 in Lieveren. Hoewel de familienaam Ananias groot was in 

Lieveren, woonde de K.J. Ananias uit het register hier niet. Vermoedelijk zullen hij en andere 

arbeiders in de omliggende dorpen hebben gewoond. Het bos was in deze periode nog markebezit 

maar het blijkt dat de markegenoten dit niet (altijd) zelf onderhielden. Mogelijk was het graven van 

deze grubs een uitzonderlijk project maar in het register staat ook meer routinewerk zoals het 

graven van gaten om telgen te planten.   

Lange greppels De lange greppels waarvan er twee door de 12-meter greppels lopen, zijn hierboven 

al kort genoemd. Het is onduidelijk wanneer deze zijn gegraven en waarvoor ze dienden. Door hun 

ligging in het verlengde van de 12-meter greppels en omdat ze alleen in de bosgedeelten liggen, is 

het vermoeden dat deze recentelijker zijn. Mogelijk was het de bedoeling om in de twintigste eeuw 

het hele bos te kappen en dienden deze alvast als afwatering en scheiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 64 EÉN VAN DE GREPPELS IN DE ZUIDWESTHOEK DIE IN EEN 

REGELMATIG PATROON LIGGEN. (EIGEN FOTO) 

FIGUUR 65 EEN INKEPING IN DE BUITENSTE WAL RONDOM HET BOS WAAR 

DE REGELMATIGE GREPPELS WATER KONDEN LOZEN. (EIGEN FOTO) 
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3: Ontginningen twintigste eeuw 

 

FIGUUR 66 VERVOLG OP STRUCTUREN IN HET LIEVERDER NOORDBOS. 

 

Smalle greppels Op drie locaties worden dunne greppels in een regelmatig patroon met 

tussenpozen van 9 m tot 11 m gevonden (fig. 67). De locaties komen overeen met het kappen van 

bos en ontginnen van het laatste restje bosheide ten behoeve van bouw- en weilanden in de vroege 

twintigste eeuw. Ontwatering was vermoedelijk de belangrijkste reden voor de aanleg van de 

greppels. Opmerkelijk genoeg hebben niet alle ontgonnen delen deze greppels (zie bijvoorbeeld de 

meest noordelijke grasstrook) en zijn ze aangelegd in gedeelten die zowel vroeg als laat zijn gekapt. 

Randgreppels Deze greppels zijn breder en liggen langs de randen van grasenclaves. Ze dienden als 

afwatering en waren vermoedelijk als eerste aangelegd om het te ontginnen gebied te markeren. 

Eén loopt diagonaal vanuit een punt van de bovenste grasenclave door meerdere zones (fig. 68-69). 

Sloot De huidige sloot is in de twintigste eeuw ontstaan. Het gebied eromheen is zompig en er 

groeien wilgen.  

 

 

Legenda 

 
 



 
 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 67 EÉN VAN DE VELE SMALLE GREPPELS DIE IN DE GRASENCLAVES 

TE VINDEN ZIJN. (EIGEN FOTO).  
FIGUUR 68 EEN RANDGREPPEL LANGS DE GROOTSTE GRASENCLAVE DIE 

LINKS OP DE FOTO BEGINT. (EIGEN FOTO) 

< FIGUUR 69 DE DIAGONALE ‘RANDGREPPEL’ DIE OOK 

STAAT AFGEBEELD OP DE KAART IN FIGUUR 66. HET IS 

NIET ECHT EEN RANDGREPPEL AANGEZIEN HET NIET 

LANGS EEN GRASENCLAVE LIGT, MAAR ZIJN LIGGING 

EN AFMETINGEN HOUDEN STERK VERBAND MET DE 

ANDERE RANDGREPPELS. (EIGEN FOTO) 
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4: Heden 

  

FIGUUR 70 DE MEEST RECENTELIJKE EN NATUURLIJKE SITUATIE VAN HET LIEVERDER NOORDBOS. 

 

Sinds Staatsbosbeheer het gebied beheert, zijn er geen structuren meer bijgekomen. Op deze 

laatste kaart (fig. 70) zijn de meest recentelijke elementen in de huidige situatie weergegeven. Ook 

de wal en greppel rond het bos (fig. 72) staan erop maar deze zijn zeer waarschijnlijk al oud. Omdat 

ze niet op oude kaarten staan is het moeilijk om ze te dateren. Bij andere bossen en boselementen 

op de Bonnekaart kan wel een wal afgebeeld staan. Dus ondanks het vermoeden dat deze 

elementen al lang bestaan, kunnen ze niet met zekerheid in fase 1 geplaatst worden en zijn ze hier 

opgenomen.  

Kleiput In het noordelijke gebied, waar potklei dicht onder het maaiveld ligt, zijn op de hoogtekaart 

enkele gaten waar te nemen. Ook in het veld zijn ze duidelijk te onderscheiden (fig.71). Mogelijk zijn 

dit kleiputten. Over het winnen van potklei in het Lieverder Noordbos zijn geen bronnen bekend. 
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FIGUUR 72 DE GREPPEL EN WAL DIE GEDEELTELIJK RONDOM HET BOS LOPEN (HIER AAN DE WESTKANT). 

(GOOGLE MAPS 2021) 

FIGUUR 71 DEZE NATTE GEBIEDEN ZIJN DE 

LOCATIES VAN DE (MOGELIJKE) KLEIPUTTEN. DIT 

GEDEELTE VAN HET BOS LIGT REDELIJK LAAG 

WAARDOOR WATER AL SNEL ACCUMULEERT. 

(EIGEN FOTO) 
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Schriftelijke bronnen 

In de willekeur uit 1492 staan afspraken met consequenties vastgelegd. Gezien de zeldzaamheid van 

zulke boswillekeuren geeft dit archiefstuk een uniek inkijkje in het vroegere gebruik en beheer van 

het markebos. Zoals wel vaker in Drenthe bestond de boete naast een geldbedrag ook uit een ton 

bier.   

1. De vier edelen (holtwaerre) die het bos om en om in beheer hadden, gingen dagelijks door het bos 

(in hun jaar) en inde boetes.  

2. Men mocht niet zonder toestemming bomen kappen, en ook toestemming verlenen zonder 

overleg met de andere markegenoten was verboden.  

3. Koters mochten geen (rijs)hout kappen en hagedoorns trekken, op straffe van één rinsgulden. 

Men mocht wel elzenhout houwen voor een varkensstal of swadeboem (steel van een bezem of zeis) 

maar dit mocht niet verkocht worden. 

4. Koters mochten niet vissen met waden, netten of korven.  

5. Als iemand van de vreemde lieden hout (had ge)hakt dan moet diegene daar naar zijn vermogen 

voor boeten (vertaling onzeker).  

6. Als er ergens een gebrek (waarschijnlijk omgewaaide boom) in de reewech was, bijvoorbeeld door 

noodweer, dan zouden de holtwaerre dat hout toewijzen. 

7. Houtskoolbranden waren verboden in het bos, op straffe van een geldboete en een ton bier. 

8. Niemand mag rijshout kappen, op straffe van een geldboete en een ton bier. 

9. Het kappen van eikenbomen en -telgen was door de markegnoten niet toegestaan, op straffe van 

vier rinsgulden. 

10. De markegenoten van het ‘Lyverholt, Zuydholt, ende Noerdtholt’ zijn overeengekomen dat 

niemand op ook maar enige wijze zelf hout mag verkopen uit deze bossen.  

11. Er mochten geen meibomen worden gekapt. 

12. Iedereen die koeien weidde in het bos moest voor elke twee dieren één eik planten, op straffe 

van een ton bier per dier. 

Veel dingen betreft het bos gebeurden dus in overleg. Volgens Löhnis (1885) werd op de jaarlijkse 

holtspraak vastgesteld welk deel van het bos werd gekapt, waarbij er onderscheid werd gemaakt in 

hardhout (eik en beuk) en weekhout (berk, es en wilg). Vanaf 1775 zijn er krantenadvertenties 

bekend van houtverkopingen in het Lieverder Noordbos (fig. 73). Deze vonden vaak plaats in de 

winter omdat de meeste mensen landbouwer waren van beroep en dan het minst te doen hadden.117 

De opbrengst van houtverkopingen werd in de periode 1768-1782 en 1843-1894 bijgehouden (fig. 

76). 118 De houtverkopingen gingen door tot 1895, het laatste jaar voordat de markegenoten het bos 

verkochten. In de advertenties staat meestal dat het ging om op wortel staande ‘zeer lange en zware 

 
117 De Zee 1991, 34 118 Drents Archief, toegangsnr.0598, inv.nr. 569; 

570 
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eiken stambomen, waaronder zwaar kromhout’ soms met de toevoeging ‘extra zwaar’ erbij. Vanaf 

1869 werd er in de advertentie standaard “eiken stam- en schilhout” gezet. Betekent dit dat de 

hoeveelheid zware stammen vanaf het midden van de negentiende eeuw afnam? Dat is lastig te 

zeggen aangezien niet elke advertentie de hoeveelheid te verkopen eikenbomen vermelde. Als men 

degenen die wel een getal noemden naast elkaar legt (fig. 77) dan blijkt dat een periode van veel 

aanbod in de late achttiende/begin negentiende eeuw werd gevolgd door een grillige fase die vanaf 

het midden van de negentiende eeuw stabiliseerde op 300 bomen per jaar. Terwijl het aanbod 

onveranderlijk bleef, fluctueerde de opbrengst in de late negentiende eeuw sterk. Dit kan te maken 

hebben met de waarde van het hout maar is ook afhankelijk van de hoeveelheid daadwerkelijk 

verkochte boomstammen. 

 

FIGUUR 73 ADVERTENTIE VAN HOUTVERKOPING IN HET LIEVERDER BOSCH IN 1833. GRONINGER COURANT 13-
12-1833. (DELPHER) 

In het deelrapport van De Zee (1991) over het historisch beheer van bossen en natuurterreinen 

kwam ook het Lieverder Noordbos aan bod. Hij schrijft dat de vraag naar hakhout in de twintigste 

eeuw afnam omdat de lonen stegen en eek, een stof voor leerlooijerijen gemaakt van eikenhout, 

werd vervangen door goedkopere alternatieven.119 Jan Wilmsonn Kymmel was erg actief in het 

beheer van zijn bossen maar na zijn dood in 1932 brak er een moeilijke periode aan. Zijn dochter 

werd geconfronteerd met een hoge belastingdruk en het onderhoud van de gebouwen en bossen 

werd te duur.120 De vraag naar hakhout nam in deze periode af maar leefde kort weer op gedurende 

de twee wereldoorlogen door behoefte aan brandstof. 1943 was het laatste jaar dat er hakhout in 

het bos is afgezet. 

Sinds Staatsbosbeheer het bos in bezit kreeg is er een ‘niets doen tenzij…’ beleid gevoerd. Alleen bij 

noodzaak wordt ingegrepen. Toch zijn er wel degelijk veranderingen doorgevoerd. 

Over het beheer na de oorlog schrijft De Zee (1991) dat het hakhout in drie fasen op enen is gezet: 

de eerste fase was in 1969/1970, de tweede fase in 1971/1972 en de derde fase in 1975, 1977 en 

1978/1979.  Bij het “op enen zetten” werd bij het hakken één telg per stronk laten staan zodat de 

deze kon doorgroeien tot overstaander (middelhout) of zodat (voormalig) hakhout wordt 

omgevormd naar hooghout.121 Dit laatste zal nagestreefd zijn in het Lieverder Noordbos aangezien 

het doel was om de kronen zodanig te laten sluiten dat de ondergroei zich goed kon ontwikkelen.122 

In de zuidwesthoek is men hierin doorgeschoten waardoor dit vermoedelijk de reden is dat er zoveel 

adelaarsvaren op deze plek voorkomt.123 Volgens Staatsbosbeheer (1992) werd er in 1927 en 1955 

nog inlandse eik aangeplant.  

 
119 De Zee 1991, 2 
120 De Zee 1991, 3 
121 Kinds 2003, 1 

122 De Zee 1991, 86 
123 Staatsbosbeheer 1992, 5 
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De derde fase viel onder het beheersplan 1975-1985 waarbij er gestreefd werd naar kleinschalige en 

gevarieerde bossen.124 Naast het omvormen van doorgeschoten hakhout tot eikenbos werden er 

ook nieuwe loofbomen aangeplant. Vennen mochten niet dichtgroeien maar werden net als de 

broekbosjes verder met rust gelaten (fig. 74). Onderhoud in deze periode bestond daarnaast uit 

(geleidelijke) dunningen en ingrepen bij stormen en ziektes. 

 

FIGUUR 74 FOTO VAN HET NOORDELIJKE VEN IN HET LIEVERDER NOORDBOS. GENOMEN IN HET KADER VAN DE 

RUILVERKAVELING RODEN-NORG. OP DE ACHTERGROND GRAAST VEE IN ÉÉN VAN DE GRASENCLAVES. 

(MODDERKOLK 1982; DRENTS ARCHIEF) 

Voor de periode 1992-2002 kwam er een nieuw beheersplan waarin doelstellingen voor zowel deze 

tien jaar als voor de lange termijn werden opgesteld.125 De planning tussen 1992-2002 bestond nog 

steeds uit nietsdoen zodat er uiteindelijk een eiken-berkenbos zou ontstaan. Mogelijk zouden 

dunningen worden uitgevoerd voor meer licht, en ontwatering van de vennen moest voorkomen 

worden. Men wilde seizoensbegrazing met runderen inzetten waardoor de graseenheid achteruit 

zou gaan. Ook kon er gemaaid worden om de soortenrijkdom te doen afnemen zodat de omvorming 

tot struweelbos sneller ging. Op de lange termijn moest het bos een natuurfunctie krijgen. Het 

belangrijkste doel van de grasenclaves was de ontwikkeling tot een halfopen bos- en 

struweellandschap. De verwachting was dat dit door de potklei rijke plantengemeenschappen 

konden worden. In het bos werd ‘verschralend’ hakhoutbeheer toegepast. Met plagproeven moest 

variabele dunning in het bos worden bereikt. Op enkele plekken werd in het kader van 

‘verschralingsexpirmenten’ de strooisellaag verwijderd. Het extensief laten grazen van vee is een 

belangrijke stap in het transformeren van de grasenclaves. Het vee moest echter ook in het bos 

kunnen grazen om een groot genoeg begrazingsgebied te verkrijgen. De toekomstvisie was het 

creëren van één aaneengesloten bos.  

 
124 Staatsbosbeheer 1976 125 Staatsbosbeheer 1992 
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Hedendaags is een aaneengesloten bos nog steeds de hoofdvisie. In het kader van de 

Bossenstrategie, waarin er 37.000 hectare nieuw bos geplant moet worden, werd er in 2020/2021 

acht hectare nieuw bos geplant in de grasenclaves (fig. 75). Soorten volgende soorten zijn geplant: 

winter- en zomereik, winterlinde, haagbeuk, gewone esdoorn, zoete kers, zachte berk, ratelpopulier 

en wilde appel.126 

 

FIGUUR 75 DETAILFOTO VAN DE NIEUWE AANPLANT IN DE GRASENCLAVES. (EIGEN FOTO) 

 

 

 

 

 

 

 
126 Hekhuis & Wijdeven 2021, 22 
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FIGUUR 76 OPBRENGST VAN DE HOUTVERKOPINGEN VAN HET LIEVERDER NOORDBOS PER JAAR. NIET VAN ALLE JAREN IS 

INFORMATIE BESCHIKBAAR. TOT DE NEGENTIENDE EEUW WERD ALLEEN HET TOTAAL BIJGEHOUDEN. 

FIGUUR 77 GRAFIEK VAN HET AANTAL EIKENBOMEN DAT IN DE KRANT WERD GEADVERTEERD PER JAAR.  
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Conclusie 

Voordat de staat het in 1958 aankocht was het bos in handen van Jan Wilmsonn Kymmel, die het 

eind negentiende eeuw van de marke van Lieveren had gekocht. Tot de late negentiende eeuw had 

het bos een grotere omvang en liep het door tot het dorp Lieveren. Ook bestond de oostelijke kant 

in de vroegere twintigste eeuw nog uit (bos)heide. Archiefstukken over het gebruik van het bos 

benoemen varkensweiderij, hakhoutbeheer, het graven van greppels en planten van telgen. 

Ondanks de relatief grote hoeveelheid archiefstukken blijft, als men naar het reliëf kijkt, een groot 

aantal vragen onbeantwoord. Wie, wanneer en waarom zijn bijvoorbeeld de oude walvormige 

structuren in het zuiden aangelegd? En de ronde heuvels in het noorden? Archeologisch onderzoek 

zou hierbij kunnen helpen. Daarnaast zijn er ook vragen waarop een antwoord vermoedelijk zal 

uitblijven, bijvoorbeeld of de lange greppels waren aangelegd met de bedoeling om het hele bos te 

kappen. Het feit dat er in de laatste decennia weinig is ingegrepen in het bos, maakt dat het reliëf 

nog zulke waardevolle bevat. 
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3.3 Natuur 
 

Bureauonderzoek 
 

Het Lieverder Noordbos valt onder atlasblok 12-12 (fig. 78). Volgens de lijsten van de NDFF zijn er 

tussen 1800 en >2010 in totaal 150 soorten in dit blok verdwenen en zijn er nog 171 zeldzame (z, zz of 

zzz) soorten over. Aangezien deze soortenlijst het hele atlasblok beslaat, is het niet specifiek voor 

het Lieverder Noordbos.  

Een tweede stap is het opstellen van een lijst van soorten die in de literatuur van het Lieverder 

Noordbos worden genoemd. Hoewel de meeste bronnen in dit literatuuronderzoek betrouwbaar 

zijn, is van enkele de kwaliteit moeilijker te controleren. Voorbeelden hiervan zijn De Zee (1991) die 

een anonieme bron met vegetatiegegevens uit 1975 aanhaalt en Den Ouden (1998) die gegevens uit 

Koop (ongepubliceerd) en Zoer (ongepubliceerd) in zijn gebiedsbeschrijving meeneemt. Eén van de 

onderzoeksvragen in deze studie betreft de vergelijking tussen de vegetatie van het Lieverder 

Noordbos en andere potkleibossen. Om dit inzichtelijk te maken is het literatuuronderzoek 

uitgebreid naar de andere bossen zodat overeenkomsten en verschillen snel zichtbaar zijn (tabel 7). 

Het literatuuronderzoek maakt duidelijk dat het Lieverder Noorbos (4) wat minder zeldzame 

soorten dan bijvoorbeeld het Gastersche Holt (12), Kleibosch (8) en de Maatlanden (7) bevat. Alleen 

Geelbroek (3) heeft er nog minder. De andere potkleibossen komen qua karakter overeen met het 

Lieverder Noordbos. De Kleibosch, Geelbroek en het Gastersche Holt worden omschreven als eiken-

haagbeukbossen.127 Ook gedeelten elzenbroekbos en elzenvogelkersbos komen voor in Geelbroek, 

het Gastersche Holt en de Maatlanden.128 De Maatlanden en het gebied rond Terheijl worden ook 

gekenmerkt door eiken-beukenbossen en eiken-berkenbossen. Alleen de Kleibosch wordt 

aangemerkt als wintereiken-beukenbos.129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 Westhoff & Barkman 1968 129; Kooij et al. 
1992; Den Ouden 1998, 35; Bijlsma et al. 2019, 
111 

128 Den Ouden 1998, 45; Vereniging 
Natuurschool & Staatsbosbeheer 2013, 10-11 
129 Den Ouden 1998, 57 

FIGUUR 78 KILOMETERHOK 

12-12 (NDFF 

VERSPREIDINGSATLAS) 



 
 

96 
 

TABEL 7 PLANTENSOORTEN DIE IN LITERATUUR VAN DE VIJF BOSSEN OP DE POTKLEI WORDEN GENOEMD. GROEN 

IS AANWEZIG. ZIE VOOR LITERATUUR PER BOSGEBIED BIJLAGE 1. 

Zeldzaam- 
heid 

Plantensoort Gastersche 
Holt 

Kleibosch Lieverder 
Noordbos 

Geelbroek Maatlanden 

a Adelaarsvaren 
     

 Amerikaanse vogelkers 
     

 Basterdkraakwilg 
     

 Basterdmeidoorn 
     

zz Beklierde heggenroos 
     

 Bergvlier 
     

a Beuk 
     

a Bitterzoet 
     

a Blauwe bosbes 
     

 Blauwsporig bosviooltje 
     

a Bochtige smele 
     

a Bosanemoon 
     

z Bosgierstgras 
     

 Boskamperfoelie 
     

a Bosveldkers 
     

 Bosviooltje 
     

zz Boswederik 
     

a Boswilg 
     

 Boswilg x Grauwe wilg 
     

z Boszegge 
     

a Braam 
     

 Crataegus x 
subsphaericea 

     

a Dalkruid 
     

a Daslook 
     

a Dauwbraam 
     

z Echte guldenroede 
     

zz Eenbes 
     

a Eenstijlige meidoorn 
     

a Elzenzegge 
     

a Es 
     

 Fijnspar 
     

zz Fraai hertshooi 
     

a Framboos 
     

a Gagel 
     

a Gelderse roos 
     

a Gele dovenetel 
     

a Geoorde wilg 
     

 Geoorde wilg x Grauwe 
wilg 

     

a Gewone eikvaren 
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a Gewone es 
     

a Gewone salomonszegel 
     

a Gewone vlier 
     

a Gewone vogelkers 
     

 Gewoon bosviooltje 
     

a Grauwe wilg 
     

a Groot heksenkruid 
     

 Grootvruchtige 
meidoorn 

     

a Grote keverorchis 
     

a Grote muur 
     

a Grove den 
     

z Gulden boterbloem 
     

a Haagwinde 
     

a Hazelaar 
     

zz Heelkruid 
     

z Heggenroos 
     

a Hengel 
     

a Hondsroos 
     

a Hulst 
     

a Kamperfoelie 
     

a Kardinaalsmuts 
     

a Kleine maagdenpalm 
     

a Klimop 
     

zzz Knikkend nagelkruid 
     

 Koraalmeidoorn 
     

a Kraakwilg 
     

a Kruisbes 
     

z Laurierwilg 
     

a Lelietje-van-dalen 
     

z Muskuskruid 
     

 Paardekastanje 
     

 Pijpestrootje 
     

a Ratelpopulier 
     

 Rode bes 
     

 Rode meidoorn 
     

z Rossige wilg 
     

z Ruige veldbies 
     

a Ruwe berk 
     

zz Schedegeelster 
     

a Schietwilg 
     

 Schijnkoraalmeidoorn 
     

 Sitkasspar 
     

a Sleedoorn 
     

a Smalle stekelvaren 
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a Sporkehout 
     

zz Stengelloze sleutelbloem 
     

a Trosvlier 
     

a Tweestijlige meidoorn 
     

 Tweestijlige x 
Koraalmeidoorn 

     

a Vogelkers 
     

a Wegedoorn 
     

 Wilde appel 
     

a Wilde kardinaalsmuts 
     

a Wilde lijsterbes 
     

a Witte klaverzuring 
     

a Zachte berk 
     

a Zoete kers 
     

a Zomereik 
     

a Zwarte bes 
     

a Zwarte els 
     

 Eindtotaal 60 55 53 40 49 

 

Vegetatiezones 

De vegetatie van het Lieverder Noordbos is in 1981/1982 geïnventariseerd in het kader van de 

herinrichting van het gebied Roden-Norg (fig. 79).130 Hieruit blijkt dat het eiken-berkenbos met goed 

ontwikkelde ondergroei (Qf) wordt afgewisseld door de grasenclaves die zijn geclassificeerd als 

oude heide- en hoogveenontginningen (K). Ook het zuidelijke bosgedeelte, dat grotendeels op het 

keileem ligt, bestaat uit een eiken-berkenbos maar hier worden specifiek soorten van het beuken-

eikenbos in de ondergroei genoemd (Qqf). Tegen de zuidrand van het bos liggen twee kap- en 

stormvlaktes die zijn ingeplant met loofhout (Nyl). Het zuidelijke ven ligt in een zone met 

hoogveenvegetatie en veel pitrus (Vjz). Het noordelijke ven (MpMx4) heeft een ander karakter met 

moerasvegetatie, riet en andere soorten van het rietverbond. Oostelijk van dit ven lopen de natte 

condities door en is er een elzenvogelkersbos gemengd met elzenbroekbos gevormd (Lua). Dezelfde 

condities komen voor ten noorden van de woning in de noordwestelijke hoek. Ook westelijk van het 

ven is het nog erg nat, maar hier is het eiken-berkenbos/elzen-vogelkersbos verrijkt met vochtige 

soorten van het elzenbroekbos. Elke categorie heeft kenmerkende soorten die te verwachten zijn in 

deze zones. 

 
130 Brands 1984 
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FIGUUR 79 VEGETATIEZONES IN HET STUDIEGEBIED. (NAAR BRANDS 1984) 

 

K Oude heide- en hoogveenontginningen waar zowel bouw- als grasland voorkomt. 

Lua Elzenvogelkersbos gemengd met elzenbroekbos 

MpMx4 Moerasvegetatie met riet en andere soorten van het rietverbond. Grote en kleine lisdode, 
mattenbies, waterzuring. 

Nyl Vegetaties van kap- en stormvlaktes. Pioniervegetaties: pijpestrootje, boskruiskruid, echte 
witbol, pitrus, schapezuring, wilgeroosje, bochtige smele en braamsoorten. Toevoeging l: 
deels ingeplant met loofhout. 

Qaf Eiken-berkenbos met soorten van het elzenbroekbos. Els, grauwe wilg, zwarte bes, liesgras, 
bitterzoet, hop, pluimzegge, moeraszegge en soms soorten uit het elzenvogelkersbos. 
Toevoeging f: plaatselijk soorten van het eiken-beukenbos. 

Qf Soortensamenstelling ondergroei rijker dan Qqf. Bosanemoon, lelietje der dale, klimop, 
witte klaverzuring, grootbloemige muur, salomonszegel, gierstgras, klimop, hazelaar, 
vuilboom, lijsterbes en enkele hulst. 

Qqf Hazelaar, klimop, Grootbloemige muur, gierstgras, witte klaverzuring, bosanemoon. 

Vjz Hoogveenvegetaties met veel pitrus. Wateraardbei, waternavel, kale jonker. Toevoeging z: 
plaatselijk veenpluis, snavelzegge of kleine zeggenvegetaties 
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Zeven jaar later werd door Molenaar et al. (1993) in het kader van monitoring en beheerplanning van 

bossen in Drenthe een meer gedetailleerde vegetatiekaart gemaakt (fig. 80). Hieruit is op te maken 

dat het Lieverder Noordbos voor een groot deel bestaat uit een wintereiken-beukenbos waarin 

verschillende onderverdelingen kunnen worden gemaakt. De vorm met hulst (B16) komt voor bij de 

antropogene heuvels in het noorden en bij het zuidelijkste gedeelte van de centrale wal. Dit zijn 

allebei de hogere delen van het landschap. In de zuidwestelijke hoek is, door het eerdergenoemde 

beleid, veel adelaarsvaren gegroeid (B17). Het komt niet als een verassing dat de zuidoostelijke hoek 

van het bos, de kant die nog lang heide bleef, een vorm van het Wintereiken-Beukenbos met 

pijpestrootje bevat. Pijpestrootje is een schrale vegetatie die doorgaans voorkomt op vergraste 

heide.131 Deze vorm van het Wintereiken-Beukenbos floreert in natte condities en bevindt zich 

daarom ook in het allerlaagste deel van het bos, daar waar het noordelijke ven naar het beekdal 

stroomt.132 

De middelste bosstrook heeft veel kenmerken van het gierstgras-beukenbos (B19). Dit bostype ligt 

vaker aan droog of vochtig eiken-beukenbos in een zure, lemige omgeving.133 Ook een gedeelte van 

de noordelijke bosstrook bestaat uit gierstgras-beukenbos, maar hier grenst het aan het 

Wintereiken-Beukenbos met pijpestrootje. 

Er zit een groot verschil tussen de vele vegetatiezones van het noordelijke ven en het berkenbroek 

(B4) van het zuidelijke ven. Dit is begrijpelijk omdat het noordelijke ven veel dieper is en de laagte 

zich over een groter gebied uitspreidt waardoor er mogelijkheid is voor successie van natte naar 

drogere zones. Een ander gedeelte met berkenbroek is te vinden ten zuiden van het zuidelijke ven. 

Dit is ook een laagte in het landschap waarvan water via een grillige beek naar het ven stroomt. 

Tenslotte is het opvallend dat B14 (Berken-Zomereikenbos, vorm met pijpestrootje) 

 in het zuidelijke bosgedeelte precies overeenkomt met een oud omwald gedeelte. Mogelijk is dit in 

de zuidoosthoek ook het geval maar hier zijn de wallen vager. Deze locatie in de zuidoosthoek staat 

in Brands (1986) op de kaart als kap- en stormvlakte met pioniervegetatie en ingeplant loofhout.  

 
131 Arnolds et al. 19. 482 
132 Arnolds et al. 1999, 542 

133 Bijlsma et al. 2019, 109 
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FIGUUR 80 VEGETATIEZONES IN HET CASESTUDIEGEBIED. (NAAR MOLENAAR ET AL. 1993) 

 

Vegetatiezones 

W0 Water 

R1 Vegetatie met riet, type zonder veenmos 

R3 Vegetatie met riet, type met veenmos 

B2 Wilgenstruweel, vorm met Berk en Sporkehout 

B4 Berkenbroek, typische vorm 

B8 Elzenbroek, vorm met elzenzegge 

B14 Berken-zomereikenbos, vorm met pijpestrootje 

B15 Wintereiken-Beukenbos, typische vorm 

B16 Wintereiken-Beukenbos, vorm met hulst 

B17 Wintereiken-Beukenbos, vorm met adelaarsvaren 

B18 Wintereiken-Beukenbos, vorm met pijpestrootje 

B19 Gierstgras-Beukenbos, typische vorm 

Toevoegingen: 

a.  Adelaarsvaren: occasional - frequent 

b.  Braam: occasional – frequent 

a. 
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Een laatste bron van vegetatiegegevens 

zijn de losse waarnemingen van 

vrijwilligers en hobbyisten die in het 

gebied Roden - Landgoed Mensinge - 

Lieverder Noordbos zijn gedaan.134 Dit 

gebied behelst het Noordbos en het 

bosperceel aan de overkant van de 

Zwarteweg (fig. 81). De volgende 

zeldzame (z) soorten zijn sinds het begin 

van de metingen aangetroffen: 

• Bleke zegge 

• Bosgierstgras 

• Boswederik 

• Eenarig wollegras 

• Geelgroene zegge 

• Moeraskartelblad 

• Ronde zegge 

• Ruige veldbies 

• Sterzegge 

• Wit hoefblad 

• Witte grondbraam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
134 Waarneming.nl 

FIGUUR 81 GRENZEN VAN DE WAARNEMINGSLOCATIE RODEN - 

LANDGOED MENSINGE - LIEVERDER NOORDBOS. 

WAARNEMING.NL. 
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Veldonderzoek 
 

Om het bureauonderzoek te testen en vast te stellen welke vegetatie hedendaags in het Lieverder 

Noordbos groeit, is er een soorteninventarisatie van de houtige gewassen uitgevoerd. Het 

belangrijkste doel is om met de soortensamenstelling de karakteristieke vegetatie op de potklei te 

beschrijven. Van hieruit worden vergelijkingen gemaakt met eerder uitgevoerd onderzoek in het 

Lieverder Noordbos en het literatuuronderzoek van de andere potkleibossen. Ook wordt er kort 

ingegaan op het verschil tussen de vegetatie op de potklei en keileem in het Lieverder Noordbos.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 82 DEZE OMGEVALLEN BOOM LAAT GOED DE TWEE STAMMEN DOOR HAKHOUTBEHEER ZIEN. (EIGEN FOTO) 
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Resultaten 

Soortensamenstelling 

Het Lieverder Noordbos is op te delen in boskernen en grasenclaves. Dit onderscheid is ook op de 

soortenlijst gemaakt (tabel 8). Hoewel het hoofddoel van het onderzoek de houtige gewassen 

betreft, waren sommige soorten in de graslanden ook goed te determineren. De soortenlijst van de 

grasenclaves is overigens bij lange na niet compleet.  

Het bos bestaat voornamelijk uit zomereik, zachte berk en hazelaar. Veel zomereiken hebben 

meerdere stammen of een klompvoet wat wijst op hakhoutbeheer in het verleden (fig. 82-83). 

Sporkehout, lijsterbes en hulst (lokaal) komen voor en heel af en toe staat er een wilde appel of 

zoete kers (fig. 84). De kruidlaag bestaat uit een mengeling van veelvoorkomende (stekelvaren, 

bosbes, salomonszegel) en zeldzame (grote muur, bosanemoon, bosgierstgras) soorten. De 

kruidlaag floreert vooral in de lichtere bosrand, bij de overgang naar de grasenclaves. Hier komen 

ook meer struiksoorten voor, zoals sleedoorn en braam. In de graslanden blijkt de soortenverdeling 

op het eerste gezicht vrij homogeen met af en toe een wilg in de natte gebieden.   

In de grasenclaves is ook de nieuwe aanplant van Staatsbosbeheer uit 2020/2021 aangetroffen. Van 

de soorten die zij hebben aangeplant komen wilde appel, zoete kers, hazelaar, ratelpopulier, zachte 

berk en zomereik ook in de oude bosgedeelten voor. De Turkse hazelaar (Corylus colurna), 

winterlinde (Tilia cordata), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), haagbeuk (Carpinus betulus) en 

wintereik (Quercus petraea) zijn nieuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 83 EEN KNOESTIGE EIK MET MEERDERE STAMMEN DIE 

WIJZEN OP HET VROEGERE HAKHOUTBEHEER (EIGEN FOTO) 

FIGUUR 84 EEN WILDE APPELBOOM AAN DE RAND VAN EEN 

GRASENCLAVE. (EIGEN FOTO) 
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TABEL 8 RESULTATEN VAN DE SOORTENINVENTARISATIE IN HET LIEVERDER NOORDBOS. SCHUINGEDRUKTE 

SOORTEN KOMEN NIET VOOR IN DE LITERATUUR/HET VOORONDERZOEK. 

Bos & bosranden 
 

Grasenclaves 
 

Els Alnus sp. Fluitekruid Anthriscus 
sylvestris 

Amerikaans 
krentenboompje 

Amelanchier lamarckii Kale jonker Cirsium palustre 

Bosanemoon Anemone nemorosa Gestreepte 
witbol 

Holcus lanatus 

Zachte berk Betula pubescens Rietgras Phalaris 
arundinacea 

Hazelaar Corylus avellana Scherpe 
boterbloem 

Ranunculus acris 

Verschillende 
meidoornsoorten 

Crataegus sp. Grasmuur Stellaria graminea 

Ruwe smele Deschampsia cespitosa Paardenbloem Taraxacum 
officinale 

Stekelvarens Dryopteris sp. 

Kleefkruid Galium aparine 

Klimop Hedera helix 

Bereklauw Heracleum sp. 

Hulst Ilex aquifolium 

Gele dovenetel Lamium galeobdolon 

Kamperfoelie Lonicera periclymenum 

Ruige veldbies Luzula pilosa 

Wederik Lysimachia sp. 

Wilde appel Malus sylvestris 

Bosgierstgras Milium effusum 

Klaverzuring Oxalis sp. 

Gewone 
salomonszegel 

Polygonatum 
multiflorum 

Ratelpopulier Populus tremula 

Zoete kers Prunus avium 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum 

Zomereik Quercus robur 

Sporkehout Rhamnus frangula 

Braam  Rubus sp. 

Geoorde wilg Salix aurita 

Grauwe wilg Salix cinerea 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 

Grote muur Stellaria holostea 

Brandnetel Urtica sp. 

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 

Bosbes Vaccinium sp. 
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Soortenlocaties 

Het Lieverder Noordbos bestaat uit verschillende ecotopen. Niet alleen de bosgedeelten en 

grasenclaves zijn te onderscheiden, maar ook de twee vennen, het bijbehorende broekbos, de 

bosranden en de beek in het grootste grasland hebben hun eigen vegetatiesamenstelling. Het 

voorkomen van soorten is hierboven al in zijn algemeenheid beschreven en hoewel deze 

generalisering grotendeels klopt, is het belangrijk om de diversiteit van het gebied te benadrukken. 

In figuur 86 is een impressie van de verschillende gebieden weergegeven.  

De afzonderlijke bosgedeelten blijken qua boomsamenstelling weinig te verschillen. Toch zijn er 

enkele opvallende clusteringen in de lagen eronder waar te nemen. In de zuidwestelijke hoek, zoals 

eerder door Staatsbosbeheer (1992) beschreven, is adelaarsvaren overweldigend aanwezig. De 

aanwezigheid van hulst blijkt een goede indicator voor hogere, drogere grond. Deze komt dan ook 

voornamelijk in het zuiden en op de ronde heuvels in de meest noordelijke bosstrook voor. In het 

zuidelijke bosgedeelte kwam ook meer bosbes voor. Een clustering van ratelpopulier in bosranden 

was waar te nemen. Deze lichtminnende pioniersoort strekt zich steeds verder over de grasenclaves 

uit.  

Het voorkomen van eik en hazelaar hangt samen met de het vroegere gebruik van het bos. Beide 

soorten (inclusief hahoutverschijnselen van zomereik) komen in het hele bos voor. Langs het pad op 

de wal uit de tijd van de boermarke zijn in het zuiden voornamelijk eiken geplant. In het noorden 

wisselen eiken en hazelaar elkaar af. Hun plaatsing is meestal op het talud van de wal. Ook op 

andere wallen in het bos zijn deze soorten op het talud duidelijk aangeplant (fig. 85). 

 

FIGUUR 85 EEN RIJ HAZELAARS OP HET TALUD VAN EEN RANDWAL. (EIGEN FOTO) 
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FIGUUR 86 IMPRESSIE VAN VERSCHILLENDE GEBIEDEN IN HET LIEVERDER NOORDBOS. 1: OUD BOSGEDEELTE IN HET NOORDEN. 2: 

GRASENCLAVE. 3: BROEKBOS NABIJ DE PINGO. 4: OUD BOSGEDEELTE IN HET ZUIDEN. 5: BOTERBLOEMEN EN GRASVEGETATIE IN DE GROOTSTE 

GRASENCLAVE. 
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Discussie 

Zeldzaamheid en ouderdom 

Er staan verschillende zeldzame 

meidoornsoorten in het gebied. De lijst van 

atlasblok 12-12 geeft tweestijlige meidoorn en 

tweestijlige x eenstijlige meidoorn de 

zeldzaamheid z. De variaties macrocarpa en 

hadensis staan hierin als zeer zeldzaam (zzz). 

Ook gele dovenetel, ruige veldbies en 

bosgierstgras zijn zeldzaam (z). Boswederik 

(zz) en wilde appel (zzz) zijn zelfs zeer 

zeldzaam (fig. 87). Er zijn ook enkele 

indicatiesoorten voor oude boskernen 

aanwezig.135 Dit zijn bosanemoon (sterk), 

grootvruchtige meidoorn (sterk), gele 

dovenetel (zwak), ruige veldbies (matig), wilde 

appel (zwak), bosgierstgras (matig), mogelijk 

witte klaverzuring (matig), gewone 

salomonszegel (zwak), adelaarsvaren (matig) 

en grote muur (matig). Gele dovenetel is alleen 

langs het wandelpad aan de noordkant van het 

bos aangetroffen en kan daarom ook van 

buitenaf zijn meegebracht. Winterlinde en 

wintereik, welke door Staatsbosbeheer zijn 

aangeplant, staan op de lijst van sterke 

indicatoren maar hebben voor het Lieverder 

Noordbos dus geen betekenis. Deze 

hoeveelheid indicatoren voor oud bos is te 

verwachten aangezien het Lieverder Noordbos 

al sinds tenminste de vijftiende eeuw bestaat. 

Het maakt het bos tot één van de parels van Nederland.136 

 

Vergelijking resultaten met eerder onderzoek 

Door Molenaar et al. (1993) wordt het bos omschreven als wintereiken-beukenbos en door Brands 

(1984) als zomereiken-berkenbos. Het Lieverder Noordbos kan aan beide worden toegeschreven 

omdat de twee door overgangsvormen lastig te ontwarren zijn en van beide kenmerkende 

ondergroeisoorten zijn exemplaren in het Lieverder Noordbos aangetroffen. Het wintereiken-

beukenbos (dat geen wintereik of beuk hoeft te bevatten) bevat vaak hulst, adelaarsvaren en 

dalkruid, en voor het eiken-berkenbos zijn bochtige smele, blauwe bosbessen en pijpestrootje 

kenmerkend.137 Ook de broekbosjes die zij hebben ingetekend zijn aangetroffen en aan de bosrand 

 
135 Maes et al. 2021, 706-709 
136 Maes 2019 

137 Werkgroep Florakartering Drenthe 1999, 692 

FIGUUR 87 EEN STAM VAN EEN WILDE APPELBOOM IN HET 

LIEVERDER NOORDBOS. HET HING VERMOEDELIJK OVER HET 

PAD HEEN WAARNA HET IS AFGEZAAGD. DAT IS ZONDE WANT 

DE WILDE APPEL KOMT NIET MEER ZO VAAK IN DRENTHE 

VOOR.  (EIGEN FOTO) 
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komt een zone van het Gierstgras-Beukenbos voor, gekenmerkt door de aanwezigheid van 

bosanemoon en grote muur.138  

In de vergelijking met andere potkleibossen valt op dat er op de meeste locaties ook 

elzenbroekbossen voorkomen maar dat De Kleibosch, Geelbroek en het Gastersche Holt onder de 

eiken-haagbeukbossen worden geschaard.139 Alleen de Kleibosch kwam met zijn winter-

eikenbeukenbos overeen met het Lieverder Noordbos.140 Het eiken-haagbeukenbos kan de 

volgende soorten bevatten: zomereik, haagbeuk, gewone es, zoete kers, winterlinde, bosanemoon, 

grote muur, gele dovenetel, slanke sleutelbloem, eenbes, ruwe smele en groot heksenkruid.141 Deze 

soorten zijn deels ook te vinden in het Lieverder Noordbos maar omdat hier haagbeuk ontbreekt en 

de kruidlaag meer overeenkomsten heeft met het wintereiken-beukenbos of zomereiken-berkenbos 

zijn deze benamingen beter.  

Veel soorten die in dit veldonderzoek zijn gevonden staan ook in eerdere inventarisaties. Enkele 

veelvoorkomende soorten (zoals bereklauw, brandnetel en kleefkruid) en exotische soorten 

(Amerikaans krentenboompje en Amerikaanse vogelkers) zijn niet in eerdere observaties 

opgenomen. Omgekeerd missen er in het veldonderzoek ook enkele kruidachtigen die niet met dit 

veldonderzoek zijn aangetroffen. Van de zeldzame soorten in de literatuur zouden bosgierstgras (z), 

ruige veldbies (z), schedegeelster (zz) en tweestijlige meidoorn (z) hier voor moeten komen maar 

alleen bosgierstgras en tweestijlige meidoorn zijn aangetroffen. De andere twee zijn in het Lieverder 

Noordbos voor het laatst genoemd in 1992 en 1993.142 Beide staan ook niet meer op de Kaart Groen 

Erfgoed, die overigens vrij volledig (++) voor het gebied is ingevuld. Er kan dus met enige zekerheid 

gesteld worden dat deze soorten zijn verdwenen.  

Potklei vs keileem 

Eén van de onderzoeksvragen gaat over het verschil in vegetatie op de potklei en opzichte van die 

op het keileem. Op zo’n kleine schaal als het Lieverder Noordbos was er nauwelijks waarneembaar 

verschil tussen de keileem- en potkleigronden. De houtige soorten zijn grofweg hetzelfde. 

Opvallend is dat er in het zuidelijke bosareaal (op de keileembult) duidelijk meer bosbes voorkomt. 

Deze soort geeft de voorkeur aan een zuurdere, kalkloze bodem. Aangezien potklei vaak als meer 

kalkhoudend wordt omschreven dan keileem, is dit mogelijk een uiting van vegetatieverschil op de 

twee afzettingen.143 Dit is echter een op zichzelf staande observatie en verder onderzoek door een 

expert in kruidsoorten is aan te raden.  

Cultuurhistorische relicten & gebruik 

De hakhoutrelicten en het voorkomen van aangeplante soorten op specifieke locaties in het bos 

(langs de centrale weg/wal en op het talud) wijzen op het vroegere gebruik van het bos. Het is 

onbekend wanneer men voor het eerst met hakhoutbeheer begon in het Lieverder Noordbos maar 

de kennis gaat vermoedelijk terug tot voor het jaar 100o.144 Bij hakhoutbeheer werden bomen 

onderaan afgezaagd waardoor er in de loop van de tijd weer nieuwe boompjes uit de stam groeiden 

en deze werden geoogst.145 Volgens Kinds (2003, 1) werd versgehouwen hakhout beschermd tegen 

 
138 Werkgroep Florakartering Drenthe 1999, 692 
139 Westhoff & Barkman 1968 129; Kooij et al. 
1992; Den Ouden 1998, 35; Bijlsma et al. 2019, 
111 
140 Den Ouden 1998, 57 
141 Bijlsma et al. 2019, 109 

142 Ruige veldbies: Molenaar et al. 1993 
Schedegeelster: Anoniem (1975) in De Zee 1991; 
Staatsbosbeheer 1992. 
143 De Smet 1962, 19; Kiestra 2006, 18 
144 Kinds 2003, 1 
145 Vliegenthart & Koopmans 2009,24 
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vee met aarden wallen waarop doornenstruiken waren aangeplant. Dit zou de aanwezigheid van de 

oude wallen in de zuidelijke helft van het bos kunnen verklaren. Het kappen van hakhout gebeurde 

meestal in cycli van 3-4 jaar (dun struikvormig hakhout) en 10 jaar (dik hakhout), en vond plaats in 

het najaar of de winter wanneer de sapstroom nog niet op gang was gekomen.146 Eikenstammen 

werden bijvoorbeeld gebruikt als brandstof, bouw- of timmerhoud.147 De gemalen schors kon 

worden gebruikt als leerlooistof en eikels dienden als veevoer148. Over de geschiedenis van 

hazelaarhakhout is minder bekend. Deze buigzame houtsoort is aangetroffen in vlechtwerk van een 

ijzertijdboerderij.149 In Engeland werden hazelaars gebruik voor het vastmaken van riet- en 

strodaken.150 Hedendaags worden de lange, smalle en meestal rechte hazelaarstammen onder 

andere gebruikt als bonenstaken, rijshout, vlechtwerk, etc.151 

Nieuwe aanplant 

De soortkeuze van de jonge boompjes die in 2020/2021 in de grasenclaves zijn aangeplant roept 

vragen op. Aan de ene kant komen wilde appel, hazelaar, zachte berk en zomereik al in de 

bosgedeelten voor en zijn dus een goede keuze. Zeker de wilde appel, die zeldzaam is in Drenthe, 

zal hiervan profiteren. Aan de andere kant zijn er soorten aangeplant die hier om verschillende 

redenen niet passen. Maes (2019) heeft deze soorten en de manier waarop de zijn aangeplant 

bediscussieerd.  Zo schrijft hij dat wintereik niet meer voorkomt in Drenthe en dat het vrijwel zeker 

niet op een potkleibodem groeide. Het is onbekend of haagbeuk op van oorsprong in Drenthe 

voorkomt en van de in Drenthe uitgestorven winterlinde is onbekend of het op de potklei groeide.152 

Gewone esdoorn komt hier niet als wilde boom voor en is een zeer invasieve exoot. Ook zoete kers, 

dat al in het bos voorkomt, is een exoot die geen uitbreiding behoeft. Tenslotte komt ratelpopulier 

hier wel van nature voor maar deze soort is zich al over de grasenclaves aan het uitbreiden en hoeft 

niet extra te worden aangeplant (fig. 88). Daarnaast is er binnen 25 m van de oude bosrand 

aangeplant, wat op den duur het licht zal wegvangen en zeldzame meidoornsoorten en wilde appel 

zal doen verdwijnen.153  

 
146 Kinds 2003, 2 
147 Maes et al. 2006, 222 
148 Maes et al. 2006, 223 
149 Maes et al. 2006, 122 
150 Kinds 2003, 3 
151 Stichting Heg & Landschap 2021 

152 Voor deze en volgende genoemde soorten 
zie Maes 2019 4-5 
153 Maes 2019, 5; voor meer informatie en 
beleidsaanbevelingen over het Lieverder 
Noordbos zie ecologisch adviesbureau Maes 
(www.ecologischadviesbureaumaes.nl)  
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FIGUUR 88 DE BOSRAND LOOPT MET RATELPOPULIEREN STEEDS VERDER UIT OVER DE GRASENCLAVES. (EIGEN 

FOTO) 

 

Ook kan er discussie worden gevoerd over het feit dat er überhaupt wordt aangeplant. Het bos was 

tot de twintigste eeuw één geheel en vanuit cultuurhistorisch oogpunt is aanplant (met de juiste 

soorten) een vorm van herstel. Aan de andere kant heeft zich in de bosranden een divers 

assemblage lichtminnende planten gevormd die zullen verdwijnen als de grasenclaves dichtgroeien. 

Er kan geopperd worden dat deze dan ook niet in het vroegere aaneengesloten bos thuishoorden, 

maar vroeger was de bosdichtheid anders. Voordat het hakhout in 1970-1980 op enen werd gezet 

met als doel om de kronen te sluiten, had het bos vermoedelijk veel opener en lichter karakter waar 

deze soorten in floreerden. Maes (2019, 6) ondersteunt het provinciaal beleid van Drenthe om hier 

een kruidenrijk grasland te ontwikkelen en geeft vervolgstappen die focussen op behoud en 

verbetering van de oude bosgedeelten. De laatste stap: ‘relaties met andere natuur- en 

cultuurhistorische waarden erbij betrekken’ geeft een opening om ook het cultuurhistorische 

verleden van het bos onder de aandacht te brengen.  

In cultuurhistorisch opzicht zou het bijvoorbeeld mooi zijn om de vier originele centrale wallen met 

greppels uit de tijd van de boermarke te herstellen (fig. 89). Hedendaags loopt een deel van het pad 

over de zuidelijke wal en slaat dan af. Deze zou nu al makkelijk doorgetrokken kunnen worden. 

Daarnaast zou archeologisch onderzoek van de heuvels in het noorden kunnen helpen om meer 

kennis te krijgen van de vroegere activiteiten in het bos. Als deze bekend zijn dan kunnen ze ook op 

goede wijze beschermd worden. Het Lieverder Noordbos is geen drukbezocht bos (zeker in 

vergelijking met het bijna naastliggende Mensingebos) en het doel is niet om met deze ingrepen van 

de huidige natuurfunctie af te wijken en hordes mensen aan te trekken. Een balans tussen het 
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herstellen van cultuurhistorische waarden, het zeldzame karakter van het bos op de kaart zetten en 

het bewaren van de rust in het bos is van belang. 

 

FIGUUR 89 GEBIEDSKAART MET DE HUIDIGE CENTRALE WALLEN EN GREPPELS. VROEGER LIEPEN DEZE VERDER 

DOOR EN KRUISTEN ZE IN HET MIDDEN. DE WANDELPADEN GEBRUIKEN MAAR EEN KLEIN DEEL VAN DE WAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda centrale wallen 
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Conclusie 

Het veldonderzoek dat in deze studie is uitgevoer vertoont veel overeenkomsten met eerdere 

inventarisaties in het gebied. Het Lieverder Noordbos past bij het profiel van een wintereiken-

beukenbos of zomereiken-berkenbos met gierstgras-beukenbos is de bosranden en stukken 

elzenbroekbos bij de pingo. De vegetatiesamenstelling vertoont overeenkomsten met de 

Maatlanden, de Kleibosch, het Gastersche Holt en Geelbroek, alhoewel de laatste drie te boek staan 

als eiken-haagbeukbossen. Volgens de literatuur groeiden er vier zeldzame soorten in het bos, 

waarvan er twee zijn aangetroffen. Ruige veldbies en schedegeelster kunnen als verdwenen worden 

beschouwd. De opgaande eiken vertonen sporen van hakhoutbeheer in het verleden en ook de 

locaties van (vermoedelijke aangeplante) hazelaar wijzen op menselijk gebruik van het bos vroeger. 

Er zijn geen grote verschillen tussen de vegetatie op het keileem en op de potklei aangetroffen maar 

voor een gedetailleerdere opname van de kruidlaag is meer expertise vereist. In de huidige staat is 

het bos dichter dan vroeger en worden lichtminnende planten naar de bosranden gedwongen. Hier 

groeit ratelpopulier over de grasenclaves uit. In 2020/2021 is Staatsbosbeheer overgegaan tot het 

inplanten van de grasenclaves maar zowel over deze actie als de soortkeuze bestaat discussie. Het 

moge duidelijk zijn dat het bos er over 100 jaar heel anders uit gaat zien. 
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4 
Detailstudie 2 

Houtwallen- en singelgebied 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Houtwallen zijn veel aanwezig in detailstudiegebied 2. 

Foto genomen in het zuiden van het onderzoeksgebied. 
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Inleiding 
 

“In de buurt van Roden, onder Leutingewolde, hoorde ik loopende langs een landweg, door oud weiland 

met hier en daar een hakhoutboschje, het bekende, zachte „vragende" gefluit en inderdaad, op een 

uitstekende tak, van een oude wal met akkermaalshout glanzen twee wijnroode mannetjes in de volle 

zon. Hoezee, Goudvinken in Drenthe, nog nooit tevoren constateerde ik deze prachtige vogels in het 

Noorden van ’t land”  

  -Ir. H. Adams (1934, 70) 

Bovenstaande beschrijving geeft het karakter van de omgeving in het tweede studiegebied goed 

weer. Ook nu nog bestaat het gebied uit houtwallen, singels en hier en daar een bosje. Deze groene 

elementen behoren in floristisch en vegetatiekundig opzicht tot de rijkste in Nederland.154 De potklei 

in de bodem maakt het gebied ook geologisch interessant. De vele groene elementen die nog 

aanwezig zijn maken het gebied geschikt om zowel (lokaal) de ontwikkeling van het landschap op de 

potklei als de invloed van potklei op bestaande groene structuren te onderzoeken. Het studiegebied 

ligt tussen Nietap en Leutingewolde (fig. 90). Allereerst is de bodem met booronderzoek verspreid 

over het gebied onderzocht op aanwezigheid en diepte van potklei. Vervolgens is met 

cultuurhistorisch onderzoek het ingrijpen van de mens binnen het hele studiegebied in kaart 

gebracht. Tenslotte zijn de houtige gewassen van één 350 meter lange houtwal geïnventariseerd.  

 

FIGUUR 90 HET STUDIEGEBIED LIGT TEN NOORDWESTEN RODEN, TUSSEN LEUTINGEWOLDE EN NIETAP. 

 
154 Maes et al. 2021, 197 
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4.1 Bodem 
  

Bureauonderzoek 
 

Fysisch geografische ligging 

Een groot deel van het houtwallen- en singelgebied tussen Leutingewolde en Nietap ligt op een 

plateau-achtige grondmorenerug aan het uiterste uiteinde van het Drents Plateau (fig. 91-92). 

Ten noorden van de plateaugrens gaat het maaiveld direct naar beneden (fig. 93).  Aan de 

oostkant wordt het onderzoeksgebied doorsneden door een beekdal waar het beekje van de 

Bitse zich van zuid naar noord een weg doorheen baant. Aan de westkant ontmoet de 

grondmorenerug net buiten het onderzoeksgebied een droogdal. De J.P.Santeeweg ligt 

midden op het hoogste gedeelte van de rug, die aan beide kanten naar de dalen afhelt. Richting 

het Leekstermeer wordt het aflopende terrein onderbroken door dekzandkopjes, waarvan er 

ook één zich uitstrekt tot het noordelijke bosje in het onderzoeksgebied. Hoewel deze 

dekzandeilanden boven de ontgonnen veenvlakte en grondmorenevlakte uitsteken, ligt hun 

hoogste punt aanzienlijk lager dan de grondmorenerug. In het zuidelijke deel bevindt zich naast 

het beekdal een poel dat op de geomorfologische kaart in aangegeven als laagte met randwal, 

inclusief pingoruïne. Op de AHN3 en in het veld is echter geen randwal waar te nemen, maar de 

laagte is goed zichtbaar. Bij de eigenaar van deze grond staat deze laagte bekend als pingo.  

De bodem in het detailstudiegebied bestaat voor ongeveer de helft uit zeer ondiepe klei (fig. 

94-95). Zuidelijk hiervan en deels in het verlengde van het oude beekdal liggen 

gooreerdgronden. De rest van het gebied bestaat uit laarpodzolgronden met lemig zand dat in 

het noorden overgaat in een klein gedeelte leemarm en zwak lemig zand. Dit afwijkende 

gedeelte komt overeen met de locatie van de dekzandrug. Op de meeste locaties waar klei niet 

binnen 40 cm onder het maaiveld zit, is een x achter de bodemcode geplaatst, wat aangeeft dat 

klei hier tussen 120 en 40 cm onder het maaiveld ligt. Dit resulteert in een kaart waarop ondiepe 

klei zich concentreert aan de noordoostzijde, het laagste deel van het onderzoeksgebied. Dit 

komt overeen met de ligging van het beekdal. Vermoedelijk is deze aan het einde van het 

Saalien en/of Weichselien door (sneeuw)smeltwater ingesleten en werden de bovenste lagen 

geërodeerd, waardoor het onderliggende potklei hedendaags aan het oppervlak ligt.  
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Legenda

Beekdalbodem

Dalvormige laagte

Dekzandrug

Dekzandwelvingen

Droogdal

Grondmorenewelvingen

Laagte met randwal incl. pingoruïnes

Laagte ontstaan door afgraving

Ontgonnen veenvlakte

Plateau-achtige grondmorenerug

Plateau-achtige storthoop, opgehoogd, opgespoten terrein of kunstmatig eiland

Vlakte van grondmorene

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden of löss

FIGUUR 91 GEOMORFOLOGIE VAN DE REGIO ROND HET DETAILSTUDIEGEBIED TUSSEN LEUTINGEWOLDE 

EN NIETAP. (GEOMORFOLOGISCHE KAART VAN NEDERLAND 2021) 
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FIGUUR 92 BODEMKAART VAN DE WIJDERE REGIO MET DE RAND VAN HET DRENTS PLATEAU (STIPPELLIJN) 

AANGEGEVEN. (BODEMKAART VAN NEDERLAND 2021) 

 

FIGUUR 93 HOOGTEKAART VAN DE OMGEVING VAN HET STUDIEGEBIED MET DE RAND VAN HET DRENTS PLATEAU 

(STIPPELLIJN) AANGEGEVEN. DE LAAGGELEGEN VLAKTE ONDER DE LIJN IN HET MIDDEN VALT ALS GRONDMORENE 

ONDER HET DRENTS PLATEAU MAAR WORDT DOORKRUIST DOOR BEEKDALEN WAARDOOR DE GRENS NIET GOED 

ZICHTBAAR IS. (AHN 3 DYNAMISCHE OPMAAK) 
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FIGUUR 94 BODEM VAN DE REGIO ROND HET DETAILSTUDIEGEBIED TUSSEN LEUTINGEWOLDE EN NIETAP. VOOR 

LEGENDA ZIE VOLGENDE PAGINA. DE GRONDMORENE IS OPGEMAAKT UIT VELD- EN LAARPODZOLGRONDEN MET 

DAAR DOORHEEN GOOREERDGROND EN ONDIEPE KLEI.  (BODEMKAART VAN NEDERLAND 1 :50.000) 

 

 

De geologische kaart uit 1990 geeft een nog gedetailleerder beeld van de bodem, ware het niet 

dat de kaart halverwege het onderzoeksgebied ophoudt (fig. 96). Het deel dat wel gekarteerd is 

blijkt gedeeltelijk overeen te komen met de bodemkaart. Volgens de geologische kaart ligt het 

hele gebied onder een laag dekzand dat dunner is dan twee meter. Op een deel van de 

grondmorenerug is keileem niet (volledig) geërodeerd en de begrenzing van deze afzetting 

komt grofweg overeen met het begin van de ondiepe kleilaag op de bodemkaart.  

Volgens de oude geologische kaart bestaat de ondiepe klei voornamelijk uit potklei en deze 

wordt afgewisseld door gebieden met zand van de Formatie van Peelo, welke ontbreken op de 

bodemkaart. Veldonderzoek zal uitsluitsel geven over deze locaties. Het is spijtig dat deze 

gedetailleerde geologische kaart niet het gehele onderzoeksgebied omvat want de 

differentiatie tussen potklei en keileem is zeer informatief.  

 

Ontginningsvlakte 

met veengronden 



 
 

120 
 

 

 

 

In 2021 is er een nieuwe versie van de Geologische overzichtskaart van Nederland gepubliceerd 

maar deze is op grotere schaal gemaakt en is daardoor minder nauwkeurig. Op deze kaart staat 

het hele noordelijke en het halve zuidelijke gebied ingetekend als Formatie van Peelo (fig. 96). 

De andere helft van het zuidelijke gebied bevat keileem. Dit is het tegenovergestelde van wat er 

op de oudere geologische kaart staat. Ook hierin zal booronderzoek een uitkomst bieden.   

 

 

 

Legenda

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

Zeer ondiepe keileem, potklei, enz

Madeveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

Kamppodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Laarpodzolgronden; lemig fijn zand

Loopodzolgronden; lemig fijn zand

Koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

Koopveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm

Waardveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm

Moerige podzolgronden met een zavel- of een kleidek en een moerige tussenlaag

Moerige eerdgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussenlaag op zand

Weideveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm

Beekeerdgronden; lemig fijn zand

Gooreerdgronden; lemig fijn zand

Moerige podzolgronden met een moerige bovengrond

Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand

Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand

Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag

Moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand

Opgehoogd of opgespoten

Water

Bebouwing
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FIGUUR 95 DIEPTE WAAROP 

KLEI ONDER HET MAAIVELD 

BEGINT. AFGELEID VAN 

BODEMKAART VAN 

NEDERLAND 1:50.000. 

FIGUUR 96 GEOLOGIE VAN 

HET STUDIEGEBIED 

VOLGENS DE GEOLOGISCHE 

KAART UIT 1990 HET HELE 

GEBIED LIGT ONDER EEN 

LAAG DEKZAND (D) 

DUNNER DAN TWEE METER. 

EEN DEEL KEILEEM (DR6D) 

WORDT OMRINGD DOOR 

POTKLEI (PE8D) EN DE 

ZANDIGE EENHEID VAN DE 

FORMATIE VAN PEELO 

(PE7D). 
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FIGUUR 97 LOCATIES 

BORINGEN EERDER 

BOORONDERZOEK IN 

DINOLOKET. AANGEGEVEN 

STAAT WELK MATERIAAL VAN 

DE FORMATIE VAN PEELO 

AANWEZIG IS.  

Eerdere boringen 

Er zijn in het onderzoeksgebied eerder bodemonderzoeken gedaan. In 1983 zijn er 84 

bodemkundige boringen gezet ten behoeve van het vervaardigen van de bodemkaart van 

Nederland. Omdat deze hebben geleid tot de hierboven besproken bodemkaart, zullen deze hier 

niet nogmaals meegenomen worden. Er zijn geen gegevens in te zien van een profielkuil in het 

kader van bodemkundig wandonderzoek in 1985 door Alterra. Ook van de drie boorgatmetingen uit 

2018 zijn geen gegevens beschikbaar. De resterende boringen waar wel gegevens van zijn, zijn 

weergegeven in figuur 97. 

Rond Waterbedrijf Groningen zijn tussen 1953 en 1963 twaalf pulsboringen gedaan, welke tot >100 

meter diepte gaan. Ook zijn er in 1970 twee spoelboringen gezet op locaties waar grondwaterbuizen 

zijn geplaatst. Deze gaan tot >120 meter diepte. Tenslotte is er één luchtliftboring (nr. 21 in fig. 97) 

met een diepte van >250 meter gedaan. De overige vijftien geologische boringen uit de periode 

1968-1986 en onbekende dateringen gaan minder diep: maximaal tussen de twee en drie meter. 

In elf boringen is klei aangetroffen met een begindiepte variërend van direct aan het maaiveld tot 

3.40 m. De klei wordt toegeschreven aan de Formatie van Peelo, behalve in boring 27 waar geen 

interpretatie wordt gedaan. De boringen zonder klei bevatten wel allemaal de zandige eenheid van 

de Formatie van Peelo. De meest ondiepe klei (<40cm) is te vinden op locaties van boringen 22, 23, 

27 en 30. Dit komt overeen met het beeld dat de bodemkaart schetst. Het is opvallend dat het 

keileemgebied van de geologische kaart uit 1990 niet terugkomt in de boringen terwijl hier wel een 

reeks boringen langs de zuidkant van het waterbedrijf in ligt. 
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FIGUUR 98 BOORLOCATIES IN HET CASESTUDIEGEBIED LEUTINGEWOLDE-NIETAP, VERDEELD OVER VIER RAAIEN. 

Booronderzoek 
 

Het doel van het booronderzoek is hetzelfde als bij het Lieverder Noordbos, namelijk het in kaart 

brengen waar en op welke diepten potklei aanwezig is in het casestudiegebied. Het resulteert in een 

beschrijving van de bodemopbouw waarvan kan worden afgeleid of er landschappelijke overgangen 

of een rand van het potkleigebied te detecteren valt. Tenslotte wordt ingegaan op hoe de 

boorresultaten zich verhouden met de gegevens uit het bureauonderzoek.  

Resultaten & discussie 

In het booronderzoek zijn 23 boringen gedaan, verdeeld over vier raaien (fig. 98). De boringen in een 

raai hebben intervallen van 50 meter. Een uitzondering is de 100 meter tussen boring nr. 6 en nr. 7 in 

raai 1 omdat hier een ondiepe kabel van Waterbedrijf Groningen zou liggen. Een andere beperking in 

deze raai betreft een locatie in de buurt van boring 9, waar de bodem is verstoord door de recente 

aanleg van nieuwe kabels en leidingen. Hierom is boring 9 een paar meter naar het zuiden 

opgeschoven maar het is onzeker of de nieuwe locatie compleet buiten de verstoorde zone ligt. De 

opzet is hetzelfde als in het Lieverder Noordbos: er werd gebruik gemaakt van een edelmanboor, 

waarmee de grond langs een meetlint werd gelegd en waarna de bodemkenmerken (type materiaal, 

inclusies, kleur) werden beschreven en geïnterpreteerd (horizont, Formatie). Ook hier is de 

bodemopbouw per raai beschreven en vergeleken met de geschetste verwachting.  
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Raai 1 

Boringen 1 t/m 9 vormen de catena in dit casestudiegebied, waarbij nr. 1 het laagst en nr. 9 het 

hoogst ligt. Een correlatie tussen maaiveldhoogte en profielverloop komt in de resultaten hiernaast 

duidelijk naar voren. De hoge delen van de grondmorene bestaan uit stug keileem waar moeilijk 

doorheen te komen is. Dan volgt een gebied zonder klei maar met de zandige afzetting van de 

Formatie van Peelo. Deze overgang, zichtbaar in boorkernen 6 en 7, lijkt abrupt maar dit is ook de 

locatie waar door kabels een groter gat tussen de boringen zit. De hoeveelheid zand op de potklei 

neemt in de boringen 4 en 5 steeds verder af terwijl potklei dichter naar het oppervlak komt. Erosie 

van keileem in de (één na) laatste ijstijd is goed terug te zien in het bodemprofiel van de catena. 

Geomorfologisch gezien ligt er vanaf boring 7 een beekdalbodem parallel aan de boorraai. 

Aangezien deze landvorm vaker in verband wordt gebracht met afzettingen van de Formatie van 

Peelo is het geen verassing dat de afzettingen hiervan in boorkernen 1 t/m 6 wordt aangetroffen.  

Boringen 5 t/m 9 zouden volgens de geologische kaart uit 1990 een bodem van keileem onder 

dekzand moeten laten zien. De laatste drie boringen bevestigen dit beeld maar nr. 6 bestond op 

diepte enkel uit wit, zeer fijn zand, behorend tot de Formatie van Peelo. Ook boorkern nr. 5, gelegen 

op de rand van zijn gekarteerde gebied, bevat geen keileem maar wel potklei op 95 centimeter 

diepte. Vermoedelijk loopt het potkleigebied ten oosten van het keileem door naar het noorden en 

begint deze ongeveer waar de geologische kaart uit 1990 stopt. Dit wordt ondersteunt door het feit 

dat boringen nr. 1 t/m 4 wel allemaal potklei (binnen 40 centimeter onder het maaiveld) bevatten. 

Het onderscheid tussen een dunne laag keileem en een gemengde overgangslaag van donkergrijs 

zand naar potklei (A+C profiel) is niet altijd eenvoudig te maken. Het keileemrestant in boring nr. 3 

was echter dusdanig grof en bevatte kleine grindjes waardoor het vrijwel zeker als keileem 

geïnterpreteerd kan worden. Enkel de aanwezigheid van stukken vuursteen, bijvoorbeeld in boring 

nr. 3 op 20 cm (keileem) en in boring nr. 1 op 45 cm (potklei), blijkt niet voldoende te zijn om dit 

onderscheid te kunnen maken.  

Volgens de Bodemkaart van Nederland zou klei in boringen 1 t/m 6 binnen 40 cm onder het 

maaiveld moeten zitten maar dit klopt alleen voor boringen 1 t/m 4. De overige boringen liggen in 

het gebied waar klei tussen 40-120 cm is te verwachten. Dit komt overeen met boringen 5 en 7 t/m 9. 

Alleen in nr. 6 is helemaal geen klei aangetroffen (fig. 99).  

Qua verwachte bodemontwikkeling ligt boring 9 in het laarpodzolgebied en boringen 7 en 8 in de 

gooreerdgronden.155 In boring 9 ontbreekt de kenmerkende E-horizont van een laarpodzol. De 

roodbruine B-horizont gaat over in een bleke zand/kleilaag die eindigt in overwegend klei met 

roestvlekken. Van een typische laarpodzol is dus geen sprake en mogelijk komt dit door de 

bodemverstoring die in de buurt heeft plaatsgevonden. Boringen 7 en 8 komen met hun opbouw van 

A, B (of: Ce) en Cg overeen met de omschrijving van een gooreerdgrond.  

 
155 Bodemkaart van Nederland 1:50.000 
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FIGUUR 99 LINKS HET BODEMPROFIEL VAN 

BORING 6 IN RAAI 1. HET WITTE, ZEER FIJNE, 

KLEILOZE ZAND VAN DE FORMATIE VAN PEELO 

IS OPVALLEND EN GOED HERKENBAAR. 

VERGELIJK HET PROFIEL VAN BORING 6 MET DIE 

VAN BORING 9 (RECHTSBOVEN) DAT MEER GROF 

ZAND EN KEILEEM BEVAT. (EIGEN FOTO) 
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Raai 2 

Boringen 10 t/m 13 van raai 2 ligging in het 25.700m² grote elzenbroekbosje. Het gebied ligt deels op 

een uitloper van een dekzandrug en volgens de bodemkaart ligt klei overal binnen 40 cm onder het 

maaiveld. Aangezien dit gedeelte van het onderzoeksgebied niet op de geologische kaart uit 1990 

staat, is onzeker welke kleisoort hier is te verwachten. Het bosje is gelegen in het lage deel van het 

onderzoeksgebied en de dekzandwelvingen zorgen voor een gevarieerd reliëf binnen de grenzen 

van het bos. Boringen 11 en 13 zijn (deels) op de hogere dekzandwelvingen gezet terwijl boringen 10 

en 12 ertussen in de laagten vallen. Op deze manier is de meeste variatie meegenomen.  

De boorinhoud komt grotendeels overeen met het geschetste beeld in de verwachtingen: boringen 

10 en 12 bevatten potklei op respectievelijk 45 cm en 55 cm onder het maaiveld, en boringen 11 en 13 

bestaan voornamelijk uit zand zonder klei. Aangezien de locatie een bos betreft, zijn er verschillende 

stadia van afbraak van humeus materiaal aangetroffen (fig. 100). In de laagten is het bladerdek (O) 

en het aandeel halfverteerde organische resten (Of) aanmerkelijk kleiner dan in de hogere boringen. 

Door de natte condities worden resten sneller verteerd en dit resulteert in een relatief dikke Oh-

horizont. Het komt dan ook niet als een verassing dat de dekzandlaag uit het Weichselien zeer 

humusrijk is (Ah). De aanwezigheid van een ondiepe E-horizont in boring 12 lijkt op het eerste 

gezicht vreemd maar deze begint op dezelfde diepte als het grondwater waardoor humusresten via 

verticaal watertransport kunnen worden weggespoeld.  

Net als de eerdere boring die volgens DinoLoket in dit bosje is gezet, is er op de hoge delen geen klei 

aangetroffen156. Het is goed mogelijk dat dit alsnog onder het dekzand op enige diepte terug te 

vinden is. Van de hoge boringen is nr. 13 opmerkelijk omdat het een dubbele bodem laat zien. 

Halfverteerde humusresten (Of) worden opgevolgd door een zandlaag (A(h)), waarna de goed 

verteerde humusresten (Oh) met daaronder weer een nieuwe zandlaag A(h) tevoorschijn komen. 

Aangezien Of nog niet is omgezet naar Oh zal deze ophoging nog niet zo lang geleden zijn gebeurd, 

al moet er ook rekening mee worden gehouden dat vertering op deze hoge, droge locatie relatief 

langzaam gaat. Op ongeveer 4,5 m afstand van de boorlocatie ligt een kuil van +/- 2 m doorsnede 

(fig. 101). In totaal liggen er in het bosje zes soortelijke kuilen. Mogelijk is het zand hieruit gehaald 

om op de boorlocatie gedeponeerd te worden maar de reden blijft onbekend.  

 

 

  

 

 

 

 

 
156 DinoLoket, BRO BHR000000089979 
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Raai 3 

Boringen 14-18 van raai 3 liggen in weilanden tussen de houtwallen en singels. Volgens de 

bodemkaart zou overal klei binnen 40 cm onder het maaiveld moeten liggen. Op de geologische 

kaart uit 1990 wordt dit kleigebied onderbroken door de zandige eenheid van de Formatie van 

Peelo. Boringen 14 en 15 liggen in dit zandgebied en 16, 17 en 18 liggen in het potkleigebied. 

In alle boringen is potklei aangetroffen, maar op de locaties van boringen 16 en 17 begint klei dieper 

dan 40 cm onder het maaiveld. In boringen 14 en 18 is keileem op de potklei aangetroffen. Tegen de 

verwachting in bevatten boringen 14 en 15 geen zand van de Formatie van Peelo en wel potklei. 

Aangezien de boorraai parallel aan de Bitse (afwateringssloot) loopt, is er weinig hoogteverschil en 

profielverloop in deze boorraai waar te nemen.  

FIGUUR 101 EEN KUIL MET WATER OP EEN PAAR METER AFSTAND VAN 

BORING 13. ER LIGGEN ZES VAN DEZE GATEN IN HET BOSJE OP DE HOGERE 

DEKZANDDELEN. (EIGEN FOTO) 

 

FIGUUR 100 DETAILFOTO WAARIN DE OVERGANG VAN 

HALFVERTEERDE HUMEUZE RESTEN (OF) OVERGAAT IN 

EEN LAAG MET GOED VERTEERD HUMEUS ORGANISCH 

MATERIAAL (OH). (EIGEN FOTO) 

 



 
 

130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

14 15 16 17 18

M
aa

iv
el

d
h

o
o

g
te

 in
 m

Boring

Maaiveldhoogte raai 3

A(h)
A(h)

Ah Ah Ah

A+C

C

C

Cg

Cg

Cg

Cg

Cg

Cg

Cg

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

14 15 16 17 18

D
ie

p
te

 in
 c

m

Boring

Bodemopbouw raai 3



131 
 

Raai 4 

Net als raai 3 liggen de boringen 19 t/m 23 van raai 4 in het potkleigebied parallel aan de afwatering 

en tussen houtwallen en singels. Zowel volgens de bodemkaart als de geologische kaart uit 1990 

moet (pot)klei op deze locatie ondiep liggen. Een ander beeld wordt geschetst door de geologische 

kaart uit 2021. Volgens deze kaart doorsnijdt raai 4 de grens tussen de Formatie van Peelo (potklei, 

boring 19) en de Formatie van Drente, Laagpakket van Gieten (keileem, boringen 20 t/m 23).  

In alle boringen is potklei aangetroffen. In de eerste drie boringen zit klei binnen 40 cm onder het 

maaiveld en is er een gemengde overgangslaag van humeus zand en potklei aanwezig. De twee 

meest zuidelijke boringen wijken af van het geschetste beeld omdat klei hier dieper zit en in boring 

22 wordt de A-horizont opgevolgd door een bleke C-horizont. In tegenstelling tot de eerste drie 

boringen van deze raai is de overgang van de C-horizont (zand) naar potklei scherp.  

Ook boring 23 wijkt af omdat de brede Ah-horizont wordt opgevolgd door een donkere kleilaag die 

nog niet eerder in dit studiegebied is aangetroffen. De donkergrijze klei is homogeen van kleur en 

heeft geen roestvlekken (fig. 102). Het is arm aan zand maar bevat wel enkele kleine grindjes. Het 

materiaal is te fijn om als keileem geïnterpreteerd te worden. Mogelijk is dit een voorbeeld van een 

beekafzetting in het late Weichselien of Holoceen (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Singraven). 

Deze laag zou zijn afgezet nadat het keileem was geërodeerd. Het is ook mogelijk, maar minder 

aannemelijk, is dat deze 10 cm brede laag een (afwijkende) overgangslaag tussen de humeuze 

bovenlaag en potklei is. 

 

FIGUUR 3 LINKS BORING 23 WAARIN DE HUMEUZE BOVENLAAG WORDT OPGEVOLGD DOOR DONKERGRIJZE KLEI, 

WAAROP POTKLEI VOLGT. RECHTS  DETAILFOTO VAN DE POTKLEI IN DEZE BORING. ONDANKS DE AFWIJKENDE 

OPBOUW VAN DE BODEM ZIJN DE KLEUR EN CONSISTENTIE VAN DE POTKLEI REPRESENTATIEF VOOR HET HELE 

GEBIED. (EIGEN FOTO) 
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Conclusie 

Uit de catena (raai 1) blijkt dat maaiveldhoogte, oftewel erosie, een grote invloed heeft op het 

ondiep voorkomen van potklei. Dit wordt ondersteunt door de ondiepe potklei en weinige 

verschillen binnen raaien 3 en 4, welke laaggelegen en loodrecht op de helling liggen. Op enkele 

gemiddelde of lage locaties is nog een restant keileem op de potklei aanwezig. De maaiveldhoogten 

waar potklei ondiep (binnen 120 cm) wordt aangetroffen varieert van 0,11 m tot 1,44 m en de 

minimale hoogte van plekken met keileem is 0,73 m. Maaiveldhoogte dicteert dus in algehele zin de 

rand van het ondiepe potkleigebied maar er zijn geen standaardwaarden aan te koppelen zoals: 

‘vanaf hoogte x begint het ondiepe potkleigebied’. De meeste potkleilocaties liggen in of langs de 

beekdalbodem, waar smeltwater in de (een na) laatste ijstijd doorheen stroomde en voor 

bodemerosie zorgde. Hedendaags volgt de Bitse een deel van deze beekdalbodem. De enige 

boringen waarin geen potklei is aangetroffen zijn de hogergelegen boringen 7 t/m 9 in raai 1 (alleen 

keileem), boring 6 in raai 1 (alleen de zandige eenheid van de Formatie van Peelo) en boringen 11 en 

13 in raai 2 (dekzandkopjes van het elzenbroekbosje). Bij deze laatste zit potklei mogelijk dieper 

begraven onder het opgestoven dekzand. 

De variatie binnen een klein gebied blijkt groot, gezien de verschillen in raai 2. Zulke variaties zullen 

echter op te kleine schaal zijn geweest om op te nemen in de bodemkaart, die voor het hele bosje 

aangeeft dat klei binnen 40 cm onder het maaiveld ligt. Qua overige verwachting op basis van de 

bodemkaart en de geologische kaart uit 1990 komt de boorinhoud grotendeels, maar niet overal 

overeen. Op enkele locaties begint klei dieper dan aangegeven en waar op de kaart uit 1990 de 

zandige eenheid van de Formatie van Peelo staat aangegeven, is in dit onderzoek (ook) potklei 

aangetroffen. Ondanks dat de geologische kaart uit 2021 op dezelfde schaal als de bodemkaart is 

gemaakt, komt deze niet overeen met de bevindingen in raai 4.  
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4.2 Mens 
 

In dit deelhoofdstuk wordt de invloed van de mens op de ontwikkeling van het landschap 

onderzocht met behulp van kaartmateriaal en archieven. Het eerste deel gaat over de 

eigendomsgeschiedenis en gebruik van de grond. De zware potklei is lastig te bewerken en zal 

daarom de beslissingen van de gebruikers hebben beïnvloed. Welke ingrepen deed men  

in het landschap, bijvoorbeeld om de grond rendabeler te maken? En hoe is het landschap als gevolg 

van ingrepen van de mens door de tijd heen veranderd tot het landschap dat we vandaag de dag 

zien? 

 

FIGUUR 103 WEERGAVE VAN HET STUDIEGEBIED OP DE BONNEKAART (1903). LOCATIES DIE IN DE TEKST 

WORDEN GENOEMD ZIJN AANGEGEVEN. HET ONDERZOEKSGEBIED LIGT OP DE RAND TUSSEN HET 

ESDORPENLANDSCHAP (LEUTINGEWOLDE) EN WEGDORPENLANDSCHAP (BEWONING LANGS DE J.P. 

SANTEEWEG). 
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Eigendomsgeschiedenis 
 

Een overzicht van inwoners van Leutingewolde tussen de late zeventiende en het einde van de 

twintigste eeuw is door Lukas de Boer gemaakt op basis van archiefbronnen.157 Voor dit onderzoek 

is het niet relevant om alle namen te herhalen, maar in combinatie met gegevens uit 1832 worden 

hieronder enkele belangrijke bewoners uitgelicht.  

De eigendomssituatie in 1832 is te reconstrueren aan de hand van de minuutplans met bijbehorende 

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels, die beiden in HISGIS zijn gecombineerd. Hieruit is op te maken 

dat zowel Jan Aukema (10,5 ha), de kinderen van Floris Aukema (26 ha), de broers Jan Hindriks (8,2 

ha) en Jan Riemers (10,1 ha), en Claas Jacobs Venema (19,4 ha) een groot deel van de grond in bezit 

hadden. Hoewel alleen de percelen van Venema allemaal naast elkaar liggen, is de verspreiding van 

percelen per eigenaar wel enigszins geclusterd. De broers Riemers deelden vermoedelijk het bezit 

van hun vader Hinderk Pieters (geboren te Leutingewolde 1755).158 Ook de weduwe van Jan Wilmson 

Kymmel, Alida Gezina Willinge, bezat in dit gebied 10,15 ha grond en behuizingen die werden 

verpacht. De meeste grond viel echter onder ‘de kinderen van Floris Aukema’, die ook behuizingen 

en/of grond in onder andere Roden, Roderwolde, Zulthe en op de es van Steenbergen in bezit 

hadden.159 De oudste vermelding van deze grote familie in Leutingewolde is Floris Aukema, die in 

1705 grond ruilde met Jan Lucas te Roden.160 

Op de OAT’s en in het bevolkingsregister van Roden uit 1930 is terug te vinden dat de 

grondeigenaren in de buurt woonden.161 Steven Jans Sinnige (nr. 96), Jan Aukema (nr. 98), Cornelis 

Berends Wolthuis (nr. 99) en Hendrik Jans Douwes (nr. 100) woonden in wat toen nog Luttingewolde 

heette. Ook ‘de kinderen van Floris Aukema’ bezaten hier een huis (nr. 95) waarin Floris Egberts 

Aukema (hoogstwaarschijnlijk de achterkleinzoon van bovengenoemde Floris Aukema) woonde. 

Alida Gezina Willinge bezat nr. 97, dat werd bewoond door Klaas Hindriks Holtman, zijn vrouw 

Hinderkien Roelfs Mulder en hun kinderen.  

Op de grens van het onderzoeksgebied, aan de noordelijk weg, stonden nog twee behuizingen die 

eigendom waren van Harm Hendriks Riemers & cons. (nr. 93, bewoond door Harm Hendriks 

Riemers) en nr. 94 van ‘de kinderen van Floris Aukema’ waarin Berend Boukamp en Abeltje Jacobs 

Venema met kinderen woonden. Dit gehucht werd Luttinge genoemd. Daarnaast lagen binnen het 

onderzoeksgebied in 1832 twee woningen. De zuidelijke betreft vermoedelijk huisnummer 92E, 

welke in 1830 werd bewoond door Hinderik Bakes Datema. Hij of één van zijn kinderen (wiens naam 

ook Hendrik/Hinderik Datema bevat) had het huis en omringende perceel ook in 1832 en 1880 in 

eigendom (fig. 104-105). De noordelijke behuizing van Claas Jacobs Venema (broer van 

bovengenoemde Abeltje Jacobs Venema) zal dan vermoedelijk huisnummer 92D zijn geweest, maar 

in het bevolkingsregister staan Jantje Geerts Hommes en Geerd Gosens van der Laan als bewoners. 

Ook andere huisnummers uit die tijd komen niet overeen met de naam Claas Jacobs Venema, wat 

 
157 Leutingewolde.eu, bewoning 2011 
158 Groninger Archieven, toegangsnr. 124, inv.nr. 
579 
159 HISGIS, Eigenaren 1932 Drenthe 

160 Drents Archief, toegangsnr. 0598, inv.nr. 233 
161 Drents Archief, database AlleDrenten, 
Bevolkingsregister Roden 1930 
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suggereert dat hij er tussen de volkstelling van 1830 en het opstellen van de OAT’s (rond 1832) moet 

zijn komen wonen. 

In de jaren 90 van de negentiende eeuw is er een herziening van de 

grondbelasting geweest waardoor een kaart met bijbehorende eigenaars 

en meiers beschikbaar is.162 Zo’n 50 jaar na de vorige kaart blijkt dat de 

grond verder is opgesplitst door vererving of verkopingen. Zo heeft 

bijvoorbeeld C.F. Eringa vele gronden van C.J. Venema in bezit gekregen, 

Roelof Roelfs Deodatus heeft grond van de kinderen van Floris Aukema 

gekocht en zijn zoon Pieter Deodatus, nam enkele gronden van J. 

Aukema over. Vererving is bijvoorbeeld terug te vinden in de naam 

Aukema: Eeffien en Annechien Floris Aukema waren de dochters van 

Floris Egberts Aukema en erfden zijn grond. Eeffien was ook de vrouw en 

vader van bovengenoemde mannen Deodatus. Land van Jan Hindriks 

Riemers ging naar zijn zonen Hindrik Jans Riemers en Jan Riemers. 

 
162 Drents Archief, toegangsnr. 0179, inv.nr. 146; 
192.35; 192.40 

FIGUUR 104 EIGENDOMSSITUATIE PERCELEN IN HET CASESTUDIEGEBIED ROND 1832. 
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Hetzelfde gebeurde bij Harm Hindriks Riemers (vader) naar Harm Harms Riemers (zoon). 

Uit deze periode is meer gedetailleerde informatie over het verpachten van land beschikbaar. 

Percelen nr. 538 en nr. 1236 van S.J. Datema waren in gebruik door ´de kinderen van Berend 

Douwes´. Ook nr. 1235 en nr. 1233 van hem werden verpacht, maar dan aan Jan Douwes. A. 

Cazemier huurt de behuizing nr. 126 en perceel nr. 126bis van wed. Datema en erven. Perceel nr. 

959, bouwland met behuizing, was eigendom van M. Godschalk en de meier was de vrouw van 

Hendrik Huisinga. Godschalk had ook nr. 651 en nr. 960 in bezit, welke werden verpacht aan de 

vrouw van Lambert Beunings. In het onderzoeksgebied zijn tussen 1832 en 1882-1887 vier huizen 

bijgekomen.   

FIGUUR 105 EIGENDOMSSITUATIE PERCELEN IN HET CASESTUDIEGEBIED ROND 1880. 
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Ontwikkelingen in vogelvlucht 
 
Bovenstaande geeft een gedetailleerd overzicht van wat er in de eigendomsgeschiedenis met het 

land gebeurde. Op kaarten blijkt dat er in de periode tussen 1880 en nu 15 huizen binnen het 

studiegebied zijn bijgekomen. De meeste hiervan liggen aan de randen waardoor hun invloed op het 

landschap vermoedelijk klein was.  

Verkaveling & afwatering 

De ontwikkeling van het gebied is op de historische kaarten hiernaast te volgen (fig. 106). Over het 

aanleggen van de percelen zijn geen schriftelijke bronnen bekend. De eerste bewoning met 

bouwlanden lag aan de J.P. Santeeweg, de doorlopende weg van Roden naar Leek. Vermoedelijk 

zijn eerst de percelen het dichtst bij de weg ontgonnen maar de kaarten gaan niet ver genoeg terug 

om dit te onderbouwen. Er werd dan afgewaterd op de Bitse.  

 De hoofdstructuur van het gebied bestaat uit langwerpige kavels die taps toelopen naar de J.P. 

Santeeweg. Voornamelijk in het noordelijke gebied zijn er dwarssloten, eventueel met beplanting, 

aangebracht. De smalle, langwerpige stroken in het zuiden blijven tot vandaag de dag vrij van 

dwarssloten. Vermoedelijk waren deze al smal genoeg om goed te ontwateren. Net ten noorden en 

zuiden van de Turfweg zijn percelen groot en blokvormig, vergelijkbaar met de verkaveling in een 

beekdal. Dit zijn ook de percelen die het dichtst bij de Bitse liggen. Hoewel de Bitse nu nog maar een 

klein slootje is, zullen de condities dusdanig nat zijn (geweest) dat weilanden het enige geschikte 

landgebruik vormden. Het resultaat is verkavelingspatroon van rechthoekige en vierkante percelen.  

Dit verkavelingspatroon had zijn hoogtepunt in het eerste kwart van de twintigste eeuw, zowel voor 

als na het ontginnen van de overige heidegrond. Vanaf de kadastrale kaart uit 1935 wordt het 

patroon van kleine kaveltjes weer minder dicht. De grote dichtheid van kleine kaveltjes valt samen 

met de grote hoeveelheden bouwland die in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn aangelegd. 

Toch werden de bouwlanden vaak zo ononderbroken mogelijk gehouden. Mogelijk was het zoeken 

naar een balans tussen goede ontwatering en een rendabel akkerbouwveld. Het komt dan ook niet 

als een verassing dat de meeste bouwlanden in het midden van de twintigste eeuw zijn omgevormd 

tot weilanden. In het midden van de twintigste eeuw, toen de meeste akkers kavels werden 

omgezet tot weilanden, verdween ook een deel van de kleinschalige blokverkaveling die eerder zo 

kenmerkend was voor dit gebied.  
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FIGUUR 106 ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED OP KAARTEN VAN 1821 TOT 

HEDEN. 

1821 
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Perceelscheidingen 

Het kleinschalige verkavelingspatroon dat in de negentiende en twintigste eeuw het 

onderzoeksgebied karakteriseerde, bood keuze in het type perceelscheidingen. De oudste kaarten 

zijn op grote schaal gemaakt waardoor niet alle perceelscheidingen zijn weergegeven. De eerste 

kaart in figuur 107 heeft een schaal van 1:400.000 terwijl de volgende uit 1850 een nauwkeuriger 

beeld schetst met een schaal van 1:50.000. Pas op de Bonnekaart uit 1903 zijn individuele 

perceelscheidingen goed zichtbaar. Deze kaart geeft vier soorten perceelscheidingen weer: sloten, 

bomenrijen, singels en houtwallen. Aangezien sloten niet worden afgebeeld bij singels en 

houtwallen, focust deze sectie zich alleen op de drie groenstructuren. In figuur 107 zijn de 

perceelscheidingen van 1903 en de hedendaagse geprojecteerd op een luchtfoto.  

Ten noorden van de Turfweg zijn veel houtwallen verdwenen. Sommige houtwallen hebben hun 

walstructuur verloren en zijn getransformeerd tot singels. Alleen in het uiterste zuiden zijn enkele 

singels omgevormd tot houtwallen. Dit is ook terug te zien in de totale lengte van de 

groenstructuren in het onderzoeksgebied (tabel 9). 

 

Element 1903 2022 

Bomenrij 2159 1854 

Houtwal 16190 8914 

Singel 4378 4585 

TABEL 9 TOTALE LENGTE (IN METER) VAN DE BOMENRIJEN, HOUTWALLEN EN SINGELS IN HET  

CASESTUDIEGEBIED IN 1903 EN 2022. 
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Type  

perceelscheidingen 

 

1903 

2022 

FIGUUR 107 TYPE PERCEELSCHEIDINGEN IN HET ONDERZOEKSGEBIED IN 1903 (BOVEN) EN 

2022 (ONDER). ER ZIJN VEEL HOUTWALLEN VERDWENEN. IN HET GEBIED TEN ZUIDEN VAN 

DE TURFWEG HEBBEN ZICH ENKELE VERANDERINGEN VOORGEDAAN. ZO ZIJN SINGELS 

OMGETOVERD TOT HOUTWALLEN, LIEP HET VERKAVELINGSPATROON IN 1903 NOG 

ANDERS EN ZIJN ER HOUTWALLEN LANGS DE BITSE AANGELEGD. 

 



143 
 

Bossen 

Op de kaart van Kraijenhof (1821) en de topografisch militaire kaart uit 1850 staat dat er een bosje in 

het midden van het noordelijke deel van het onderzoeksgebied heeft gelegen. In 1850 blijkt dat ten 

noordwesten hiervan nog een groter gedeelte bos is aangeplant. Deze zijn allebei voor het grootste 

gedeelte verdwenen in 1903. Zowel in het noordelijke als zuidelijke deel is het in de jaren daarna een 

komen en gaan van kleine stukjes bos. In het zuidelijke gebied is in 1821 een stuk bos met 

rechthoekig ontgonnen land zichtbaar. De loopodzolgrond net onder het onderzoeksgebied (fig. 94) 

is vermoedelijk een relict van dit oude bos. Men zal zeker op de bodem gelet hebben wanneer werd 

besloten dit stuk bouwland aan te leggen want het ligt exact in een gat in de klei. Dit stuk bouwland 

werd in de negentiende eeuw uitgebreid maar rond 1900 ook weer deels ingeplant met stroken bos 

en bewoond. Een bodem zonder ondiepe klei was makkelijker te bewerken maar was ook sneller 

uitgeput waardoor het planten van bos één van de weinige overgebleven opties was. Vanaf 1935 

maakten sommige van deze stukken bos plaats voor weiland. Het driehoekige bosje tegen de grens 

van het onderzoeksgebied en enkele stroken bos in het zuidelijke stonden al afgebeeld op de kaart 

van Kraijenhof (fig. 106, 108) 

FIGUUR 108 DE OMCIRKELDE BOSGEBIEDEN IN HET ROOD STAAN AL OP DE KAART UIT DE VROEGE NEGENTIENDE 

EEUW AFGEBEELD. (LUCHTFOTO 2021) 
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Gebruik en beheer 
 

Over de vroegste activiteiten in het casestudiegebied is door het gebrek aan archeologische 

gegevens weinig bekend. Er zijn geen vondsten of opgravingen gedaan in het gebied. Op de 

hoogtekaart (fig. 109) zijn enkele structuren zichtbaar waarvan de datering onbekend is. Ten eerste 

zijn er in het elzenbroekbosje zes gaten van ongeveer twee meter breed in de dekzandkopjes 

zichtbaar. Hoewel ze lijken op kleiputten doet de hogere locatie vermoeden dat dit eerder 

zandwinningsputten of andersoortige kuilen zijn. Putten voor de winning van potklei zou men juist 

in de lage delen verwachten. De dubbele bodem in nabijgelegen boring nr. 13 impliceert dat het 

afgegraven zand hier is neergelegd maar de reden blijft onbekend.  

Ook de greppelstructuren die voornamelijk in de lage delen van het landschap zijn aangelegd zijn 

goed zichtbaar op de hoogtekaart (fig. 110). Het water stroomde van de bolle akkers via geulen 

richting de Bitse. Niet alle percelen hebben geulen maar ze beperken zich ook niet tot één type 

grondgebruik. Zowel heide dat is omgezet naar bouwland als gronden die tenminste vanaf 1832 

altijd weiland zijn geweest bevatten geulen. Het elzenbroekbosje heeft geen geulen maar hier is aan 

de zuidkant een wal opgeworpen, vermoedelijk om te voorkomen dat het water van de akkers het 

bos instroomde.    

 

 

 

 

 

FIGUUR 109 DE HOOGTEKAART VAN HET 

ELZENBROEKBOSJE MET DAAROP DE KUILEN ZICHTBAAR. 
  

FIGUUR 110 HOOGTEKAART VAN PERCELEN ROND DE 

TURFWEG (MIDDEN) WAAROP GOED TE ZIEN IS HOE 

HET LAND AFWATERT OP DE BITSE. OOK BLIJKT ER EEN 

OUDE SLOOT RECHTS VAN DE BITSE TE LIGGEN. DEZE 

SLOOT STAAT OOK OP HET MINUUTPLAN. DE 

PERCELEN AAN WEERSZIJDEN VAN DE GEUL WAREN IN 

GEBRUIK ALS WEILAND. MOGELIJK DIENDE DEZE 

SLOOT ALS EXTRA AFWATERING MAAR HET IS NIET UIT 

TE SLUITEN DAT DIT BIJVOORBEELD OOK DE OUDE 

STROOM VAN DE BITSE WAS. 
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Qua grondgebruik bestond het gebied ten noorden van de Turfweg in 1832 nog voornamelijk uit 

heide. Ongeveer de helft hiervan is in de periode tot 1880 ontgonnen tot bouw- en weiland (fig. 111). 

Enkele laaggelegen gronden die in 1832 nog als bouwland stonden aangemerkt, blijken in 1880 te 

zijn omgezet in weiland. Andersom kwam in deze periode echter ook nog voor. Langzamerhand 

zette de trend naar weilanden door en hedendaags overheersen deze het beeld sterk. In de 

negentiende eeuw werd een deel van perceel nr. 90, het gedeelte van het elzenbos/hakbos dat in 

handen was van ‘de kinderen van Floris Aukema’ en later van R.R. Deodatus, gesplitst voor een klein 

stukje hooiland. Hooiland leverde meer op dan het hakbos (fig. 112) en was waardevol voor 

veehouders omdat het de mogelijkheid gaf om een voervoorraad aan te leggen. In het 

elzenbroekbosje wordt tegenwoordig net als in een Lieverder Noordbos een ´niets doen tenzij…’ 

beleid gevoerd. 

Hedendaags is de grond rechts van de Turfweg (gezien vanuit Leutingewolde) al twintig jaar in 

agrarisch natuurbeheer. Links van de Turfweg liggen de weilanden van een melkveebedrijf waar 

koeien op worden geweid. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan want herstel van beschadigde 

zware kleigrond gaat moeizaam, net als het omzetten tot landbouwgrond. Boven in het gebied ligt  

Eytemaheert, een natuurboerderij die natuurinclusieve en regeneratieve (samen natuurintegratieve) 

landbouw nastreeft.163 Het is een vooruitstrevend bedrijf dat in samenwerking met de Wageningen 

University & Research (WUR) en Staatsbosbeheer natuurinclusieve kringlooplandbouw verkent en 

monitort. Hun werkwijze zonder bestrijdingsmiddelen en kunsmest is goed voor dier en natuur. Het 

vee, de bedreigde Groninger Blaarkop, wordt enkel gevoerd met gras en het strooisel dat niet als 

veevoer gebruikt kan worden, wordt met bokashi (proces van fermentatie) omgezet in een 

bodemverrijker. Begin 2022 breidden ze het bedrijf met 47,6 ha grond uit. Dit geeft ruimte voor een 

nieuwe indeling waarbij ook aan het oude cultuurlandschap wordt gedacht. Deze nieuwe indeling 

wordt omschreven als: ‘een natuurvriendelijke indeling van percelen (akkerbouw op de hoge es, 

grasland op lagere percelen) in relatie tot ontwikkeling van (nieuwe) natuur in het omringende 

landschap met herstel van biodiversiteit.’164  

Conclusie 

Het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door houtwallen, singels en bosjes. Van deze laatste staan 

enkele al op de kaart uit 1821. De ouderdom van de lijnbeplanting is nergens gedocumenteerd en 

daarom niet te achterhalen. De grond in het onderzoeksgebied werd voornamelijk gebruikt door de 

inwoners van Leutingewolde. Tot de vroege twintigste eeuw bestond een deel van het gebied nog 

uit heidevelden. Het kleinschalige verkavelingspatroon bestaat uit rechthoekige of vierkante 

percelen en waaiert uit vanaf de J.P.Santeeweg richting de Bitse. De natte condities in het gebied 

hebben invloed gehad op het verkavelingspatroon, het grondgebruik en de perceelscheidingen. Ook 

beïnvloedde de mens de waterhuishouding door greppelstructuren in de weilanden te graven en een 

wal rond het elzenbroekbosje aan te leggen. Door het verdwijnen van beplanting tussen percelen is 

het landschap in de loop van de twintigste eeuw steeds grootschaliger geworden.  

 

 
163 Tepper & Tepper 2018 164 WUR 2019 
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FIGUUR 111 GRONDGEBRUIK IN DE PERIODEN ROND 1832 EN 1880. 
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FIGUUR 112 GRONDOPBRENGST PER HECTARE IN DE PERIODEN ROND 1832 EN 1880. 
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4.3 Natuur 
 

In deze sectie wordt de natuur in het houtwallen- en singelgebied tussen Leutingewolde en Nietap 

onder de loep genomen. In dit onderzoek zijn de (goed herkenbare) houtige gewassen in een 

steekproef van één 340 meter lange houtwal geïnventariseerd. Deze houtwal ligt deels op het 

keileem en deels op de potklei. De resultaten worden beschreven in relatie tot eerdere onderzoeken 

in het gebied. 

Bureauonderzoek 
 

Het houtwallen en singelgebied valt in atlasblokken 

0751 en 1211. Van de 1158 plantensoorten die er vanaf 

2010 zijn gevonden staan er 150 geclassificeerd als 

zeldzaam, 116 als zeer zeldzaam en 37 soorten als zeer 

zeer zeldzaam.  

Vegetatiezones 

Een deel van het onderzoeksgebied is meegenomen in 

de vegetatiekartering van 1981/1982 (fig. 114).165 

Hieruit blijkt dat een groot deel van het gebied bestaat 

uit grasland (Gf) of gemengd land (Kf) met houtwallen 

en soorten van het beuken-eikenbos. Daarna volgt het 

eiken-berkenbos met soorten van het beuken-

eikenbos in de ondergroei (Qqf). Ook het eerder aan 

bod gekomen elzenbroekbosje wordt hieronder 

geclassificeerd maar bestaat daarnaast ook uit soorten 

van het elzen- en vogelkersbos (Qu). Het is oudste deel 

van dit bos is ligt in Qqf en bij dit eiken-berkenbos 

hebben tussen 1926-1935 dus voornamelijk elzen zich 

verspreid. Op de veldnamenkaart van Wieringa staat 

dit bosje ook als “Elzebroek” aangeduid166. In deze 

vegetatiekartering zijn geen soortenlijsten per gebied 

gemaakt maar kenmerkende soorten per categorie 

zijn wel weergegeven. Deze soorten zijn in het veld op 

de aangegeven locaties te verwachten. 

 
165 Brands 1984 166 Veldnamen Wieringa & Ebeling 1900-1950 in 

HISGIS 

FIGUUR 113 ATLASBLOKKEN 0751 EN 12-11. (NDFF 

VERSPREIDINGSATLAS) 
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FIGUUR 114 VEGETATIEZONES IN HET CASESTUDIEGEBIED EN KENMERKENDE SOORTEN PER CATEGORIE. NAAR 

BRANDS (1984). 

 

Gf Salomonszegel, grootbloemige muur, klimop, gierstgras, ruige veldbies, witte 
klaverzuring, bosanemoon, dagkoekoeksbloem, hulst, zoete kers, sleedoorn en hazelaar. 

Gma Gm: graslandgebied met goed ontwikkelde moerasvegetaties langs sloten. Gewoon 
bosviooltje, witte klaverzuring, bosgierstgras, knopig helmkruid, welriekende agrimonie, 
ruige veldbies, boszegge, bleke zegge, elzenzegge, bosaardbei, bosanemoon, look-
zonder-look. Toevoeging a: plaatselijk elzensingels, vaak langs greppels met soorten van 
het elzenbroekbos. 

Kf Grootbloemige muur, gierstgras, witte klaverzuring, klimop, hazelaar en hulst. In 
wegbermen en langs greppelkanten kan ook nog zandblauwtje, grasklokje, schapegras, 
fluitekruid, dagkoekoeksbloem, bereklauw, wilgeroosje of braam voorkomen.  

Lu Elzenvogelkersbos. Niet nader onderverdeeld.  

Qf Soortensamenstelling ondergroei rijker dan Qqf. Bosanemoon, lelietje der dale, witte 
klaverzuring, grootbloemige muur, salomonszegel, gierstgras, klimop, hazelaar, 
vuilboom, lijsterbes en enkele hulst.  

Qfa Soorten van Qf. Toevoeging a: plaatselijk vochtig met soorten van het elzenbroekbos. 

Qqf Hazelaar, klimop, Grootbloemige muur, gierstgras, witte klaverzuring, bosanemoon. 

Qu Heksenkruid, gierstgras, Robertskruid, Kardinaalsmuts, Tweestijlige meidoorn, ss, Zoete 
kers, Vogelkers, Witte klaverzuring en Bosanemoon. 

Qud Soorten van Qu. Toevoeging d: plaatselijk doornstruweel. 
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Eerdere soorteninventarisaties 

Een tweede onderzoek dat ik dit gebied is uitgevoerd is de studie naar inheems genenmateriaal in 

Drentse flora door Rövekamp en Maes (1995). Hun inventarisatielocatie drie ligt net in het 

casestudiegebied en soorten die zij hier hebben aangetroffen staan in tabel 10. Daarnaast worden 

ook gewone es, bergvlier, gewone vlier, heggeroos, bosereprijs, welriekende agrimonie, grote 

keverorchis, fraai hertshooi, bosaardbei, heelkruid en wilde appel genoemd als veelvoorkomende 

soorten in het “potkleigebied rond Roden” waarbij zij Leutingewolde specifiek benoemen.167  

Beuk Koraalmeidoorn 

Dauwbraam Roos (Rosa nitidula) 

Eenstijlige meidoorn Sleedoorn 

Grauwe wilg Tweestijlige meidoorn 

Grootvruchtige meidoorn Wilde kamperfoelie 

Hazelaar Wilde kardinaalsmuts 

Hondsroos Wilde lijsterbes 

Hybride wilg (salix x 
rubens) 

Zwarte els 

Klimop 

TABEL 10 GEÏNVENTARISEERDE SOORTEN VAN LOCATIE DRIE UIT HET ONDERZOEK VAN RÖVEKAMP & MAES 

(1995). 

Op de kaart Groen Erfgoed van het RCE staat een deel van het onderzoeksgebied aangeduid als 

gebied met oude boskernen, houtwallen of heggen (fig. 115). Dit omlijnde gebied komt grotendeels 

overeen met de ligging van ondiepe potklei in bodem. Bij veldopname zijn verschillende soorten 

meidoorns aangetroffen. 

Tenslotte zijn er nog losse 

waarnemingen door vrijwilligers en 

hobbyisten in het gebied gedaan. De 

(zeer) zeldzame soorten zijn hiernaast 

opgenomen. Dit zijn voornamelijk 

grassen en kruiden, waardoor deze 

minder van belang zijn in dit onderzoek. 

 

 

 
167 Rövekamp & Maes 1995, 33 

 
Buitengebied 
Oost 

Bitse 

Zeldzaamheid Soort Soort 

z Akkerandoorn Akkerandoorn 

z Muizenstaart Muizenstaart 

z Ruige veldbies Ruige veldbies 

z Kleine ratelaar  

z Prachtklokje  

zz Schedegeelster  

z  Bleke zegge 

z  Bosgierstgras 

z  Boszegge 

z  Canadese 
kornoelje 

z  Daslook 

z  Hidcote-
smeerwortel 

z  Vijfdelig 
kaasjeskruid 

z  Waterteunisbloem 

TABEL 11 ZELDZAME 

PLANTENSOORTEN DIE ZIJN 

WAARGENOMEN IN HET 

NOORDELIJKE (BUITENGEBIED 

OOST) EN ZUIDELIJKE (BITSE) 

GEBIED. (WAARNEMING.NL) 
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FIGUUR 115 KAART GROEN ERFGOED (RCE) MET IN HET ROOD HET GEBIED DAT VALT ONDER OUDE BOSKERNEN, 

HOUTWALLEN OF HEGGEN, EN IN HET PAARS DE ELEMENTEN WAAR VELDOPNAME IS GEWEEST. 
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Veldonderzoek 
 

Verreweg de meeste groene elementen in het casestudiegebied liggen op de potklei. Een 

vergelijking tussen de aard van beplanting op keileem en potklei kan daarom niet op een voldoende 

grote schaal worden uitgevoerd zodat de resultaten significant zouden zijn. In dit veldonderzoek is 

één houtwal van ongeveer 340 meter lang en dertien meter breed volledig onderzocht op soorten, 

variëteit en opbouw (fig. 116-118). Dit resulteert in een soortenlijst met als doel om het 

vegetatiekarakter op de potklei te kunnen omschrijven. Tenslotte wordt er ingegaan op de 

verhouding van de huidige soortensamenstelling ten opzichte van eerdere inventarisaties. 

FIGUUR 116 LIGGING VAN DE GEÏNVENTARISEERDE HOUTWAL IN 2022 EN OP DE BONNEKAART VAN 1903. 
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FIGUUR 117 

ZIJAANZICHT VAN HET 

BEGIN VAN DE 

HOUTWAL, GEZIEN 

VANUIT HET ZUIDEN. 

DE BEPLANTING DIE 

ZICH IN DE BREEDTE 

HEEFT UITGESPREID IS 

GOED ZICHTBAAR. 

(EIGEN FOTO)  

FIGUUR 118 ZICHT 

LANGS DE HOUTWAL 

VANUIT HET ZUIDEN 

NAAR HET NOORDEN. 

(EIGEN FOTO) 
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Resultaten 

 Soorten 

In tabel 12 zijn alle soorten weergegeven die in de 

houtwal zijn aangetroffen. De meest voorkomende 

zijn meidoorn, sleedoorn, braam en hondsroos terwijl 

de overige er in verschillende mate tussendoor 

verschijnen. Van de meidoorns zijn zowel de één- en 

tweestijlige varianten, als koraalmeidoorn, 

grootvruchtige meidoorn (variant macrocarpa 

hadensis) en basterdkruisingen aangetroffen (fig. 

119). De grotere bomen op het wallichaam bestaan 

vrijwel alleen uit zomereik en es. De greppelzijde ligt 

aan de schaduwkant en hier groeien wilg, 

bosanemoon, veel rode grondbraam en veel 

brandnetels. Hoewel de kruidlaag aan deze kant 

minder overschaduwd wordt door de mei- en 

sleedoorns valt de soortenrijkdom van kruiden tegen 

(fig. 120). De graslanden zijn niet geïnventariseerd 

maar deze werden gedomineerd door verscheidene 

russen. Ook groeit hier boterbloem en meldde de 

beheerder eens wilde narcis gezien te hebben. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naamschappelijke 
naam 

Esdoorn Acer 

Bosanemoon Anemone nemorosa 

Fluitekruid Anthriscus sylvestris 

Hazelaar Corylus avellana 

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata 

Eénstijlige meidoorn Crataegus monogyna 

Koraalmeidoorn Crataegus 
rhipidophylla 

Grootvruchtige 
meidoorn 

Crataegus x 
macrocarpa hadensis 

Scherpe boterbloem Ranunculus acris 

Es Fraxinus excelsior Aalbes Ribes rubrum 

Kleefkruid Galium aparine Hondsroos Rosa canina 

Hondsdraf Glechoma hederacea Braam Rubus sp. 

Klimop Hedera helix Rode grondbraam Rubus sprengelii 

Kamperfoelie Lonicera Grauwe wilg Salix cinerea 

Zoete kers Prunus avium Vlier Sambucus nigra 

Sleedoorn Prunus spinosa Lijsterbes Sorbus 

Zomereik Quercus robur Grote muur Stellaria holostea 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Zomereik Quercus Robur 

TABEL 12 GEÏNVENTARISEERDE SOORTEN DIE VOORKOMEN 

IN DE HOUTWAL. 

FIGUUR 119 MEIDOORN MET ONRIJPE VRUCHTEN. (EIGEN FOTO) 

FIGUUR 120 GROTE MUUR (DUNNE GROENE SPRIETEN) IN DE 

KRUIDLAAG BIJ DE HOUTWAL. (EIGEN FOTO) 
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Opbouw van de houtwal 

De hierboven beschreven soorten zijn meestal op vaste locaties in de houtwal te vinden (fig. 121). 

Het wallichaam zit verstopt achter brede struiken die de wal van buitenaf groter doen lijken dan de 

kern eigenlijk is. De op de wal staande eiken en essen wisselen elkaar af: in de zuidelijke helft staan 

meer opgaande zomereiken die af en toe en voornamelijk richting het noorden 

hakhoutverschijnselen hebben en in het noorden komen essen en zomereiken met 

hakhoutverschijnselen (fig. 122) op het talud om en om voor. Grote getalen meidoorn, sleedoorn, 

hondsroos en braam tussen het talud en grasland onttrekken zowel de greppel als het wallichaam 

uit het zicht. Aan de westzijde is de vegetatie op verschillende locaties beschadigd zodat de wal 

zichtbaar is. Aan de oostzijde zorgen uitlopers van sleedoorn ervoor dat, als er niet wordt gemaaid, 

de wal steeds meer van het grasland inneemt.  

FIGUUR 121 SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN LOCATIES VAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN IN DE HOUTWAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 122 LINKS EEN OPGAANDE EIK OP DE WAL. RECHTS EEN SPAARTELG VAN ZOMEREIK. (EIGEN FOTO) 
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Discussie 

Vegetatierijkdom 

De houtwal ligt in een gebied van bosjes en houtwallen die in floristisch en vegetatiekundig opzicht 

tot de rijkste in Nederland behoren.168 Desondanks zijn er bij dit veldonderzoek weinig verschillende 

soorten in de kruidlaag aangetroffen. Een aantal matige en sterke indicatoren voor oud bos zijn wel 

aanwezig: bosanemoon (sterk), tweestijlige meidoorn (matig), grootvruchtige meidoorn (sterk), 

basterdmeidoorn (zwak) en grote muur (matig).169 Van de kenmerkende soorten die Rövekamp en 

Maes in 1995 voor het potkleigebied beschreven zijn alleen de es en vlier in deze houtwal 

aangetroffen maar het is goed mogelijk dat de lijst met ‘de’ vegetatie van het potkleigebied in de 

jaren erna bijgeschaafd is. Veel van de soorten komen wel overeen met de recentere opsomming 

van kenmerkende soorten van dit gebied (en dus ook het potkleigebied).170 Op de Rode Lijst staat 

alleen tweestijlige meidoorn als kwetsbaar. De lijst van het atlasblok waar de houtwal in valt, geeft 

rode grondbraam, tweestijlige meidoorn en tweestijlige x eenstijlige meidoorn de zeldzaamheid z. 

De variaties macrocarpa en hadensis staan hierin als zeer zeldzaam (zzz).  

Resultaten in context van eerder onderzoek 

De studie die het veldonderzoek het meest benaderd is van Rövekamp & Maes (1995) op ongeveer 

1,2 kilometerafstand van de houtwal. De bevindingen tonen duidelijke overeenkomsten en het valt 

op dat de verschillende meidoorntypen blijkbaar goed en langere tijd in dit gebied gedijen. De 

resultaten komen echter maar deels overeen met het onderzoek van Brands.171 Gebied Gf, waar de 

houtwal in ligt, wordt volgens hem gekenmerkt door de volgende soorten: Salomonszegel, 

grootbloemige muur, klimop, gierstgras, ruige veldbies, witte klaverzuring, bosanemoon, 

dagkoekoeksbloem, hulst, zoete kers, sleedoorn en hazelaar. De bevindingen passen ook bij de 

omschrijving van naastgelegen gebied Kf, waar de aanwezigheid van houtwallen en soorten van het 

beuken-eikenbos worden benoemd. Hoewel de soorten van het beuken-eikenbos weinig in de 

ondergroei van de houtwal voorkomen worden in deze categorie wel de walstructuren en eiken 

meegenomen. Een combinatie van Gf en Kf zou de houtwal, en mogelijk de andere houtwallen in de 

omgeving het best beschrijven.  

Historische ontwikkeling 

Gezien de weinige indicatieve soorten voor oud bos en de dikte van de bomen is het vermoeden dat 

de houtwal geplaatst moet worden in de negentiende eeuw. Kijken we naar het grondgebruik in 

deze periode dan blijkt dat alleen het noordelijke deel van de houtwal in 1832 langs weiland lag (fig. 

123). Mogelijk was alleen dit deel van de houtwal toen aanwezig. In het noordelijke deel komen ook 

de meeste essen en eiken met hakhoutverschijnselen om en om voor. Het zuidelijke deel grensde 

zelfs in 1880 nog aan een heideveld en hier vinden we voornamelijk opgaande eiken (met af en toe 

hakhoutsporen). De houtwal staat voor het eerst afgebeeld op de Bonnekaart uit 1903 (fig. 111) De 

knik die op deze kaart in de wal zit is nog steeds aanwezig, alhoewel deze wat minder scherp is 

geworden.  

 
168 Maes et al. 2021, 197 
169 Maes et al. 2021, 706-709 

170 Maes et al. 2021, 197 
171 Brands 1984 
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FIGUUR 123 GRONDGEBRUIK IN 1832 EN 1880 MET DE LIGGING VAN DE HOUTWAL AANGEGEVEN. 

 

Gebruik van houtwallen 

De intacte wal en greppel, het beplantingspatroon en de hakhoutrestanten maken dat de houtwal 

een grote cultuurhistorische waarde heeft. Hoewel er hedendaags weinig met de houtwal gebeurt, 

was het vroeger een belangrijk onderdeel van het de bedrijfsvoering en voedselvoorziening. 

Essenhakhoutbeheer is al uit de middeleeuwen bekend en de rechte stammen die na het hakken 

ontstonden waren onder andere erg geschikt als stelen voor gebruiksvoorwerpen172. Verschillende 

bomen en struiken in de houtwallen boden loofvoeder voor vee en sommige soorten, zoals 

meidoorn, sleedoorn, braam en roos, dienden met hun stekels vermoedelijk ook als veekering of 

beschermden de wei- en bouwlanden tegen wild van buitenaf. Aan de terruggevonden pitten van 

deze struiken in archeologische contexten dienden ze ook al voedsel voor de mens173. Hedendaagse 

invloed is zichtbaar in de grote hoeveelheid braam en brandneteldoor neerslaand atmosferisch 

stikstof of bemesting in aangrenzende percelen.174 Veel van de aangetroffen soorten (onder andere 

tweestijlige meidoorn, hazelaar, es & sleedoorn) hebben een voorkeur voor vochtige, (matig) 

kalkhoudende en matig tot mineraalrijke klei- of leembodems, dit komt overeen met 

omschrijvingen van de een potkleibodem.175 

Conclusie 

Hoewel de samenstelling en zeldzaamheid van soorten de houtwal niet erg bijzonder maken, heeft 

hij wel een grote cultuurhistorische waarde. De kenmerkende soorten in de houtwal zijn zomereik 

en es met daaronder braam, hondsroos, slee- en meidoorn. Op de grond bevinden zich enkele 

kruiden waaronder bosanemoon en grote muur. De opbouw en aanwezige soorten wijzen op 

historisch hakhoutbeheer en een verscheidenheid aan ander gebruik, zoals veevoer, voedsel en 

bescherming tegen wild. Een negentiende-eeuwse datering voor het zuidelijke deel van de houtwal 

lijkt correct. Langs het noordelijke gedeelte lag in de negentiende eeuw al een weiland, waardoor 

deze toen al als veekering kon dienen. Het noordelijke gedeelte vertoont meer 

hakhoutverschijnselen, bevat om en om eiken en essen, en is waarschijnlijk het oudstse deel van de 

houtwal. 

 
172 Maes et. al. 2006, 151.  
173 Maes et. al. 2006, 113; 211 

174 Mabelis & Korcyńska 2017, 263 
175 De Smet 1962, 19; Kiestra 2006, 18  
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5 Synthese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Noordelijke centrale wal in het Lieverder 

Noordbos met eik en hazelaar op de kanten. 
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Inleiding 

In deze sectie worden de hoofdlijnen en nieuwe inzichten die in dit onderzoek naar voren kwamen 

beschreven. Ook wordt aangegeven hoe de detailstudies hieraan hebben bijgedragen en hoe deze 

binnen het algemene beeld passen. Dit onderzoek is een eerste stap in het in kaart brengen van het 

landschap op de potklei. De aanleiding voor dit onderzoek was niet alleen het gebrek aan kennis 

maar (nog belangrijker!) ook het verdwijnen van dit landschapstype door het gebrek aan 

beschermende maatregelen. Dat is zonde want de Kop van Drenthe is één van de weinige locaties in 

Nederland waar potklei aan het oppervlak komt en heeft dus zowel provinciaal als nationaal een 

unieke waarde. De gemeente Noordenveld heeft hiermee een bijzonder landschapstype in bezit: het 

potkleilandschap. 

 

Het onderzoeksgebied 
 

Afzettingsmilieu en kenmerken van potklei 

Potklei is aan het einde van het Elsterien afgezet in tunneldalen, diepe brede erosiedalen die in de 

Noord- en Oostzee en de aangrenzende zuidelijke kusten liggen. Zowel de formatie van deze dalen 

als de manier waarop potklei is ontstaan is nog niet helemaal zeker. Vermoedelijk bestaat potklei uit 

kleine deeltjes die in een rustig milieu (zoals smeltwatermeren) konden bezinken. De gelaagdheid 

van potklei en fijn wit zand, beide behorend tot de Formatie van Peelo, zou dan kunnen komen door 

het periodiek doorbreken van een natuurlijke wal rond deze meren. In de geologie wordt deze 

gelaagdheid aangeduid met de term ‘warvenstructuur’. De zware vettige klei wordt in de literatuur 

omschreven als donkergrijs maar in de studiegebieden van dit onderzoek kwam bijna uitsluitend 

bleekgrijzige klei met geeloranjebruine vlekken voor.176 Deze gleyverschijnselen en uitloging 

ontstaan door fluctuatie van de waterstand en beperken zich vermoedelijk tot de bovenste 

potkleilagen. Het is goed mogelijk dat de klei op grotere diepte een donkerder kleur (afkomstig van 

bruinkool uit Noord-Duitsland) aanneemt.177  

Over het verschil tussen potklei en keileem is door Ridder & Wiggers (1959) aangetoond dat de 

korrelgrootteverdeling van de slib- en lutumfractie in keileem en potklei verschilt (fig. 124). In het 

veld blijken de twee kleisoorten meestal goed te onderscheiden. Keileem is te herkennen aan een 

grote stugheid, een grotere zandfractie en grindinclusies. Potklei is soepeler, zachter, bevat geen 

grind en weinig tot geen zand (afgezien van de warven die voor kunnen komen). Toch zijn ook in de 

potklei stenen/steentjes aangetroffen. Af en toe kwamen één of enkele exemplaren in de boorkern 

voor maar deze waren groter dan het grind wat men in het keileem vindt (fig. 125). Aangezien 

potklei wordt omschreven als grindloos is het ook mogelijk dat deze op of in de bovenste laag van de 

potklei zijn afgezet door latere glaciale smeltwaterprocessen.178 Een diepere boring zou, net als voor 

de kleur, uitsluitsel kunnen geven. Een laatste verschil tussen de twee afzettingen is het kalkgehalte. 

Potklei wordt vaak als kalkhoudender omschreven maar kan net als keileem aan het maaiveld 

uitgeloogd zijn.179 Of er aan het maaiveld verschil te merken is, bijvoorbeeld in de grotere 

 
176 ; Ligterink 1954, 309; Lankreyer & Pranger 
1986, 9; Meijles 2015; 7 
177 Stouthamer, Cohen & Hoek 2015, 172-173, 
190 

178 Van Heuveln 1959, 107 
179 De Smet 1962, 19; Kiestra 2006, 18 
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hoeveelheid bosbes die op de keileembult ten opzichte van potklei in het Lieverder Noordbos groeit, 

is niet met zekerheid in dit onderzoek te zeggen.  

 

FIGUUR 124 SOMMERINGSCURVEN VAN DE GEMIDDELDE KORRELGROOTTEVERDELING VAN DE SLIBFRACTIE 

(LINKS) EN LUTUMFRACTIE (RECHTS) IN KEILEEM (1 & 2) EN POTKLEI (3). (DE RIDDER & WIGGERS 1959, 425, FIG. 

15-16) 

 

FIGUUR 125 DEZE STEEN KWAM IN DE POTKLEI VAN BORING NR. 2 IN RAAI 1 IN HET HOUTWALLEN EN 

SINGELGEBIED NAAR BOVEN. DIT IS OOK HET GROOTSTE EXEMPLAAR DAT IN HET BOORONDERZOEK IS 

AANGETROFFEN. (EIGEN FOTO) 
 

Landschapsontwikkeling binnen het onderzoeksgebied 

Potklei is gedurende de (inter)glacialen volgend op het Elsterien vrijwel overal bedekt geraakt met 

andere afzettingen. Smeltwatererosie na het Saalien of Weichselien heeft op plekken langs beek- en 

droogdalen deze afzettingen echter weer geërodeerd, waardoor potklei hier dicht onder het 

maaiveld ligt. Naast enkele grafheuvels die de beekdalen overzien en een bronstijdboerderij, is er 
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weinig bekend over de vroegste occupatie van het gebied. Dit is begrijpelijk aangezien het deels op 

de rand het Drents Plateau en deels op een veenvlakte lag waardoor de condities moerassig en nat 

waren. Men vestigde zich in de Middeleeuwen liever op de hogere grondmorene. Buiten de dorpen 

bleef het veengebied in het noorden vermoedelijk nog lange tijd ongerept. De oudste kaarten 

schetsen een gebied met veel bossen en op de meer gedetailleerde kaarten vanaf de negentiende 

eeuw staan grote heidevelden afgebeeld. Deze woeste gronden hadden vaak potklei in de bodem. 

Potkleigebieden waren dus van oudsher niet de eerste keuze als bewonings- of ontginningslocatie. 

Het bewerken van potklei is ongetwijfeld zeer arbeidsintensief werk. Lange tijd was dit ook niet 

noodzakelijk. De hoeveelheid woeste grond was nog groot en de bossen leverden voedsel en hout. 

In de negentiende en twintigste eeuw kwamen er steeds meer (ontginnings)dorpen bij en begon 

men de heidevelden in cultuur te brengen. De mens kreeg een steeds grotere vat op het landschap. 

Bossen werden gekapt en veel ontgonnen gebieden werden verkaveld en functioneel gebruikt of 

bewoond. Het bodemtype lijkt hierin een steeds kleinere rol te spelen. Het resultaat was een 

(minder) bosrijk landschap met op de voormalige heidevelden een kleinschalige verkaveling met 

veel sloten en groene elementen (bomenrijen, singels en houtwallen).   

Potkleilandschap of landschap op de potklei? 

Bodemkundig is het potkleigebied goed af te bakenen. Er zijn maar enkele locaties waar potklei 

dicht aan het oppervlak komt en rond Roden liggen deze dicht bij elkaar. Dit resulteert in een 

redelijk klein ‘potkleigebied’. Landschappelijk gezien behoort de regio tot het in de Middeleeuwen 

ontstane esdorpenlandschap. In dit landschapstype liggen de bouwlanden op de hogere gronden 

met de dorpen tussen deze en de beekdalen in.180 De onontgonnen woeste gronden tussen dorpen 

bestonden uit heidegebieden en bossen, en dit zijn de plekken waar potklei voornamelijk in de 

ondergrond zit. Functioneel behoort het gebied met potklei in de bodem dus tot een aspect van het 

esdorpenlandschap. Het landschap op de potklei heeft echter ook zijn eigen kenmerken. Zo bestaat 

het uit veel oude bossen en jonge heideontginningen met kleinschalige verkaveling en veel groene 

elementen. Maar is dit genoeg om van een apart landschapstype, het ‘potkleilandschap’ te spreken? 

Of kan het beter worden gezien als subtype binnen de woeste gronden van het esdorpenlandschap, 

wat ‘esdorpenlandschap op de potklei’ een betere benaming maakt? Gezien het feit dat ook in het 

Drentsche Aa-gebied gebieden met ondiepe potklei deel uitmaken van een regulier 

esdorpenlandschap pleit voor het laatste. Voorbeelden zijn het Ballooërveld, het Eexterveld en het 

Gasterense Holt.181 Het zou kunnen helpen om het landschap op de potklei buiten de regio van het 

esdorpenlandschap te onderzoeken. Als de kenmerken hier ook overeind blijven dan is er mogelijk 

een breder potkleilandschap aan te wijzen. Het is echter lastig om potklei buiten het 

esdorpenlandschap te onderzoeken omdat het op weinig locaties dicht aan het oppervlak komt, en 

al helemaal niet zo geclusterd als rond Roden. Bovendien maakt de bodemkaart van Nederland 

geen onderscheid tussen verschillende kleisoorten waardoor het aanwijzen van andere 

potkleigebieden niet zo simpel is. Detailstudies naar ondiep potklei buiten de regio zouden hierbij 

kunnen helpen. Een benaming als ‘potkleilandschap’ zet het meer op de kaart waardoor de kans 

groter is dat het wordt opgenomen in het beleid. Dat verdient het door zijn zeldzaamheid zeer 

zeker. Het is echter vooralsnog wetenschappelijk niet hard te maken dat er een apart 

 
180 Bieleman 1987; Spek 2004 181 Spek et al. 2015, hoofdstuk 1 + fysisch-

geografische kaart. 
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potkleilandschap bestaat waardoor in dit onderzoek nog de benaming ‘landschap op de potklei’ is 

gebruikt.  

Detailstudies 
 
Landschapsontwikkeling van het Lieverder Noordbos 

De detailstudie naar het Lieverder Noordbos maakt het mogelijk om dieper in te gaan op de 

ontwikkeling van een bos op de potklei. Daarnaast is er nog weinig over dit versnipperde bos 

geschreven en meer informatie zal bijdragen aan beleid en praktijk inzake behoud, herstel en 

beheer. Het Lieverder Noordbos ligt op een grondmoreneplateau aan de rand van het beekdal van 

het Lieversche Diep. Ten zuiden van het bos ligt Lieveren, het esdorp en de marke waar het bos 

oorspronkelijk eigendom van was. Voor zover bekend is het gebied altijd bebost geweest, maar het 

is onbekend welke functie de oude wallen in het zuidelijke gedeelte van het bos hebben gehad. 

Mogelijk beschermden ze net gekapt hakhout of resteren ze uit een fase met landbouw vóór het 

huidige bos. Verder geven archieven en de vele indicatiesoorten voor oud bos aan dat het om een 

van bos van hoge leeftijd gaat.  

De verspreiding van potklei beperkt zich tot de noordelijke helft van het bos en duikt in het zuiden 

onder een keileembult. De zware, vettige potkleibodem zal lastig te bewerken zijn geweest en dit is 

vermoedelijk de reden dat het gebied zo lang bebost is gebleven en feitelijk nooit ontgonnen is 

geweest. Op deze manier was de grond toch nog rendabel, omdat het hak- en geriefhout voor 

allerlei functionaliteiten leverde en een plek was om varkens (en later runderen) te weiden. Het 

Lieverder Zuidbos (met een gunstigere dekzandbodem) en het gedeelte tussen de huidige zuidelijke 

grens van het bos en het dorp (met keileem in de bodem) werden wel ontgonnen. De vegetatie van 

het Lieverder Noordbos kan worden geschaard onder het Wintereiken-Beukenbos of het 

Zomereiken-Berkenbos en het wordt gekenmerkt door zomereiken die hakhoutverschijnselen laten 

zien (een klompvoet of meerdere stammen, de meeste nu op enen gezet). Ook hazelaar was 

gebruikshout en werd op het talud van wallen geplant. Overige houtige en kruidgewassen werden 

natuurlijk ook benut, maar deze zijn minder op zulke expliciete plekken te vinden. Het bos werd in 

ieder geval tot de verkoping aan Jan Wilmsson Kymmel in 1895 op deze manier gebruikt. Hierna 

werden delen van het bos gefaseerd gekapt en op enen gezet. Sinds de staat het bos in 1958 in 

handen kreeg zijn er weinig ingrepen gedaan.  

Dit brengt ons bij het huidige beeld van een oud, versnipperd markebos dat wordt onderbroken door 

grasenclaves. Het passieve beleid en de onbekendheid van het bos heeft het goed gedaan in de zin 

dat oude bosplanten en cultuurhistorische elementen nog aanwezig zijn. De nieuwe aanplant in de 

grasenclaves is de eerste grote ingreep in het bos in decennia en zou, ook om de zeldzaamheid van 

soorten in het bos, goed onderbouwd moeten zijn. Dit plan lijkt niet gemaakt vanuit de 

oorspronkelijke en autochtone vegetatie waardoor het bos schade zal oplopen. Bovendien zijn er 

zowel argumenten vóór als tegen het überhaupt opnieuw inplanten van de grasenclaves. De 

cultuurhistorische waarde van het bos is groot waardoor meer onderzoek, bescherming, behoud en 

herstel belangrijk zijn. Moderne ingrepen in het bos zijn al in gang gezet en het zal daardoor 

ongetwijfeld veranderen. Deze maatregelen zullen beïnvloeden hoeveel er van het oorspronkelijke 

natuurlijke karakter en de cultuurhistorische elementen van dit oude markebos in de toekomst nog 

overblijft. 
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Landschapsontwikkeling van het houtwallen- en singelgebied  

Het detailstudiegebied tussen Leutingewolde en Nietap is gekozen om de hoeveelheid nog 

aanwezige groene structuren en bood de mogelijkheid om dieper in te gaan op het tweede aspect 

van het landschap op de potklei. Het studiegebied ligt op het uiterste uiteinde van het Drents 

Plateau en deels in een (voormalig) beekdal waar hedendaags de Bitse als klein beekje doorheen 

stroomt. Uit kaartanalyse blijkt dat potklei in het laagste deel in en langs het oude beekdal aan het 

oppervlak ligt. Dit is bevestigd met booronderzoek, waarin ook de relatie tussen erosie van 

bovenliggende lagen (met name keileem), maaiveldhoogte en de ondiepe aanwezigheid van potklei 

naar voren komt. Grenzend aan het laagveengebied in het noorden was het studiegebied 

vermoedelijk lange tijd te nat voor permanente bewoning. Het is onzeker wanneer men het gebied 

voor het eerst in gebruik heeft genomen, maar dit zal samenhangen met de ontginningen van het 

noordelijke veengebied en de oprichting van omliggende dorpen. Een minimale datering van de 

veertiende eeuw ligt dan voor de hand. Het in cultuur brengen van het gebied duurde een lange tijd, 

wat al dan niet te maken heeft met de zware potkleibodem. Pas in de twintigste eeuw waren de 

laatste heidegebieden ontgonnen. Men ontgon en bewoonde eerst de randen van het gebied zodat 

de laatste heidevelden in het midden kwamen te liggen. De heidegronden werden omgezet naar 

bouw- of weiland en er ontstond een kleinschalig verkavelingspatroon met veel sloten, houtwallen 

en singels. De onderzochte houtwal toont aan dat de ouderdom samenhangt met de periode van 

heideontginningen van naastgelegen percelen. Vermoedelijk was de grond toch niet geschikt voor 

akkerbouw want in de loop der tijd is er een omslag richting weiland zichtbaar. Sinds het midden van 

de twintigste eeuw zijn de kleinschaligheid en de daarbij behorende vele groene elementen aan het 

verdwijnen. Om dit landschap te beschermen zou het behoud en herstel ervan moeten worden 

opgenomen in het beleid.  

Detailstudies: een gemene deler? 

Beide studiegebieden hebben een grote cultuurhistorische waarde en overeenkomstige functie: het 

leveren van (hak)hout en voedselvoorzienig. Dit gebeurde in het Lieverder Noordbos systematischer 

en op grotere schaal. Waar het bos de markegenoten diende, is dit bij de onderzochte houtwal 

onbekend. Mogelijk werd de houtwal alleen door de eigenaren van naastgelegen percelen gebruikt. 

Bij beide voorzag zomereik voor een groot aandeel in het hakhout. In het Lieverder Noordbos 

stonden berk (geen hakhout) en hazelaar op de tweede plek terwijl in de houtwal ook essenhakhout 

voorkwam. In beide gebieden zijn zeldzame meidoornsoorten en indicaties voor oude boskernen 

aangetroffen. In de houtwal kwam dit laatste minder voor en deze is vermoedelijk een stuk jonger 

(negentiende eeuw?) dan het Lieverder Noordbos (ten minste vijftiende eeuw). Tenslotte loopt het 

authentieke karakter van beide risico. Er zijn dus wel overeenkomsten in de functie en het karakter 

van de onderzochte gebieden (in het houtwallen- en singelgebied de houtwal, percelen zijn 

ontgonnen) maar ze verschillen duidelijk van aard.   

 

Inzichten vanuit de detailstudies 
 

Kwetsbaarheid en kansen van potkleibossen 

Uit kaartanalyse in hoofdstuk 2 bleek dat het grootste deel van de potkleigebieden in Noord-

Drenthe is bebost. Met de detailstudie van het Lieverder Noordbos werd één zo’n potkleibos 

onderzocht. Elk bos heeft zijn eigen cultuurhistorie en landschappelijke en natuurlijke kenmerken. 

De kwetsbaarheid van het bos kwam in dit onderzoek duidelijk naar voren en het is niet de enige in 
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deze situatie. Door de uitbreiding van Roden zijn meerdere bosjes, waaronder een groot deel van 

het vermoedelijk op de potklei gelegen Noordholt verdwenen. Er zijn ook positieve ontwikkelingen. 

Zo is de Kleibosch opgenomen op de kaart kernkwaliteit aardkundige waarden en is het sinds 1962 

in eigendom van Stichting en Drentse Landschap, waar natuur en cultuurhistorie hoog op de agenda 

staan.182 Het beleid van de bossen tussen Leek en Roden (de Maatlanden en rond Terheijl) is 

opgenomen in de Beheervisie Terheijl.183 Hiermee vergeleken blijft het Lieverder Noordbos achter. 

Voornamelijk aandacht voor de cultuurhistorie en de oorspronkelijke, inheemse vegetatie is op dit 

moment noodzakelijk. Het risico is dat er over een tijdje weinig meer van het authentieke karakter 

over is. Dat is zonde want beleid specifiek gericht op het behoud en herstel van de waarden van het 

bos is (zoals in bovenstaande voorbeelden) wel mogelijk.  Een nieuw integraal beheerplan waarin 

behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische en ecologische waarden in hun onderlinge 

samenhang voorop staat zou voor dit unieke bosgebied een waardevolle eerste stap zijn. 

Een bredere kijk op heideontginningen in het potkleigebied 

Hoewel het al snel duidelijk werd dat een groot deel van het potkleigebied uit bossen bestaat, 

bleven de ‘overgebleven’ gebieden onduidelijk. Sommige van deze gebieden vielen op door hun 

hoge aantal groene elementen (singels, houtwallen en kleine bosjes). Detailstudie 2 kan worden 

gezien als steekproef in deze vagere categorie. De vraag is nu: hoe verhoudt dit detailstudiegebied 

zich met andere niet-beboste gebieden op de potklei rond Roden? Het blijkt dat veel van deze 

gebieden heideontginningen zijn. Dat betekent dat ze door vroegere bewoners eeuwenlang als 

natte heidevelden zijn beheerd en pas in de twintigste eeuw in cultuur zijn genomen. In figuur 127 

zijn alle heideontginningen en bosgebieden met potklei in de bodem opgenomen. Bijna alle 

heidegebieden gebieden zijn pas in de laatste twee eeuwen ontgonnen. Het Klunderveen is een 

uitzondering omdat de kampontginningen hier al uit de Middeleeuwen stammen en het 

vermoedelijk een veenontginning is (klunder betekent in oost-Nederland zwart veen of zwarte turf, 

maar kan ook een woord voor kluit zijn).184 Ook hier is op de topografische kaart zichtbaar dat 

akkerbouw op de zandrug tussen de kleigebieden plaatsvindt en de zijkanten van het Klunderveen 

uit weilanden bestaan.  

Niet alle heideontginningsgebieden met potklei in de bodem hebben een groot aantal groene 

structuren gekend maar er zijn wel overeenkomsten in de grote hoeveelheid afwateringssloten. Het 

ontgonnen heidegebied ten noordoosten van Lieveren komt het meest bij de detailstudie in de 

buurt. Dit Noord Veld (7) is in de late negentiende en begin twintigste eeuw ontgonnen. Ook hier 

wordt het verkavelingspatroon opgemaakt uit lange smalle, rechthoekige en vierkantige percelen 

die veelal worden omringd door houtwallen (fig. 126). De ontgingen gebeurden zowel vanuit de 

noordelijk als zuidwestelijke kant waardoor de laatste heide in het midden van het ontginningsblok 

in de 20e eeuw in cultuur werd gebracht. Ook groeiden hier verschillende bosjes, waarvan een klein 

strookje loofbos hedendaags nog bestaat. 

 
182 Provincie Drenthe 2006 
183 Vereniging Natuurschoon & Staatsbosbeheer 
2013 

184 Moerman 1956, 24-25; Knapszakroute Altena 
– Peize [digitale versie], 2 
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Nu de kenmerken van het 

potkleilandschap bekend zijn, kunnen ze 

mogelijk ook gebruikt worden 

landschappen met potklei in de bodem op 

te sporen. Dicht rondom Roden liggen 

volgens de Bonnekaart uit 1903 nog meer 

kleinverkavelde percelen met houtwallen 

maar er zijn geen ondergrondgegevens 

van dit gebied. Bovendien is het 

hedendaags helemaal bebouwd. Buiten 

het onderzoeksgebied zijn er weinig 

andere plekken waar potklei aan het 

oppervlak komt. Mochten deze gebieden 

echter ooit landschappelijk onderzocht 

worden dan is het interessant om te 

kijken of de hier geschetste kenmerken 

ook op die locaties van toepassing zijn.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 126 HET NOORD VELD WAS IN HET BEGIN VAN DE 

TWINTIGSTE EEUW AL DEELS ONTGONNEN. (BONNEKAART 

1903) 

 



 
 

166 
 

 

 

 

 

1 Hooilandsche laan 7 Noordse Veld 
2 Holbargen 8 Lieverder Noordbos 
3 Kleibosch 9 De Hullen 
4 Tichelwerk 10 Maatlanden 
5 Klunderveen 11 Heideontginning Terheijl 
6 Boschkampe 12 Natuurschoon Nietap 
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FIGUUR 127 OVERZICHTSKAART VAN DE BOSSEN EN HEIDEONTGINNINGEN MET POTKLEI IN DE BODEM. NIET 

ALLE GEBIEDEN ZIJN MOOI AF TE BAKENEN EN HIER IS HET VERLOOP VAN POTKLEI OP DE GEOLOGISCHE KAART 

UIT 1990 EN DE BODEMKAART UIT 2021 GEBRUIKT. DE MAATLANDEN (10) BESTAAN ZOWEL UIT BOS ALS 

HEIDEONTGINNINGEN. HET ONTSTAAN VAN DE BOSCHKAMPE (6) IS NIET HELEMAAL ZEKER.  
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Integratie in het driehoeksmodel 
De drie hoofdcomponenten van het 

driehoeksmodel van Smeenge (2020): 

aarde, mens en natuur, komen naar voren 

in zowel de detailstudies als het gehele 

onderzoeksgebied (fig. 128). De 

componenten hebben sterke samenhang 

en beïnvloedden elkaar. De manier en 

mate waarop dit gebeurt verschilt per 

tijdsperiode (fig. 129). Tot de 

Middeleeuwen was de invloed van de mens 

gering door de potklei in de bodem en 

moerassige omstandigheden en moeilijke 

bewerkbaarheid die daaruit voortvloeiden. 

Ook nadat men zich hier vestigde hoorden 

de heide en bossen met potklei in de 

bodem nog lange tijd tot de woeste gronden. De inactiviteit van de mens zorgde ervoor dat er nog 

indicatoren voor oud bos en zeldzame soorten aanwezig zijn. Toen de mens de potkleigebieden ging 

ontginnen bleek al snel dat het op langere termijn niet geschikt was als akkerbouwgrond. Het 

voorkomen van de bossen (en kleinere bosjes) mag dan natuurlijk zijn, de mens heeft ervoor 

gezorgd dat het landschap na de heideontginningen veel groene elementen had. Bovendien 

vestigen en handhaven bijzondere bomen, struiken en lagere planten zich op de potkleigronden 

beter dan op de zandiger bodems in de omgeving, waardoor hier zowel van nature als door de mens 

een heel bijzondere vegetatie ontstaat. De kleinschalige verkaveling was dan weer noodzakelijk 

voor afwatering door de bodemsamenstelling. Zo zijn er een heleboel elementen die onder invloed 

van één of meerdere van de drie pijlers staan. 

FIGUUR 129 VOORBEELDEN VAN DE INVULLING VAN HET DRIEHOEKSMODEL IN VERSCHILLENDE PERIODEN. DE 

DRIE COMPONENTEN VERSCHILLEN PER PERIODE IN STERKTE. IN DE RECHTER LEIDDE DE HEIDEONTGINNINGEN 

EERST TOT KLEINSCHALIGE VERKAVELING EN GROENE ELEMENTEN MAAR DE BODEMSAMENSTELLING ZORGDE 

ERVOOR DAT AKKERBOUW NAAR WEILAND MOEST WORDEN OMGEZET. IN DEZE PERIODE ZIEN WE OOK HET 

AANTAL GROENE ELEMENTEN AFNEMEN. 
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FIGUUR 128 DE DRIE HOOFDCOMPONENTENTEN VAN HET 

LANDSCHAP VOLGENS HET DRIEHOEKSMODEL VAN SMEENGE 

(2020, 46, FIG. 1.10). 
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Vervolgonderzoek 
Deze studie is het eerste onderzoek dat specifiek is gericht op de ontwikkeling van het landschap op 

de potklei en biedt daarom veel ruimte voor vervolgonderzoek. Een logische volgende stap is om de 

hier beschreven kenmerken aan andere potkleigebieden in Drenthe, Groningen en Friesland te 

testen. Detail- of regionale studies naar de interactie van potklei, natuur en mens kan helpen om 

landschappelijk patronen van het potkleilandschap te ontdekken en een regio-overschrijdend beeld 

te schetsen. Vervolgonderzoek vanuit andere disciplines kan licht werpen op enkele andere 

onzekerheden die in dit onderzoek aan het licht kwamen en waar niet dieper op in kon worden 

gegaan. Geologisch onderzoek kan inzicht geven in de eigenschappen van potklei, met name de 

(mogelijke) verschillen in kleur, inclusies en kalkgehalte tussen de oppervlakkige en diepere lagen. In 

het Lieverder Noordbos zou archeologisch onderzoek naar de heuvels in het noorden en de wallen in 

het zuiden kunnen bijdragen aan een beter beeld van de vroege cultuurhistorie. Onderzoek naar 

vegetatie op de potklei in een breder gebied en het onderscheid met vegetatie op het keileem kan 

helpen om de karakteristieke vegetatiesamenstelling op de potklei beter te waarderen. Minder 

kennisgericht maar ook belangrijk is vervolgonderzoek naar implementatie van het landschap op de 

potklei in het beleid. Hoeveel is er mogelijk? Wat zijn de kosten en baten? Aangezien sommige 

potkleigebieden apart en beter worden beheerd dan andere is dit voornamelijk voor de houtwallen 

en singels en het Lieverder Noordbos van belang.  
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Eindconclusie 
In dit eerste onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap op de potklei is 

duidelijk geworden dat er in de Kop van Drenthe twee landschapskenmerken zijn te onderscheiden. 

Dit zijn oude bossen en (meestal jonge) heideontginningen met kleinschalige verkaveling, sloten en 

groene elementen (houtwallen, singels en bomenrijen). Deze landschappen maken deel uit van de 

woeste gronden tussen de esdorpen, waardoor het potkleigebied in de Kop van Drenthe niet los te 

zien is van het esdorpenlandschap. Desondanks heeft het ontgonnen landschap in potkleigebieden 

een kleinschaliger en groener karakter dan soortgelijke ontginningen op andere bodem. Onderzoek 

naar potkleigebieden buiten het studiegebied kan een bijdrage leveren aan de emancipatie van een 

‘potkleilandschap’ met algemene kenmerken (of juist niet).  

Hoewel de processen achter het ontstaan van potklei nog niet helemaal begrepen zijn, bevestigt 

booronderzoek in de detailstudies het in de literatuur geschetste beeld van ondiep potklei gelegen 

in smeltwatererosiegebieden (langs oude beek- en droogdalen). De ondergrond, mens en natuur 

hebben sterke interactie, waarbij in de cultuurhistorie vooral naar voren komt dat potklei een 

beperkende factor is bij menselijke activiteiten. Een positieve consequentie van het met rust laten 

van het gebied is dat de natuur er zijn gang kon gaan. In de detailstudiegebieden hebben zich enkele 

zeldzame plantensoorten en indicatiesoorten voor oude boskernen gevestigd. Deze studie maakt 

echter ook duidelijk dat veel bossen en groene elementen aan het verdwijnen zijn. Voor sommige 

bekendere natuurgebieden, zoals de Kleibosch en de Maatlanden, zijn beheerplannen opgesteld om 

het oude karakter de behouden of te herstellen. Zulke specifieke plannen missen daarentegen voor 

het Lieverder Noordbos en de voormalige heidegebieden met een kleinschalig verkavelingspatroon 

en groene elementen. Door zijn zeldzaamheid, landschappelijke kenmerken en achteruitgang zou 

het goed zijn om het behoud van deze landschappen op te nemen in het beleid onder de noemer 

‘potkleigebied’ of ‘potkleilandschap in de Kop van Drenthe’ en niet alleen als onbenoemd onderdeel 

van het esdorpenlandschap. Dat dit tot nu toe niet is gebeurd is te wijten aan het gebrek aan kennis 

over het landschap in deze gebieden. Deze studie was de eerste stap om de kloof in kennis te 

dichten. 
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