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 Het aardkundige landschap op de kaart 

Kronkels in de beekloop geven de Drentsche Aa een soms mythisch 
karakter. Hier ervaar je de kracht van de natuur. Maar is dat wel zo? 
Waarom kronkelen de beken en loopjes in de middenloop en liggen de 
bovenlopen vrij recht in het landschap? We kennen nu de aardlagen, de 
waterstromen, bodemvorming en vegetatieontwikkeling en hoe die 
op elkaar inwerken. Via een nieuwe kaart brengen we in hoofdstuk 3 
overzichtelijk in beeld hoe die verschillende elementen met elkaar 
samenhangen. Daarmee krijgen we de dynamische processen van het 
natuurlijke systeem van de Drentsche Aa echt op het netvlies. Dat geeft 
inzicht, maar roept ook nieuwe vragen op. 

IH
et aardkundige landschap
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Aardkundige kaart

Het Drentsche Aa-gebied kent een grote variëteit 

aan aardkundige landschappen. Tussen de rug-

gen kronkelt het beekdal in smeltwatergebieden. 

Het westelijke deel ligt op een keileemplateau. Bij 

dit boek zit een losse kaart waarop de aardkun-

dige landschappen van het Drentsche Aa-gebied 

tot in detail zijn aangegeven.

Nationaal Landschap Drentsche Aa

Beekdalen

Hondsrugcomplex

Keileemplateau

Smeltwaterlandvormen
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N u we meer weten over de opeenvolging van 
aardlagen en de processen die in 300 miljoen jaar de 

diepe en ondiepe ondergrond vorm gaven, keren we voor het 
verhaal over de Drentsche Aa terug naar het aardoppervlak. 
Aan het reliëf en de patronen in het huidige landschap is 
veel af te lezen over de geologische ontstaansgeschiedenis. 
Daarvoor hoeven we niet altijd in de bodem te boren. Om 
die verschillende terreinvormen te herkennen kunnen we 
het beste eerst enige afstand nemen en het perspectief 
kiezen van Het aardkundige landschap van de Drentsche 
Aa, een kaart die als uitvouwbare bijlage is bijgevoegd.
In dit hoofdstuk lichten we de verschillende terreinvormen 
toe en relateren we die aan de landschappelijke context en 
de ontstaanswijze. We beschrijven uit welke geologische 
afzettingen de vormen zijn opgebouwd en geven inzicht in de 
bodemontwikkeling en de stromingsrichting van het (diepe) 
grondwater die typerend zijn.

De kaart met de landschappen van de Drentsche Aa heeft 
een landschapsgenetische legenda-opbouw. Dat wil 
zeggen dat het landschap eerst is ingedeeld op basis van 
de aardkundige ontstaanswijze. Op het tweede niveau 
maken we een indeling op basis van de terreinvormen zoals 
die in het landschap zichtbaar zijn (de geomorfologische 
eenheden). Om die vormen beter zichtbaar te maken, zijn 
de contouren van de hoogteverschillen als schaduwen op 
de kaart gezet. Het derde kaartniveau geeft inzicht in de 
bodemkundige en hydrologische eigenschappen van het 
terrein. 

In dit hoofdstuk volgen we de kaart: de hoogveenland-
schappen, de brongebieden, de dekzand- en stuifzandland-
schappen, de smelwatererosielandschappen en de beekdal-
landschappen. Per terreinvorm passeren de bodemkundige 
en hydrologische kenmerken de revue, zodat u een integraal 
beeld krijgt van het landschap van het Drentsche Aa-gebied. 
We verlaten dus even de tijdlijn die we in hoofdstuk 1 en 2 als 
leidraad kozen, en wandelen we als het ware van hoog naar 
laag. We lopen met het (grond) water mee naar beneden en 
eindigen onze tocht in het water – tot in de stroompjes en 
beken. Daar ontdekken we ook waarom de Drentsche Aa zo 
slingert door het landschap.

Hoogveenlandschap 

Op twee plaatsen in het stroomgebied van de Drentsche 
Aa is nog een hoogveenlandschap (H) te zien: het Hingste-
veen in de boswachterij Hooghalen en het Witterveen 
onder  Assen – allebei in het zuidwesten van de kaart. Het 
Witter veld maakte deel uit van een enorm hoogveenkus-
sen dat zich globaal uitstrekte van Veenhuizen tot Hooger-
smilde – een veel groter gebied dan nu dus. Op de kaart is 
met een arcering weergegeven hoe groot dit hoogveenpakket 
ooit was. Hoogveen kwam in het Drentsche Aa-gebied niet 
alleen voor in de vorm van twee grote kussens bij Hoog-
halen en Assen, er zijn ook vele kleine heideveentjes op de 
heidevelden die het beekdal flankeren. Deze veentjes zijn 
niet apart op de kaart weer gegeven; ze vallen samen met de 
cirkelvormige laagtes, die later in dit hoofdstuk als land-
schapseenheid worden beschreven. 

Het hoogveenlandschap, dat op de kaart is weergegeven 
met een vaalpaarse kleur en de afkorting H, bestaat uit 
(ontgonnen) hoogveenkussens (H1 ■■ ) en omvat de 
terreinen buiten het beekdal waar nog veenmosveen in 
het bodemprofiel zit – voor zover dat op te maken is uit 

de bodemkaart. Hoogveen wordt door geologen binnen 
de Formatie van Nieuwkoop als apart Laagpakket van 
Griendtsveen onder scheiden. 

Hoogveen vinden we vaak op een relatief vlak gebied met 
doorgaans een slecht doorlatende laag (keileem of potklei) 
ondiep in de bodem waar het regenwater van nature maar 
moeizaam door afgevoerd kan worden. Keileemvlaktes 
met hoogveen worden geclassificeerd als H1 ■■, vlaktes 
zonder hoogveen staan als G3 ■■ op de kaart. Het veen 
is oorspronkelijk ontstaan op grondwater van diepere 
oorsprong met meer voedselrijke omstandigheden (zie 
ook hoofdstuk 2), maar het kussen groeide uit tot boven 
de regionale grondwaterstand en overleefde daarna door 
neerslagwater. De vegetatie werd daarna dus uitsluitend 
gevoed door voedselarm regenwater. Het veen bestaat 
uit de afgestorven resten van voornamelijk veenmos, hier 
en daar Eenarig wollegras en andere plantensoorten. In 
hoogveengebieden vinden we vlierveengronden – een 
bodemkundige term die is afgeleid van het woord vlier of 
vledder, wat moerassig grasland betekent.1 Deze bodems 
karakteriseren zich door een minimaal 40 centimeter dikke 
laag veenmosveen. In het verleden zijn deze bodems niet 
landbouwkundig verbeterd bijvoorbeeld door er een laag 
zand of klei op aan te brengen.2 De bovengrond is meestal 
wel enigszins veraard door ontwatering. 

Omdat in het verleden het hoogveen veelal is afgegraven, 
weten we niet waar het precies gelegen heeft en hoe dik het 
hoogveenkussen was. Soms, vooral als de ondergrond uit 
(dek)zand bestaat, kunnen we door de aanwezigheid van 
waterhardlagen nu nog zien waar hoogveen heeft gelegen. 
Deze waterhardlagen zijn ontstaan door uitspoeling van 
humuszuren uit het hoogveenpakket naar het onderliggende 
zand, waar deze weer zijn neergeslagen. Waterhardlagen 
komen niet heel veel voor. Ze zijn te herkennen aan een 
donkerbruine of zwarte lagen, waar de humus de poriën 
tussen de zandkorrels verstopt heeft.3

In dit kleine hoogveentje bij Oudemolen vindt nog veenvorming plaats. Het 

was in de loop der jaren overwoekerd met berken, maar is inmiddels weer 

vrijgemaakt. 

Dr Aa H03.indd   85 18-08-15   12:19



86

 

 

 

De brongebieden in het grondmorene landschap

De Drentsche Aa ontspringt niet op één plek. Er zijn meerdere 
gebieden waar het water zich verzamelt en een stroompje 
vormt. Die bronnen liggen steevast in een vlak of laag gebied 
dat gevormd is door het ijs. Vrijwel altijd ligt daar keileem in 
de ondergrond, in de geologie grondmorene genoemd. 

De term grondmorene verwijst naar wat het landijs achter-
liet: een glooiend, glad geschraapt landschap, met aan het 
oppervlak stenen, keien, zand en leem. Binnen het grond-
morenelandschap (G) onderscheiden we ruggen, plateaus 
en vlakten. De rode tinten van dit grondmorenelandschap 
zijn op de kaart behoorlijk overheersend. Heel markant 
zijn de grondmoreneruggen die van noordnoordwest naar 
zuidzuidoost het gebied doorsnijden. Ze liggen relatief 
hoog in het landschap (zoals de Hondsrug en de Rolder-
rug), de grond moreneplateaus liggen wat versneden langs 
de ruggen (bijvoorbeeld bij Ekehaar en Deurze), terwijl de 
grond morenevlakten langs de ruggen liggen – zoals ten 
zuiden van Assen waar we een heel uitgestrekte vlakte zien. 
Ken merkend voor de terreinvormen is dat er keileem in de 
ondergrond zit. Deze keileem is bedekt met een dunne laag 
dekzand. De keileem in de ondergrond (die we hebben afge-
leid van de bodemkaart en de geologische kaart) heeft vooral 
betekenis voor de waterdoorlatendheid. Ook maakt de klei in 
de ondergrond de bodem wat vruchtbaarder. Beide hebben 
consequenties voor de natuurlijke begroeiing.

De Hondsrug en de Rolderrug worden op de kaart gerekend 
tot de grondmoreneruggen (G1 ■■ ), terreinvormen die onder 
het landijs door de druk van het ijspakket zijn gevormd. In 
veel gevallen zijn grondmoreneruggen gelijk aan keileemrug-
gen, maar omdat op sommige ruggen de keileem meer als 
keizand aanwezig is of helemaal afwezig is, gebruiken we de 
ruimere term grondmorenerug. In het zuidelijk deel van het 
studiegebied is een reeks van keileemruggen onderscheiden. 
Zij vormen de waterscheiding tussen Drentsche Aa en de in 
zuidelijke richting afwaterende beeksystemen. De smeltwa-
terdalen van de bovenlopen van de Drentsche Aa en de naar 
het zuiden afwaterende beeksystemen ontmoeten elkaar op 
deze waterscheiding. De beekdalen zijn daarom in deze regio 
relatief smal. Desondanks vormen ze twee afzonderlijke 
drainagesystemen. 

Grondmoreneruggen bestaan doorgaans uit goed ontwaterde 
keileemgronden, al komt lokaal stagnatie ook voor. De 
beter ontwaterde gronden kunnen hun water relatief goed 
kwijt doordat ze liggen op de wat hogere, smallere ruggen. 
Op deze smallere ruggen is de keileem na afzetting in het 
Saalien veel meer uitgespoeld en verwaaid waardoor de 
fijnere bestanddelen zijn afgevoerd en alleen grof zand, grind 
en stenen zijn blijven liggen. Dit noemen we ook wel keizand. 
Op de plekken waar de keileem nog relatief intact is, bestaan 
de bodems vooral uit moderpodzolen (holt- en loopodzolen). 
Dit zijn podzolen die relatief rijk zijn aan voedingsstoffen. 
Ze zijn door de relatief vruchtbare keileem en het watervast-
houdende vermogen daarvan al lang in gebruik voor de 
akker bouw en hebben daarom een (dun) cultuurdek.4 In 
natuurlijke condities komt op deze plekken een droog 
Beuken-eikenbos voor: de Beuken hebben de relatief rijke 

Op de keileemverspreidingskaart is te zien dat tussen 

de ruggen het keileem deels is verdwenen. Daarom 

kan het diepe kwelwater hier naar boven komen.

Keileem

Assen

Borger
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keileem nodig.5 In de wat vlakkere of bredere plekken op de 
rug zien we het water wel stagneren, daarom vinden we hier 
qua bodemtypes vooral veldpodzolen. Deze bodems komen 
hier niet van nature voor, maar zijn ontstaan doordat bossen 
na periodes van te intensief gebruik degradeerden tot heide. 
Dit bracht verzuring met zich mee, waardoor de bodems 
uitloogden tot podzolen. Op de grondmoreneruggen is 
plaatselijk geen dekzand afgezet en komt de keileem direct 
aan maaiveld voor. Dit geldt vooral voor de Hondsrug. 

Ten westen van de Rolderrug ligt een door smeltwater 
versneden keileemplateau. De hogere delen zijn gekarteerd 
als grondmoreneplateau en –welvingen (code G2 ■■, 
een tint lichter rood dan de ruggen). De lage, langs de 
smeltwaterdalen gelegen vlakke delen van het keileem-
plateau, zijn gekarteerd als grondmorenevlakte (G3 ■■, nog 
een tint lichter). Doordat de keileem op de hogere plateaus 
vrij vlak ligt, is de dikte van het daaroverheen liggende 
dekzand ook beperkt. Op de hogere delen in het landschap 
zal de windsnelheid hoger geweest zijn in de laatste 
ijstijd, waardoor er minder dekzand bleef liggen. In lokale 
keileemlaagtes is de dekzanddeken wat dikker. Het toch al 
vrij vlakke keileemplateau werd dus verder genivelleerd door 
de laag dekzand.

Beide terreinvormen worden gekenmerkt door stagnatie 
van regenwater. Door de vlakke ligging kan water niet 
gemakkelijk oppervlakkig afstromen, en de aanwezige 
keileem bemoeilijkt de infiltratie en afvoer als grondwater. 
Op de grondmorenevlakte heeft daarom veengroei 
plaatsgevonden. Ten zuiden van Assen is het veen op de 
grondmorenevlakte uitgegroeid tot een hoogveenkussen 
dat als een deken over het landschap lag, zoals we hiervoor 
hebben gezien en waar het hoogveen op het Witterveld een 
overblijfsel van is. 
Het grondmorenelandschap heeft een beperkte capaciteit 
om water te bergen doordat de laag dekzand (die wel water 
kan opnemen) niet dik is en daaronder een laag keileem zit 
die slecht water opneemt.6 Daarbij ligt de grondwaterstand 
relatief hoog. De poriën in de bodem zijn dus snel vol. Na 
een regenbui zie je het water in grondmorenelandschappen 
snel oppervlakkig wegstromen naar lokale laagten. Deze 
gebieden herkennen we als brongebieden en bovenlopen. 

Hier beginnen dus de beken. Zo zien we de eerste stroompjes 
van het Amerdiep ontstaan in de boswachterijen Hooghalen 
en Grolloo terwijl die van het Anreeperdiep in het Geelbroek 
hun oorsprong vinden.7

Op de iets betere ontwaterde maar toch nog natte gronden 
komen vooral veldpodzolen voor. De grondwaterstand ligt 
vrijwel het gehele jaar redelijk dicht onder maaiveld. Toch 
zakt de regen per saldo de bodem in door het neerslagover-
schot (infiltratie). Humus en ijzer/aluminium verbindingen 
zakken met het water mee in de bodem, die daardoor wat 
verzuurt en verarmt (dat noemt men uitspoeling). Niet  alleen 
de keileem zorgt er dus voor dat het water stagneert, ook 
langdurige podzolering van de bodem draagt bij aan de 
slechte waterdoorlatendheid.8 In dit soort landschappen 
groeit van nature een vochtig Beuken-eikenbos (als er een 
hoger leemgehalte in de bodem zit) of een Berken-eikenbos 
(als het leemgehalte lager is). Naarmate de bodem natter 
wordt, neemt het aandeel berken toe.

Dekzandlandschap 

Bijna het hele Drentsche Aa-gebied ligt bedekt onder een 
deken van zand, dat noemen we het dekzandlandschap 
(code D). De meeste landschapsvormen daarin zijn ontstaan 
door verstuiving in de laatste ijstijd (het Weichselien), maar 
een deel van het dekzand is ook afgezet door sneeuw-
smeltwater (zie hoofdstuk 2). Vooral het bovenste laagje 
dekzand uit het Laat-Weichselien heeft de welvende 
landschapsvormen aan de oppervlakte bepaald. Tijdens 
de laatste 3000 jaar van deze ijstijd, toen een reeks kort-
durende klimaatwisselingen plaatsvond, is er veel zand 
verplaatst – vooral in de koude fasen. Geologen noemen dit 
Jong Dekzand II. Hoewel vrijwel het hele landschap van de 
Drentsche Aa bedekt is met een laag dekzand zijn er toch 
specifieke dekzandvormen te herkennen die inzicht geven in 
de lokale landschapsgenese. Mogelijk zijn ze ook van invloed 
geweest op de wijze waarop de mens het landschap ging 
gebruiken.

De Staatsbossen van Schoonloo zijn gepoot in het brongebied van de Drentsche Aa. 

Het water welt hier op en blijft lokaal in een veentje staan zoals hier bij Halkenbroek.
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In de Gasterse Duinen ligt een oude 

afgesloten geul van het Gastersche 

Diep. Op deze driedimensionale 

weergave van de hoogtekaart is de 

dode arm ten westen van het dorp 

Gasteren nog herkenbaar. De beek 

stroomt nu meer naar het westen en 

voegt zich bij de Tweediepskolk met 

het Taarlosche Diep in het Schip-

borgsche Diep. 
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De wind heeft het zand goed uitgesorteerd qua korrelgrootte 
doordat windgedreven zandafzettingen sterk afhankelijk zijn 
van de windsnelheid. De dekzanden bestaan dus uit zand dat 
een tamelijk homogene korrelgrootte heeft.
Dekzandruggen (oranje vlakken met code D1 ■■ ) zijn 1,5 
tot 5 meter hoge ruggen met duidelijke vormen die hoger 
liggen dan hun omgeving. Vaak zijn het paraboolvormige 
duinen of reeksen van paraboolduinen die in verschillende 
fasen opnieuw zijn verstoven. De opening van de meeste 
paraboolduinen is gericht naar het zuidwesten, waaruit we 
afleiden dat de heersende windrichting destijds zuidwest 
was. In het Strubben-Kniphorstbos ligt een duidelijk herken-
baar paraboolduin, dat recentelijk nog beter zichtbaar is 
gemaakt door het bos uit te dunnen.

Ook de randwallen van pingoruïnes rekenen we onder de 
legenda-eenheid ‘dekzandruggen’. De randwallen zijn vaak in 
het Laat-Weichselien verstoven en fungeerden als een lokale 
bron van dekzand. De grootste oppervlakte van dekzand-
ruggen vinden we in het zuidelijk deel van de Drentsche Aa. 
Op de waterscheiding met de naar het zuiden afwaterende 
beeksystemen ligt een aantal grotere dekzandcomplexen. 
Ook op de westflanken van de Hondsrug en Rolderrug komen 
relatief veel dekzandruggen voor. Een aantal dekzandrug-
gen ligt in het verlengde van zuidwest-noordoost lopende 
smeltwaterdalen. We nemen aan dat het materiaal waaruit de 
rug is opgestoven afkomstig is uit het smeltwaterdal of door 
de wind is getransporteerd door het dal heen.

In de Gasterse Duinen vinden we een bijzondere dekzandrug: 
hier ligt een paraboolduin dat over een voormalig beekdal 
is geschoven. Het duin scheidt het Voorste van het Achterse 
Veen. We weten dat het er al lag voor aanvang van het Holo-
ceen, omdat er onder het zand geen veen zit. De parabool is 
recenter weer opnieuw verstoven, waardoor er ten oosten van 
het duin stuifzandduinen in het landschap zijn ontstaan – de 
Gasterse Duinen. De resten van de parabool zijn herkenbaar 
aan de boog die goed zichtbaar in het landschap ligt en 
waarin een diepe haarpodzolbodem ontwikkeld is. De ont-
staanswijze is tamelijk complex. De loop van het Gastersche 
Diep heeft zich in het Weichselien naar het westen verlegd. 
We weten niet of dit kwam doordat de geul verstopt raakte 
door dekzand, of door een verandering in de terreinhelling. Dit 
laatste zou veroorzaakt kunnen zijn geweest door de omhoog-
komende zoutpijler van Anloo/Gasteren. 

Vooral in de dikke pakketten dekzand is de ontwatering 
goed. Het grondwater staat hier over het algemeen laag, 
omdat het zand goed doorlatend is en er geen bodemlagen 
van betekenis zijn die weerstand bieden. Daarom komen 
we hier veelal diep ontwaterde en uitgeloogde bodems 
tegen (haarpodzolen). Ze zijn te herkennen aan een veelal 
dunne organische bovengrond, een dikke loodgrijze uit-
spoelingslaag met daaronder een inspoelingslaag, waar 
humuszuren, en ijzer- en aluminiumverbindingen neer-
slaan.10 

Onder natuurlijke omstandigheden ontwikkelt zich op 
dekzandruggen een Berken- eikenbos, zowel in droge als 
in de meer vochtige omstandigheden.11 Omdat het gaat 
om goed ontwaterde bodems zal water diep infiltreren 
en herkennen we tot op relatief grote diepte donkere 
humuslaagjes. Humus uit natuurlijke vegetatie is dus naar 
beneden gespoeld in de bodem. De humus blijft vaak 
hangen op bodemlaagjes waar de korrelgrootte van het 
dekzand verandert.12 Vermoedelijk gebeurde dat al in het 
Laat-Atlanticum en Subboreaal. 

Lage dekzandruggen (lager dan 1,5 meter) die niet zo’n 
duidelijke (parabool)structuur hebben noemen we 
dekzandwelvingen (D2 ■■ ). We vinden die bijvoorbeeld bij 
Schipborg en Amen. Dekzandwelvingen komen vaak voor 
in combinatie met een of meer hoge dekzandruggen. Ook 
lage dekzandopduikingen in de beekdalen staan veelal als 
dekzandwelving op de kaart. Omdat welvingen lager zijn 
dan ruggen is de stand van het grondwater vaak enigszins 
hoger, maar de bodemtypes zijn vergelijkbaar met die van 
dekzandruggen. 
De vlakkere delen van het dekzand rekenen we tot de 
dekzandvlakten (D3 ■■ ). We vinden ze in alle lage delen 
van het drainagesysteem uit het Pleistoceen die in het 
Weichselien met dekzand zijn opgevuld (waarbij we het 
beekdal even buiten beschouwing laten – daarop komen 
we verderop terug). De dekzandvlakten flankeren vooral 
de midden loop van het beekdal van de Drentsche Aa in het 
smeltwaterer osielandschap. Zoals de naam al zegt, liggen 
deze land schappen relatief vlak. Heel kenmerkend voor 
dekzand vlakten is het ontbreken van keileem en potklei in 
het bodemprofiel. Het regenwater zakt daarom in de bodem 
en maakt van het bodemprofiel in de meeste gevallen een 
veldpodzolgrond.

Aan de loefzijde van dekzandruggen zijn soms langgerekte 
laagtes uitgeblazen, zoals bij het Meindersveen. Dit soort 
uitblazingslaagten (code D4 ■■) zijn in de laatste ijstijd 
door de wind gevormd. In dit soort laagtes vinden we 
tegenwoordig wat nattere bodems, zoals moerige podzolen 
of veldpodzolen. Soms kan het water niet wegstromen door 
ondiepe keileem of potklei. Uitblazingslaagten hebben een 
andere vorm dan pingoruïnes, maar toch is het verschil niet 
altijd te zien. Onderzoek van de Rijks Geologische Dienst 
laat zien dat een deel van de pingoruïnes eveneens is 
gevormd door uitblazing.13 Er bestaan dus combinaties van 
een pingoruïne en uitblazingslaagten. Op basis van alleen 
de morfologische informatie is het onderscheid tussen 
een pingoruïne en uitblazingslaagte niet altijd te maken. 
Daarom hebben we alle ronde laagten als cirkelvormige 
laagte op de kaart gezet.
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Een bruine bosgrond uit het Overbos in 

Midlaren. Omdat het dekzand hier op 

de Hondsrug leemhoudend is, blijft de 

gevormde humus intact en wordt het in de 

loop van de eeuwen door bodemorganis-

men diep door de bovengrond gemengd. 

Rechts een onderstoven haarpodzol profiel 

op het Ballooërveld. 

90

Niets veranderlijker dan een bodem; 
dus wie dé natuurlijke bodems van de 
Drentsche Aa zoekt, kan lang blijven 
zoeken. Bodems worden gevormd in de 
loop van de tijd door natuurlijke – en later 
cultuurlijke – processen. Feitelijk gaat het 
hier om alle processen die plaatsvinden 
in het materiaal (zand, veen, leem) nadat 
het is afgezet. Bodemvormende processen 
gaan zeer langzaam, veel trager dan de 
veranderingen aan het oppervlak door 
bijvoorbeeld de mens. Regelmatig vinden 
we dan ook nog bodems die eigenlijk bij het 
landgebruik van een vorige periode horen.

Welke bodems heeft de natuur in het 
Drentsche Aa-gebied gevormd? In 
gematigde streken zoals de onze gaat 
verwering van de bodem langzaam. Tijdens 
de laatste ijstijd trad door periodieke 
klimaat verandering wel enige bodem-
vorming op, maar door het ontbreken van 
plantengroei kwam dat nog niet echt op 
gang. We vinden er dus nauwelijks sporen 
van.

We zien sinds de laatste fase van de laatste 
ijstijd dat kalk uit de dekzanden spoelt. 
Hierdoor zijn zo goed als alle zandgronden 
in Noord-Nederland kalkloos. En er vindt 
nóg een verandering plaats in de bovenlaag 
van de zandgronden: sommige mineralen 
raken verweerd – zoals ijzer dat bij bloot-
stelling aan de lucht gaat roesten en het 
zand een bruine kleur geeft. 

In het gebied van de Drentsche Aa begint 
de bodemvorming grofweg in de holocene 
periode tussen de laatste ijstijd (11.700 jaar 
geleden) en de historische ontwikkeling 
van het dorpslandschap. Je zou dus kunnen 
zeggen dat voor die tijd de natuurlijke 
processen hun eigen gang konden gaan. 
Dat is best een hele lange periode – en 
daar zijn we blij mee want dit bodemarchief 
vertelt ons veel over hoe het landschap er 
toen bij lag.

Geleidelijk aan raakte het landschap 
in het Holoceen steeds meer begroeid 
en bodemorganismen werkten humus 
door de bovengrond (dit noemen we 
homogenisatie). In de leemhoudende 
zandgronden ontstond een verbruining 
van de bovengrond door een combinatie 
van twee processen: aan de ene kant 
die homogenisatie van de bovengrond, 
vermengd met humus en aan de andere 
kant omdat er in de bodem nieuwe 
mineralen werden gevormd. Deze bodem-
typen staan nog steeds bekend onder de 
naam ‘bruine bosgronden’.

In de niet leemhoudende zandgronden 
op de hoge delen van het Drentsche Aa-
landschap zakt de neerslag met de daarin 
opgeloste zure humusdeeltjes jaar in jaar 
uit in de bodem en loogt de bodem uit. Dat 
proces van podzolering (pod is Russisch 
voor onder, en zola voor as) – laat in de 
bodem een as-grijze laag achter. In de hoge 
delen van het landschap konden zich al 
vroeg humuspodzolgronden ontwikkelen. 
In de beekdalen ontwikkelde zich in het 
Holoceen op grote schaal veen.
Op de overgangen van hoog naar laag, met 
name aan de beekdalflanken, gebeurde 
weer iets anders: hier was de grond water-
stand te laag om veen tot groei te krijgen, 
maar te hoog voor pod zol vorming. Op deze 
overgangs gebieden ontwikkelde zich de 
zoge naamde eerdgronden – een donkere 
humus houdende bovenlaag, direct op het 
moeder materiaal (zand) dat meestal veel 
roestvlekken bevat. 

Bodemvorming in het Drentsche Aa-gebied
Door Gerrie Koopman

In de loop van de historische ontwikkeling 
van het dorpslandschap zien we dat 
keileem, potklei en soms Peelozand aan 
de oppervlakte komen te liggen omdat 
het dekzand is verwaaid door intensief 
landgebruik in de vorm van plaggen of 
frequent berijden van het landschap. 

Naarmate het klimaat gedurende het 
Holoceen vochtiger werd, ontwikkelde zich 
in de lage delen van het landschap steeds 
meer veen, niet alleen in de beekdalen, 
maar ook hogerop op plaatsen waar het 
water stagneerde op slecht doorlatende 
lagen in de bodem of in pingoruïnes. 
Zo kwamen de vele veentjes in het 
landschap tot ontwikkeling. In droge 
perioden kwam in deze veengronden enige 
bodemontwikkeling tot stand (humificatie 
en veraarding), maar de bodemvorming 
kwam in het veen pas echt op gang nadat 
de mens begon met ontwateren van het 
beekdal.

Antropogene activiteiten
De natuurlijke bodemvorming is in het 
Drentsche Aa-gebied zeer sterk beïnvloed 
door de mens. De huidige bodem is 
vooral tot stand gekomen in samenhang 
met de historische ontwikkeling van 
het dorpslandschap, waarbij de mens 
zorgde voor ingrepen zoals: ontwateren, 
afplaggen, diepploegen, egaliseren, 
ophogen, bemesten en verschralen. 
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Stuifzandlandschap 

De zanddeken uit de ijstijd is later opnieuw verwaaid 
in een klimaat dat vergelijkbaar is met tegenwoordig. 
Daaruit zijn stuifzandlandschappen gevormd (code S, 
de kleuren op de kaart gaan van helgeel naar grijsgeel 
afhankelijk van de terreinsoort), die we kennen van de 
Zeegserduinen, de Gasterse Duinen en het Ballooërveld. 
De dekzandlandschappen uit de ijstijd die we hierboven 
bespraken zijn weidser van vorm dan de relatief recent 
gevormde stuifzandlandschappen die zijn ontstaan omdat 
het dekzand opwaaide en het zand werd ingevangen door 
plantengroei. 

Maar waarom begon het dekzand op te waaien in het 
Holoceen, dat was toch een natte periode met plantengroei? 
Hier komt de mens in beeld. De terreinvormen van het 
stuifzandlandschap zijn vanaf de Bronstijd maar vooral vanaf 
de Late Middeleeuwen ontstaan onder invloed van de mens. 
Overbeweiding speelde daarin een belangrijke rol, net als 
de hoogveenafgravingen in en rond het plateau. Door het 
weghalen van het veenpakket zakte de grondwaterstand, 
verdroogden aanliggende gebieden en kreeg de wind vat op 
het zand. 

Stuifzandgebieden zijn herkenbaar aan het zeer onrustige 
reliëf veroorzaakt door relatief grote hoogteverschillen op 
korte afstand. Het zand wordt door geologen beschreven 
als het Laagpakket van Kootwijk, omdat de stuifzanden 
bij Kootwijk een klassiek voorbeeld zijn voor deze 
landschapsvorm. Dit Laagpakket is onderdeel van de 
Formatie van Boxtel. 

De hoge- en lage stuifzandduinen (S1 ■■, S2 ■■ ) en stuif-
zand vlakten (S3 ■■ ) zijn meestal gevormd door verstuiving 
van ruggen van dekzand. Daarom liggen deze duinen en 
vlakten altijd bij elkaar. We vinden zulke stuifzandcomplexen 
verspreid over het hele Drentsche Aa-gebied, maar vooral 
in delen met een diepe grondwaterstand. Dit zijn veelal de 
infiltratiegebieden. In sommige gevallen heeft reliëfom-
kering plaatsgevonden en zijn hoge dekzandruggen tot 
op de keileem of potklei uitgestoven en zijn nieuwe stuif-
duinen gevormd. Ook zijn dekzandruggen en randwallen van 
pingo ruïnes lokaal verstoven. Het kenmerk van stuifzanden-
gronden is dat er nog te weinig tijd verstreken is voor een 
diepe bodemvorming, een duidelijke gelaagdheid in de 
bodem ontbreekt dus. Bodemkundigen classificeren deze 
bodems dan ook als duinvaaggronden wanneer het om droge 
gronden gaat, de natte variant is de vlakvaaggrond. Meestal 
zitten onder het stuifzand nog oudere bodemlagen. In de 
Gasterse Duinen bijvoorbeeld ligt onder het verstoven zand-
dek een overstoven bodemprofiel.

Tegenwoordig zien we niet meer zo veel van deze levende 
stuifzandgronden. Vanaf het begin van de 20e eeuw en dan 
met name in de jaren dertig zijn namelijk hele gebieden 
beplant met naaldbos om de stuivende zanden vast te 
leggen. Maar wie goed kijkt ziet in veel naaldbossen in het 
Drentsche Aa-gebied (bijvoorbeeld bij de Zeegserduinen 
en in het Kniphorstbos) nog steeds een sterk reliëf en 
goed herkenbare grote stuifduinen. De duintjes in open 
heidegebieden zijn inmiddels grotendeels begroeid geraakt 
met heide zoals rond het Boerzand op het Ballooërveld.
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Forten in de duinen
Door Gerrie Koopman

 

Een laagte in een 

stuifzandlandschap 

kan veranderen in 

een hoogte, een 

fort. Dat komt door 

een combinatie van 

bodemvormende pro-

cessen, grondwater en 

stuivend zand. 

Ontstaan van een fort in een stuifzandgebied

Het bodemprofiel van 

een stuifzandfort in 

de Appelbergen. De 

bovenste grauwbruine 

laag is het opgestoven 

stuifzand. De donkere 

laag direct daaronder 

bestaat uit een laagje 

veen dat gevormd is 

in een laagte waarin 

het regenwater bleef 

staan op de donkerge-

kleurde podzol-inspoe-

lingslaag (tussen de 

grijze uitspoelingslaag 

en het helgele dek-

zand.

Het oorspronkelijke landschap moet een relatief 
hooggelegen open en golvend dekzandlandschap 
zijn geweest (situatie A) waarin op redelijk grote 
schaal het bodemvormende proces podzolering 
heeft plaatsgevonden (daarover meer op pagina 
280). Door inspoeling van min of meer opgeloste 
humus in combinatie met het uit de bovengrond 
meegenomen ijzer, vormde zich in het dekzand 
een podzolprofiel (situatie B) met een op den 
duur relatief slecht doorlatende inspoelingslaag 
(bodemkundige codering Bh). In de lage delen 
van het landschap kon zich hierdoor regenwater 
verzamelen waardoor veentjes ontstonden 
die in de loop van de tijd door ophoping van 
onverteerde plantenresten opgevuld werden met 
veen (situatie C).

Door intensief gebruik van het landschap, vooral 
van de 17e tot en met de 19e eeuw, werd door 
menselijke activiteiten als plaggen en intensief 
berijden (die zien we nu nog steeds op luchtfoto’s 
terug als karrensporen) de vegetatie sterk 
aangetast.40 Vooral op hoger gelegen delen werd 
het zand door planten en grondwater niet meer 
vastgehouden en opnieuw aan de striemende 
wind blootgesteld. Vaak deed het ontbreken van 
keileem hier nog een schepje bovenop, want zo 
kon het regenwater vlot infiltreren en droogde 
de bodem snel uit. De hooggelegen delen van 
het landschap gingen verstuiven, terwijl in de 
laaggelegen vochtige en nog begroeide delen het 
stuifzand onmiddellijk weer werd ingevangen 
door de vochtige omstandigheden. Dit leidde tot 
een ophoping van het stuifzand in de veentjes, 
terwijl in de directe omgeving het zand tot op 
het niveau van grondwater verstoof. Afhankelijk 
van de diepte van het grondwaterpeil, konden 
een of meerdere meters dekzand weggeblazen 
worden, terwijl in de vochtige veentjes meer 
dan een meter zand belandde. Daardoor zijn 
de oorspronkelijke laagten nu hoogten en de 
oorspronkelijk hogere delen zijn nu laaggelegen 

vlakten (situatie D). Niet zelden steekt een 
fort meer dan twee meter boven de omgeving 
uit. We spreken hier van een reliëfinversie: 
een omkering van het reliëf, veroorzaakt door 
zandverstuivingen.

Grondboringen in stuifzandforten laten 
telkens een zelfde patroon zien van een flink 
pakket stuifzand bovenop een laag compact 
en deels verteerd veen en daaronder het oude 
bodemprofiel van vóór de verstuiving.40 Door 
meer inklinking van het dikkere veenpakket in 
het midden van de voormalige veentjes is de 
bovenkant van de heuvels enigszins ingedeukt. 
Regenwater stagneert nog steeds op de slecht 
doorlatende ondergrond in de plateaus, 
gevormd door de oude podzol en het compacte 
veenpakket. 

Tijdens een vochtig voorjaar kan het grondwater 
in de forten meters hoger staan dan in de lage 
omringende delen. Dit verklaart ook dat de 
vegetatie bovenop een stuifzandfort de indruk 
wekt dat het hier regelmatig zeer vochtig is. De 
randen van de overstoven voormalige veentjes 
tekenen zich nog steeds haarscherp af door de 
vrij korte, steile hellingen van de plateaus. Deze 
redenering zouden we ook kunnen omkeren: daar 
waar een steile rand aan stuifheuvels aanwezig 
is, bevindt zich waarschijnlijk veen onder het 
stuifzand. Doordat het stagnerende water vanuit 
het fort naar de zijkanten uittreedt, ontstaan er 
op de steile hellingen ecologisch waardevolle 
gradiënten. Op enkele plaatsen, zoals in het 
Siepelveen bij Zeegse en aan de rand van het 
Drouwenerzand werd door de lokale bevolking 
zelfs veen gewonnen door kuilen te graven in 
het stuifzand om het overstoven veenpakket als 
huisbrand (turf) te kunnen gebruiken.

Stuifzandgebieden worden in de volksmond 
meestal treffend duinen genoemd. In het 
 Drentsche Aa-gebied roepen de Zeegserduinen 
wel licht nog de meeste associaties met echte 
zee duinen op. Voor het grootste deel zijn de zand-
verstuivingen in de 19e en begin 20e eeuw met 
bos aangeplant omdat de zandverstuivingen de 
dorpen en es gronden bedreigden. Vooral Grove 
dennen zijn ingezet om het stuivende zand tot 
bedaren te brengen. Van de grote zandwoestijn 
die het Drouwenerzand in de tweede helft van 
de 19e eeuw nog was, is tegenwoordig door 
de bebossing nog slechts een klein vlekje 
over.38 In het Noordlaarder bos is het vroegere 
stuifzandgebied nog goed herkenbaar aan de 
zeer reliëfrijke ondergrond in het bosdeel met 
Grove dennen. In de Strubben – Kniphorstbos 
heeft menig zandhaas liggen tijgeren door het nu 
grotendeels vastgelegde stuifzand. De Gasterse 
Duinen is nu een heidegebied, maar feitelijk ook 
een lamgelegde zandverstuiving. Al met al zijn 
er in het gebied van de Drentsche Aa dus meer 
stuifzandgebieden dan we wellicht in eerste 
instantie zouden denken. 

Een van de meest fascinerende en ook in het oog 
springende verschijnselen in een stuifzandgebied 
zijn de zogenaamde forten.39 Dit zijn in wezen 
allemaal overstoven veentjes die door hun 
specifieke vorm nog steeds goed in het reliëf 
herkenbaar zijn, al zijn ze met stuifzand bedolven. 
Duinen hebben namelijk in het algemeen 
glooiende flanken, maar het meest opvallende 
aan een stuifzandfort is de steile rand. 

Dekzand

Dekzand

Bh

Bh

Bh

Stuifzand

Dekzand

Dekzand
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Legenda

In de omgeving van het Drouwenerveld (rechts ) 

en het boomkroonpad (middenboven) liggen veel 

cirkelvormige laagtes. Deze hoogtekaart is licht 

bewerkt om de pingoruïnes goed uit te laten komen. 

Op de voorgrond de weg van Rolde naar Borger 

met links in beeld de gebouwen van Internaat 

Papenvoort vlak ten zuiden van Papenvoort.
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Smeltwatererosielandschap 

Tussen de Hondsrug en de Rolderrug vinden we het smelt-
watererosielandschap. Dit is het deel van het stroomgebied 
van de Drentsche Aa waar de keileem ontbreekt. In smelt-
watererosielandschappen heeft de ijskap in het Saalien 
vermoedelijk wel grondmorene achtergelaten, maar die 
is verdwenen. Waarschijnlijk is het al in de ijstijd verder 
meegesleept ónder het ijs maar misschien is dat ook gebeurd 
nadat het ijs gesmolten was (hoofdstuk 1). Mogelijk is de 
keileem chemisch verweerd in het Eemien of weggewaaid 
en weggespoeld in het Weichselien. In ieder geval is er 
nu geen keileem meer en liggen de oudere lagen direct 
aan het maaiveld of onder een dunne laag dekzand of 
nieuwere afzettingen. Deze oudere lagen noemen we ook 
wel premorenale afzettingen, omdat ze dateren van vóór 
de ijsafzettingen (morene) uit het Saalien. Daarom zijn 
deze landschappen op de kaart aangeduid met de code P 
(premorenaal). Daarbij kozen we een donker gevarieerd 
kleurpalet om de verschillende terreinvormen op de 
kaart te laten zien. In dit landschap onderscheiden we 
twee vormen van smeltwaterrestruggen en –plateaus, 
smeltwaterrestheuvels, cirkelvormige laagtes en smelt-
waterdalglooiingen. 
Smelt water rest ruggen en –plateaus zijn dus ‘resten’ van 
een in het Weichselien geërodeerd landschap. De essen ten 
noorden en oosten van Anderen en de zuides van Gasteren 
worden beschouwd als smeltwaterrestplateaus. Ze zijn 
herkenbaar aan hun relatief hoge, wat vlakke ligging in het 
landschap. Vanwege de goede ontwatering zijn ze relatief 
droog en daardoor reeds lang in gebruik als bouwland. Ook 
tussen smeltwaterrestruggen en -plateaus heb je verschil: er 

zijn ruggen en plateaus met potklei in de bodem (P1 ■■ ) en 
ruggen en plateaus die geheel uit premorenaal zand bestaan 
(P2 ■■ ). 

Op een beperkt aantal locaties in en buiten het smelt-
watererosielandschap zijn geïsoleerde, soms grofzandige, 
smeltwaterrestheuvels (P3 ■■ ) aangetroffen. De genese 
van deze heuvels is onduidelijk. Op morfologische gronden is 
besloten deze terreinvormen apart op de kaart weer te geven. 
Tot deze legenda-eenheid is ook het deel van de Rolderrug bij 
Schoonloo gerekend, waar door zouttektoniek grofzandige 
rivierafzettingen uit het Vroeg-Pleistoceen aan het maaiveld 
liggen.

In het stroomgebied van de Drentsche Aa komt een groot 
aantal cirkelvormige laagtes (P4 ■■ ) voor, vaak met veen 
of water gevuld. Een groot deel van deze terreindepressies 
is een restant van ijslenzen in de permafrost (pingo’s).14 Hoe 
dat tot stand kwam is beschreven in hoofdstuk 1. Omdat 
zulke cirkelvormige laagten ook kunnen ontstaan door 
andere geomorfologische processen, bijvoorbeeld door 
uitblazing, geven we ze op de kaart allemaal weer onder één 
noemer: de cirkelvormige laagtes. 
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stroomt door een 

venige vlakte. Lokaal 

is er zelfs trilveen 
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Pingoruïnes vinden we vaak in voormalige beekdalhellingen. 
Maar dat is niet altíjd het geval. Daarom is het onderscheid 
tussen een pingoruïne en andere depressies op basis van 
alleen die geomorfologische informatie niet te maken. We 
kunnen alleen achterhalen of een cirkelvormige laagte 
werkelijk een pingo is door ter plaatse te kijken en grond-
boringen te doen. Omdat er honderden cirkelvormige 
laagtes in het landschap van de Drentsche Aa liggen, is dat 
ondoenlijk. Hier en daar is wel onderzoek gedaan waar-
uit de ware gedaante van een lokale laagte kon worden 
vastgesteld, maar van veel cirkelvormige laagtes kennen we 
de ontstaansgeschiedenis niet.

Nadat we moesten besluiten om allerlei soorten ronde 
laagtes over één kam te scheren, kwamen we voor het 
dilemma te staan of we deze cirkelvormige laagtes bij het 
grond morene landschap (ijs!) of bij het smeltwaterlandschap 
(erosie) zouden onderbrengen. We kozen voor het laatste. 
Veel van de cirkelvormige laagten zijn geleidelijk opgevuld 
met laagveen, en deze sedimenten kunnen worden 
beschouwd als een archief van de landschapsontwikkeling.
In het smeltwatererosielandschap liggen smeltwaterdalen 
(B9 ■■ ) zoals ten zuidwesten van Rolde nabij Deurze 
en Eldersloo. Op de overgangen van de ruggen naar de 
beekdalen liggen de smeltwaterdalen in brede 'komvormige' 
glooiingen die mogelijk zijn gevormd door massaverplaatsing 
van een ontdooide bovengrond over een permanent 
bevroren ondergrond (gelifluctie). Door dit proces hebben 
de smeltwaterdalglooiingen (P5 ■■ ) een gevarieerde 
lithologische opbouw. De smeltwaterdalen zijn tegenwoordig 
herkenbaar als ‘droge’ dalen (hoofdstuk 1). In de meeste 
dalen is in de as van het dal een sloot gegraven om het 
gebied rondom het dal te ontwateren.

Beekdallandschap 

Vanaf de ruggen en plateaus zijn we beland in de dalen. Nu is 
het tijd om naar het diepste punt in het landschap af te dalen: 
de beek en haar bedding. Het beekdallandschap (B) omvat 
het hele natuurlijke waterafvoersysteem van de Drentsche 
Aa dat begint bij de bron en via glooiingen en stroomlanden 
eindigt in de geul. We zullen ook nu de terreinvormen van het 
beekdallandschap van boven- tot benedenloop behandelen. 

Waar de beek begint
Alle bovenlopen van het natuurlijke afwateringssysteem zijn 
gevormd door erosie en verspoeling onder het ijs. Daarom 
scharen we ze onder de smeltwaterdalen uit het Saalien. 
Deze beekdalen zijn – nadat het landijs was verdwenen 
– uitgediept door stromend water dat insneed in het 
landschap, een proces dat verder doorzette door de lage 
zeespiegelstand in het Weichselien. We zien de bovenlopen 
in het landschap als kleine stroompjes, gevoed door lokale 
brongebieden. 

We onderscheiden twee typen smeltwaterdalen: smeltwater-
dalen in grondmorene en potklei en smeltwaterdalen in 
verspoelde premorenale zanden. Dit onderscheid is gemaakt 
om aan te geven in welke dalen het water wel en in welke 
dalen het water niet stagneert. In beide smeltwaterdalen 
komt geen veen voor of is het veenpakket minder dan 40 
centimeter dik (op basis van de bodemkaart van Nederland 
1:50.000).15
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Bij smelwaterdalen in grondmorene en potklei (B8 ■■ ) 
bevindt zich ondoorlatende potklei of keileem dicht onder 
het bodemoppervlak. Omdat deze bovenlopen in een relatief 
vlakke omgeving liggen, raakt de bovengrond snel verzadigd 
en stroomt het water door de bovengrond en oppervlakkig 
af naar lagere delen. Zo ontstaan kleine geultjes die vrij 
continu worden gevoed door stromend water. De bodem van 
smeltwaterdalen in premorenale zanden (B9 ■■ ) is veelal 
goed doorlatend waardoor neerslag erin wegzakt. De boven-
lopen van deze dalen zijn daardoor meestal droog. In de 
benedenlopen kan lokaal kwel optreden.

Het is onduidelijk in hoeverre deze stroompjes uit de boven-
lopen natuurlijk hun weg zoeken of daarbij ‘geholpen’ zijn 
door de mens. In veel brongebieden lopen de stroompjes 
namelijk opvallend recht en er zijn geen gedetailleerde 
historische kaarten om te achterhalen of dat ooit anders was. 
Vóór de ruilverkavelingen was het Eexterveld, bovenstrooms 
van het Scheebroek, een goed voorbeeld van een nat, 
relatief hoog liggend brongebied. Op de Bonnebladen van 
1900 is duidelijk te zien dat sommige stroompjes enigszins 
kronkelen, terwijl andere onmiskenbaar recht zijn getrokken 
of gegraven.

Stroeten, vledders en strengen
Waar de bodem wat lemiger was en het water relatief vlot 
kon wegstromen werden dit soort brongebieden vanaf 
de Middeleeuwen vaak aangeduid als stroeten, zoals de 
Tweestroot op het restje keileemplateau ten zuiden van 
Tynaarlo. In meer stagnerende omstandigheden waarin 
sprake is van een veniger bodem werd de term vledder 
gebruikt.16 Voor de smalle bovenloopjes die direct gevoed 
werden door de brongebieden, zien we het toponiem streng 
terug.

In de winter zijn de brongebieden geheel verzadigd met 
water, door de beperkte opslagcapaciteit van de dunne 
bodem op ondoorlatende lagen. In perioden met veel 
neer slag kan de bodem het water niet kwijt en wordt het 
regenwater over het oppervlak afgevoerd – met kleine lokale 
overstromingen als gevolg, al duren die vaak niet zo lang.17 
In de zomer vallen de bovenste stroompjes soms droog 
doordat ze worden gevoed uit een relatief klein reservoir. 
Bovendien verliest het systeem water door verdamping via 
de begroeiing. Het Gastersche Holt is zo’n een brongebiedje. 
Onder natte condities loopt hier een klein stroompje door het 
bos, maar als het beter weer wordt is dit snel opgedroogd. Op 
de kaart van 1850 is het stroompje wel getekend. De stroom 
ligt er nog steeds, maar op de huidige topografische kaart is 
het niet weergegeven.

De stroeten, strengen en vledders vormen de haarvaten 
van het hydrologische systeem. Dit netwerk is belangrijk, 
want oppervlaktewater is de snelste component van het 
watersysteem. Water in de haarvaten wordt dus snel 
afgevoerd, en dat heeft consequenties voor de beneden-
stroomse gebieden. 
Bij smeltwaterdalen die in keileem zijn ingesneden kan 
de bovengrond van het bodemprofiel moerig zijn. Maar de 
opbouw van veen is zo gering dat niet gesproken kan worden 
van een veenbodem en daarom worden ze geclassificeerd 
als beekeerdgronden. Ook zien we regelmatig veldpodzolen 
in deze landschapseenheid, waarbij de bodems een ondiepe 
uitloging van humus laten zien.
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Kaart van de verdeling der marke 
van Gasteren
Eerste blad uit twee (detail)

Op dit kaartfragment zijn de Holt strengen nog in 
vaal blauw zichtbaar. De kaartmaker was Roelof 
Remmelts Giezen uit Assen, landmeter bij het 
kadaster. Giezen kreeg zijn karteringsopdracht 
van landbouwers uit Gasteren: Harmans 
Schutrup, Roelof Meijering, Tieme Winters, 
Barels Klamer, Jan Ottens, en Geert Lupen. Op 
oudejaarsdag 1849 waren zij allen ten overstaan 
van notaris Kniphorst uit Zuidlaren getuige van 
de verdeling van het markebezit waaronder het 
Gastersche Holt in 180 aandelen of spinden 
(1 spint is 0,0225 hectare). Wel werd daarbij 
notarieel vastgelegd dat de nieuwe eigenaren niet 
mochten rommelen aan de natuurlijke loop van 
het water.

Gasterse Holt
Door Egbert Brink

Kaartmaker: R.R. Giezen

Datering:  1849

Afmeting:  47 x 94 cm

Schaal:  onbekend

Techniek:  manuscript

Collectie:  Drents Archief, archief marke Gasteren, 0513-2a
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Hellingen en glooiingen
Soms loopt het landschap naar de beek toe omlaag. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld van Loon naar Balloo. Deze 
karakteristieke knik lijkt verwant met glooiingen in het 
smeltwaterdal, maar is dat niet. We hebben hier te maken 
met een beekdalhelling of -glooiing (B10 ■■ ) die samen-
hangt met een veenpakket dat eerder het beekdal vulde, 
maar dat is verdwenen. Dat hebben we opgemaakt uit 
de dwarsdoorsnede van Loon die we in hoofdstuk 2 
presenteerden. Beekdalhellingen of -glooiingen zijn vaak 
smal en ze liggen op de overgang van het beekdal naar het 
plateau (grond  morene en/of smeltwater-erosierestplateaus). 
De beekdalhelling of -glooiing is qua terreinvorm 
vergelijkbaar met een smeltwaterdalglooiing, maar is 
lithologisch minder heterogeen van samenstelling. We komen 
B10 bijna nergens tegen op onze kaart. 

De schouders van de beek
De vlakke zones in de middenloop van het beeksysteem 
– de schouders van het beekdal – overstromen alleen als er 
plots veel water is gevallen of langs stroomt. Kenmerk van 
deze vlakten is dat er wel veen ligt, maar dat het veenpakket 
minder dik is dan in het diepste deel van de geul. We vinden 
de pleistocene ondergrond binnen 1,20 meter onder het op-
pervlak. Afhankelijk van de dikte van het veen onderscheiden 
we venige- (B5 ■■ ) en moerige beekoverstromingsvlakten 
(B6 ■■ ). Bij moerige veenoverstromingsvlakten is het veen 
in de bovengrond minder dan 40 centimeter dik. De bodem-
kaart geeft ons geen informatie over het type veen in deze 
beekoverstromingsvlakten, maar omdat deze vlakten in de 
middenloop van het beeksysteem liggen mogen we aan-
nemen dat het in de meeste gevallen zal gaan om zeggenveen 
en rietzeggenveen. Het veen van de moerige beekdalgronden 
is meestal veraard. 

Naast venige- en moerige beekoverstromingsvlakten onder-
scheiden we ook nog een zandige beekoverstromings vlakte 
(B7 ■■ ). Het verschil tussen een zandige beekdalvlakte en 
zandige beekdalbodem is gering en slechts op morfologische 
gronden gemaakt. 

De bodem van het stelsel
De beekdalbodems zijn uiteraard de laagste terreinvormen 
van het holocene drainagesysteem van de Drentsche Aa. 
Ook beekdalbodems heb je in soorten en maten: wij onder-
scheiden op de kaart drie typen venige- en één zandig type 
beekdalbodem. De landschapschapsvorm beekdalbodem 
moet niet begrepen worden als alleen de bodem van de 
water geul, we bedoeling hier de gordel waarin beek en veen-
vormingsprocessen plaatsvinden – dus de hele breedte van 
het dal hoort daarbij. Het onderscheid tussen de legenda-
eenheden beekdalbodem en smeltwaterdal/beekdal is 
gemaakt op grond van het al dan niet voorkomen van veen in 
het centrum van het beekdal.18 De beekdalbodems vormen 
samen het hoofdstelsel van het natuurlijke drainagesysteem. 
De smeltwaterdalen, die morfogenetisch gezien van pleisto-
cene oorsprong zijn (hoofdstuk 1 en B8 ■■, B9 ■■ ), zijn 
meest al de zijdalen en vormen samen de haarvaten van het 
drainage systeem. 

Voedselarme beekdalbodems (B1 ■■ ) lijken wel op de 
veen  mosveentjes die we bij het hoogveenlandschap 
behandelden – het belangrijkste verschil is dat ze in het 
beek dal liggen. Voedselarme beekdalbodems zijn alleen 
aangetroffen in de bovenloop van het beeksysteem van 
de Drentsche Aa ten zuiden van Amen. Hier heeft mogelijk 
een wat groter aaneengesloten hoogveen gelegen dat zich 
langs een smeltwaterdal in zuidelijke richting uitstrekte. Het 
Hingsteveen, waarover we aan het begin van dit hoofdstuk 
schreven is hier nog een restant van. 

De middenloop wordt op een natuurlijke wijze gevoed 
met het water uit het fijne netwerk van bovenlopen. Maar 
ook langzaam stromend ondiep grondwater vanuit het 
omliggende hoger liggende plateau en de beekdalranden 
voert water naar de beek. De beekdalen in de middenloop 
zijn dan ook het gehele jaar nat. In de zomer kan de 
grondwaterspiegel in de veenbodem enkele decimeters 
wegzakken door verdamping en transpiratie door de 
vegetatie, maar in de natte winterperiode is de verdamping 
minimaal en raakt de veenbodem verzadigd. Neerslag kan 
dan alleen afgevoerd worden door afstroming over het 
oppervlak. Doordat de poriën van de bodem volledig gevuld 
zijn met water, is er nauwelijks sprake van sponswerking. Het 
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is dus logisch – en het gevolg van natuurlijke processen – 
dat het dal van de middenloop een of enkele keren per winter 
blank staat. De frequentie van overstromingen verschilt in 
de loop van de tijd wel sterk. Tijdens de heideontginningen 
van eind 19e en begin 20e eeuw kwamen overstromingen 
veelvuldig voor. Hoe het daarvoor was, weten we niet, maar 
het is opvallend dat overstromingen in de 19e en begin 20e 

eeuw als een probleem werden gezien. Dat duidt op een 
toename van de wateroverlast. In de jaren zestig stond het 
beekdal in de middenloop ook geregeld blank. In de jaren 
tachtig daalde het aantal overstromingen onder invloed van 
de landbouwkundige ingrepen in en buiten het beekdal. 

Stroom- en bovenlanden
In de beekdalen wordt onderscheid gemaakt in vlakke 
venige beekdalbodems (de stroomlanden) en licht hellende 
zogenaamde bovenlanden, waar overstromingswater 
nauwelijks komt. 

Het grondwater kan in de bovenlanden met name in de 
zomermaanden relatief diep wegzakken en veenbodems 
komen daar dan ook slechts sporadisch voor. In tegenstelling 
tot de stroomlanden, wordt deze zone vooral gevoed 
door lokaal regenwater en ondiep grondwater dat uit de 
schouders en beekdalflanken loopt. Hierdoor is het grond-
water in de bovenlanden wat zuurder dan het water in de 
stroomlanden.19

In de stroomlanden, waar de omstandigheden zeer nat 
waren, ging de veenvorming lang door.20 De veengroei 
begon in de diepste delen van het beekdal in het Preboreaal, 
breidde zich uit en ging door tot in ieder geval halverwege 

het Subatlanticum.21 Maar op plaatsen waar een ondiepe 
stevige pleistocene ondergrond lag, is de veenvorming nog 
veel langer doorgegaan: vaak zelfs tot aan het einde van de 
Middeleeuwen of de 17e eeuw!

Er is vooral zeggenveen afgezet als gevolg van de aanvoer 
van (voedselrijk) grondwater – en soms broekveen.22 
Vermoedelijk is de veenvorming pas gestopt toen de 
mensen aan het eind van de Middeleeuwen greppels gingen 
graven om de stroomlanden te ontwateren. Gevolg van die 
verbeterde ontwatering is dat het veen oxideert, een proces 
dat tot op vandaag doorgaat. 

De beekbodems
Verder stroomafwaarts in de middenloopsystemen ligt het 
beekdal steeds dieper ingesneden in de plateaus. De loop 
heeft zich door de keileem heen geërodeerd, waardoor de 
relatief goed doorlatende onderliggende zanden (Formatie 
van Peelo) zorgen voor een steeds grotere toestroom van 
diep grondwater.23 Dit grondwater is in contact geweest 
met mineraalrijke afzettingen en is dus rijker aan ijzer, 
magnesium en bicarbonaten, wat we terugzien in de 
plantengroei.

De meeste beekdalbodems in de Drentsche Aa zijn venig 
en bestaan uit mesotroof broekveen, zeggenveen of 
rietzeggenveen (B2 ■■ ). Het veen wordt door geologen 
gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop. In de benedenloop 
is het veen in het beekdal vijf tot zeven meter dik (zie 
de doorsnede bij de Kappersbult in hoofdstuk 2). In 
de bovenloop van het beeksysteem, op de overgang 
beekdalbodem-smeltwaterdal, is het veen niet meer dan 40 
centimeter dik. 
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Zandige beekdalbodems (B4 ■■ ) komen voor in de midden-
loop van het Drentsche Aa-beeksysteem. Vooral in het dal 
van het Deurzerdiep, het dal van het Zeegserloopje en het 
dal tussen Tynaarlo en Vries is de hoeveelheid veen in het 
beekdal gering of ontbreekt helemaal. Op basis van deze 
kartering is daar niet direct een verklaring voor te geven.
Benedenstrooms van Glimmen ligt de benedenloop van de 
Drentsche Aa in een brede, lage vlakte in het landschap. 
Omdat het verval hier zeer gering is, loopt het gehele gebied 
van nature vaak onder water.24 Het veen is hier onder invloed 
van de zeespiegelstijging in het Holoceen na 300 na Chr. 
bedekt met klei: venige voedselrijke beekdalbodem (B3 ■■ ). 
De mariene invloed reikte tot in het smalle dal tussen De Punt 
en Glimmen. Hier ligt 30 centimeter klei op een circa 5 meter 
dik pakket rietzeggenveen. In polder Lappenvoort, vlak onder 
het Frieseveen, is het kleidek, wat ter hoogte van landgoed 
Vosbergen meer dan een meter bedraagt, ook weer afgedekt 
door een dun laagje veen. De bedijking van het Groningse 
land vanaf de 11e eeuw zorgde er voor dat de kleisedimentatie 
vanuit de zee stopte.25 Maar door de lage positie en de 
beperkte hoogte ten opzichte van het zeeniveau, vond er 
weer veenvorming plaats vanaf de Vroege Middeleeuwen.26

Grondwaterstromen komen direct of indirect via de 
bovenlopen in de benedenlopen samen. Gedurende lange 
perioden in het jaar zijn de diepe veenbodems verzadigd 
met water, waardoor afstromend regenwater niet opgeslagen 
en afgeremd kan worden door de bodem. Vermoedelijk 
reageert dit deel van het systeem dan ook in natte perioden 
(met name in de winter) snel op neerslag, maar kent het ook 
een relatief hoge basisafvoer gedurende het jaar door de 
constante aanvoer van (diep) grondwater. Door de vlakke 
ligging komt de waterafvoer moeizaam op gang en zijn deze 
gebieden gedurende lange perioden in het jaar nat. 

De dynamische beek 
Als tegenwoordig een onweersbui ergens in het stroom-
gebied van de Drentsche Aa losbarst en één van de 
beeklopen het grote wateraanbod niet meer binnen de 
geul kan verwerken dan treedt de beek buiten haar oevers. 
Dat kan ook gebeuren bij snelle dooi van een aanzienlijke 
sneeuwlaag. In korte tijd staat dan het hele dal onder water. 
Aan de kleur van het water kun je zien dat de stroom van 
alles meeneemt: zandkorrels, slibdeeltjes en fijn organisch 
materiaal zweven in het water, en op het water drijven de 
onverteerde plantenresten van een pas gemaaide oever, 
stukken hout en wat zwerfvuil. Het merendeel van dit 
materiaal stroomt via de geul steeds verder stroomafwaarts, 
totdat het uiteindelijk in de benedenstroomse graslanden of 
het Noord-Willemskanaal bezinkt. Een ander deel blijft achter 
op de direct omliggende beekdalvlakte. Zodra de waterstand 
weer is gedaald zien we het resultaat: op de oever van de 
geul ligt her en der een dun laagje zand, een filmpje ijzerrijk 
organisch slib kleurt de grasland- en moerasvegetaties en in 
het struweel is aan het vloedmerk, een zoom van verslagen 
plantenresten, te zien hoe hoog het water heeft gestaan. 
Het materiaal dat achtergebleven is noemen we sediment. In 
beekdalen is sedimentatie, het afzetten van sediment, een 
van de belangrijke landschapsvormende processen. 

Wat laat de beek zoal achter na een overstroming? Veel 
sediment komt op de dalvlakte terecht. Hoeveel dat is, hangt 
af van verschillende omstandigheden. In de eerste plaats 
is de transporterende kracht van het water belangrijk. Hoe 
steiler het dal in de lengterichting van de beek en hoe groter 
de afvoer, des te meer energie de waterstroom heeft om grof 
sediment zoals zandkorrels op te nemen en te verplaatsen. 
Verder kan een beek alleen deeltjes afzetten die ergens 
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de grovere delen niet ver van de waterloop neer. Naarmate we 
verder van beek komen neemt de gemiddelde korrelgrootte 
van het afgezette sediment vaak sterk af. Ook de hoeveelheid 
afgezet materiaal neemt af. 

Direct op de oever van de beek groeit zo een zandpakket 
van soms wel enkele centimeters dik. Enkele meters van 
de beekoever af komen fijner zand, slib of fijn organisch 
materiaal tot afzetting.27 Langs de Drentsche Aa vinden 
we zandafzettingen op maximaal vijf meter van de oever. 
Daarom is de beekoever vaak wat harder en beter te 
belopen dan de natte madelanden waarin je soms diep kunt 
wegzakken. We zien regelmatig verse sedimentpakketten 
langs de beken – in de winter iets vaker dan in de zomer. De 
sedimentatie is natuurlijk afhankelijk van heftige neerslag, 
maar omdat in de winter de verdamping vrij laag is en het 
grondwater hoog staat, heeft het watersysteem een kleine 
buffercapaciteit en stroomt het systeem sneller over. Vaak 
treedt een beek steeds op dezelfde plek buiten haar oevers. 
Dit hangt samen met het patroon van de geul en de vorm 
van het beekdal. Omdat dichtbij de geul meer sediment 
wordt afgezet dan verderop in de dalvlakte ontstaat hier een 
oeverwal, een lage rug die geleidelijk afhelt naar de dal-
vlakte. Oeverwallen komen algemeen voor langs de beek-
lopen van de Drentsche Aa, zoals bij de Kymmelsberg bij 
Schipborg.

bovenstrooms in het water terecht zijn gekomen. Vaak wordt 
materiaal van de beekbodem opgenomen. In de met veen 
opgevulde beekdalen van de Drentsche Aa is weinig zand 
beschikbaar, maar wel veel fijn organisch materiaal. Alleen 
daar waar de geul de zandige ondergrond aansnijdt kan de 
beek zand opnemen. Zo krijgen we dus al enig zicht op wat 
een overstromende beek via natuurlijke weg meeneemt. 
Maar dat is nog niet het hele verhaal. Een andere belangrijke 
factor is namelijk het landgebruik. Een intense regenbui op 
een akker met aardappels op een zandige bodem leidt bij 
een lichte helling van het terrein al gauw tot oppervlakkige 
afstroming van water en dat water sleept bodemdeeltjes 
mee. Via een stelsel van greppeltjes en sloten bereikt de 
verspoelde bodem uiteindelijk de beek en kan het materiaal 
via de beek later opnieuw op een dalvlakte worden afgezet. 
Naarmate de begroeiing in het stroomgebied meer uit bos, 
weiland of een ruige natuurlijke vegetatie bestaat zal er 
minder verspoeld bodemmateriaal in de beek terecht komen.

Wanneer het beekdal vanuit de beek onderloopt, slaat op 
korte afstand van de geul als eerste het grove zand neer; 
de zwaarste korrels zakken het eerst. Dit komt doordat de 
stroomsnelheid van het water ineens sterk afneemt als 
water over de oevers van de beek uitstroomt. Langzamer 
stromend water kan minder en kleinere zand- en slibdeeltjes 
transporteren dan sneller bewegend water en daarom slaan 
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De fijnere deeltjes blijven veel langer ‘zweven’ in het water, 
maar na verloop van tijd bezinken ze. Zo doen kleideeltjes 
er in een dun laagje stilstaand water tenminste twee 
dagen over om te bezinken. Zeer kleine sedimentdeeltjes 
hebben de langste tijd nodig om neer te dalen, behalve als 
ze aan elkaar klonteren – dan zakken ze natuurlijk weer 
sneller. Wetenschappers hebben ontdekt dat daarin een 
wetmatigheid zit: de valsnelheid van sedimentdeeltjes in een 
waterkolom blijkt kwadratisch afhankelijk van de diameter 
van die deeltjes. Het meeste slib wordt afgezet in de laagste 
delen van de dalvlakte. Hoe lager de locatie, hoe hoger 
de waterkolom en des te meer sediment zal achterblijven. 
Bovendien blijven lage plaatsen het langste nat en is er dus 
de meeste tijd om zelfs de fijnste fracties te laten bezinken. 
Daarom vinden we in lokale depressies beekleem dat bestaat 
uit zeer fijn sediment.

Met beekslib belandt er fijn organisch materiaal op het 
land. Uit metingen blijkt dat in het dal van de Dommel 
en de Reest maar liefst de helft (40 – 50 procent) van het 
beeksediment bestaat uit organische stof. We verwachten 
dat in de venige omgeving van de Drentsche Aa hier de 
hoeveelheid organische stof in dezelfde orde van grootte 
is. In de ondergrond en de flanken van beekdalen blijken 
veel humushoudende en organische lagen te zitten. De beek 
snijdt met zijn loop dat materiaal aan en transporteert het 
naar elders. Daarom waren de boeren vroeger helemaal niet 
benauwd voor de winteroverstromingen: die brachten een 
laagje voedingsstoffen mee en spreidden dat met natuurlijke 
hand over de beekdalvlakte uit. Meer daarover leest u in 
hoofdstuk 9.
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Een beek die barst van de kronkels
Op kaarten is overduidelijk te zien dat de Drentsche Aa 
slingert. De loopjes en diepen buigen door het landschap, 
nu eens met een grote lus, dan met een kleinere bocht, soms 
in een flauwe buiging om plots weer scherp te slingeren. 
Wie kaarten uit verschillende periodes naast elkaar legt, 
ziet dat de kronkels door de tijd heen bijna steeds op 
dezelfde plaats liggen. En dat is merkwaardig, want je zou 
toch verwachten dat bochten in de beek opschuiven, dat 
de oevers in de buitenbochten uitschuren door erosie van 
de turbulente waterstroming, terwijl in de binnenbocht de 
oevers opschuiven omdat er door het langzaam stromende 
water zand wordt afgezet (sedimentatie). Dit proces, dat 
meandervorming heet, vereist voldoende stromingsenergie. 
In de eerste helft van de 20e eeuw was er relatief veel 
stromingsenergie omdat toen het aantal dagen met extreem 
hoog en snelstromend water sterk toenam ten opzichte van 
de periode daarvoor door ontwatering van de heidevelden en 
daarna de normalisaties van de beken. Toch is ook uit deze 
periode geen meandervorming van de Drentsche Aa bekend.

Al in 1944 publiceerde Kuenen een artikel waarin hij 
beschreef dat de bedding van de Drentsche Aa in meer dan 
twintig jaar nauwelijks zijn loop verlegde.28 Tegenwoordig 
zien we nog steeds dat verreweg de meeste bochten bijna 
honderd jaar geleden al op vrijwel dezelfde plek lagen. 
Dat blijkt ook uit een vergelijking van huidige kaarten met 
de gedetailleerde kaarten die in 1924 door De Jonge zijn 
gemaakt.29 In principe is overal het water vrij om zijn eigen 
weg te gaan, op een paar plekken benedenstrooms na waar 
beschoeiingen zijn gemaakt die de beek vastleggen. Toch 
verandert er aan de stroombedding nauwelijks iets. Op 
een aantal plaatsen zijn terugschrijdende oevers te vinden, 
zoals stroomopwaarts van Oudemolen en hier en daar 
benedenstrooms van Schipborg. En na winters met hoge 
waterstanden vinden we wel enkele binnenbochten waar 
een vers laagje sediment is afgezet, bijvoorbeeld bij de 
Kymmelsberg en vlakbij de brug over het Oudemolensche 
Diep. Maar dit soort aanslibbing is niet algemeen en 
misschien slechts tijdelijk van aard. Voor zover bekend is 
er in de afgelopen eeuw slechts één meanderbocht van de 
Drentsche Aa op natuurlijke wijze afgesneden. 

Wat is hier aan de hand? Zijn de bochten van de Drentsche 
Aa altijd stabiel geweest, of is het mogelijk dat de huidige 
kronkels relicten zijn van vroegere meandervorming? In dat 
laatste geval is de vraag wat ervoor gezorgd kan hebben 
dat het proces van meandervorming is gestopt. Is de bodem 
van de beek vroeger uitgegraven, waardoor de waterstand 
veel lager is dan in de natuurlijke situatie en er nu dus een 
veel hogere waterafvoer nodig is om de beek zijdelings uit te 
schuren? In het Hunzedal bijvoorbeeld is de grondwaterstand 
dramatisch gedaald. Dit heeft ervoor gezorgd, dat de basis-
afvoer van het bekenstelsel is gedaald. Hierdoor komt in de 
beek nu veel minder vaak een geulvullende afvoer voor met 
energierijke stromingscondities die tot meandervorming 
zouden kunnen leiden. We weten dat ook elders in Nederland 
in beken werd gegraven om de grondwaterstand te verlagen 
of om de afvoer te verbeteren. Ook werd er gegraven om 
water voor bevloeiingen te verkrijgen en om meer groei-
bevorderend kwelwater in te vangen.30 Misschien deden 
mensen in het Drentsche Aa-gebied hetzelfde, maar tot nu 
toe hebben we daar geen bewijzen voor kunnen vinden.31

De beken en stroompjes slin-

geren op veel plaatsen door 

het landschap, soms zelfs 

met ruime lussen. Inciden-

teel snijdt de beek zelf zo’n 

kronkel af, zoals hier bij Loon. 

Op de bovenste kaart uit 1952 

is de lus rechts bovenaan in 

beeld nog duidelijk actief. Op 

de kaart van 1970 verschijnt 

het afleidingskanaal aan de 

westzijde in beeld. Het is niet 

helemaal duidelijk of de beek 

dan nog door de lus stroomt 

of deze al heeft afgesne-

den. In 1982 lijkt het pleit 

beslecht. De lus is onbereik-

baar geworden: in feite is het 

een eilandje dat omgeven is 

door een niet meer stromende 

geul. Op de kaart van 2009 

is het hoefijzermeer aan het 

dichtgroeien. Tussen de wil-

gen en het riet hebben bevers 

een schuilplaats gevonden. 

1952

1991

1970

1982

2009 
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Het Gastersche Diep slingert...

De opbouw van de ondergrond in het beekdal suggereert 
dat de bochten van de Drentsche Aa al lang, waarschijnlijk 
al duizenden jaren, stabiel zijn. De huidige beekbedding 
ligt in het veen en heeft een zandige bodem. Dieper in het 
veen vinden we zogenaamde zandlichamen terug in grond-
boringen. Dit zijn overblijfselen van oudere beek beddingen. 
In de dwarsprofielen van hoofdstuk 2 op de pagina's 
74 - 75 vinden we op allerlei niveaus in het veen dergelijke 
zandlichamen. Dat betekent dat er op deze plekken vrijwel 
altijd een beek loop is geweest, hoewel we korte periodes 
met doorstroom venen zonder beekloop niet volledig kunnen 
uit sluiten. We zien wel dat de beekbeddingen vrij smal 
waren. Daaruit maken we op dat er waarschijnlijk geen 
actieve erosie en sedimentatie van de oevers was, want langs 
andere beken en rivieren waar deze processen wel speelden 
zijn juist brede zandlichamen ontstaan – en die hebben we 
langs de Drentsche Aa niet aangeboord. 

Geomorfologisch gezien wordt de vorm (morfologie) van 
een natuurlijke beek voornamelijk bepaald door erosie- en 
sedimentatieprocessen die op hun beurt weer worden 
bepaald door de hoeveelheid stromingsenergie van het water 
en de korrelgrootte van het materiaal in de bedding. Hoe 
grover het sediment in de beek, des te meer energie er nodig 
is om het losse materiaal te verplaatsen.32 En hoe groter het 
verhang van het beekdal en de maximale afvoer die in de 
bedding past (de zogenaamde ‘geulvullende afvoer’), des 
te groter de stromingsenergie. Omdat het verhang van de 
beek constant is, zouden er dus historische veranderingen 
in de waterhoeveel geweest moeten zijn om eventuele 
meanderingsprocessen te verklaren. 

Hoe bepaalt de stromingsenergie de beekmorfologie? 
Geomorfologen kennen de vlechtende, de meanderende en 
de slingerende beekvorm.

Vlechtende beek – In een stroomdal met een groot 
verhang (hoogteverschil gedeeld door lengte) en een grote 
geulvullende afvoer zal een beek zich door het landschap 
vlechten. De rivier heeft dan meerdere stroomgeulen die 
van elkaar gescheiden zijn door onbegroeide zand- of 
grindbanken.33 De geulen verleggen hun loop regelmatig. Wie 
vlechtende rivieren wil zien moet in de nabijheid van gletsjers 
gaan kijken, bijvoorbeeld langs de zuidkust van IJsland. Ooit 
hebben ook de stromen van de Drentsche Aa gevlochten. De 
huidige brede beekdalen in het Drentsche Aa-gebied vinden 
hun oorsprong in vlechtende systemen in de laatste twee 
ijstijden (hoofdstuk 1).

Meanderende beek – Een beek zal in het algemeen gaan 
meanderen wanneer zij een matig verhang kent en de 
waterstroom doorgaans langzamer is dan bij een vlechtende 
beek.34 De bedding van een meanderende waterloop kent 
geen zand- of grindbanken maar bestaat uit een enkele, 
kronkelende geul.35 Hoe verplaatst de stroomgeul van 
een meanderende beek zich nu? In algemene zin zal een 
bedding zich verplaatsen als er veel water doorheen stroomt. 
Erosie ondergraaft de buitenbochten van de geul omdat 
daar de stroomsnelheid het hoogst is en het water hier 
wervelt. Op deze plekken in buitenbochten ontstaan dus 
steile stootoevers. In binnenbochten zien de oevers er heel 
anders uit. Hier zijn de beekkanten veel vlakker omdat de 
stroomsnelheid van het water er lager is. Schuurt de beek 
in buitenbochten delen van de oever mee in het water, 
in binnenbochten waar het water minder hard stroomt 
bezinken juist die losse deeltjes.36 Een doorsnede van 
een meanderende beek in de bocht is daarom ook altijd 
asymmetrisch.37

Slingerende beek – Naast vlechtende en meanderende 
beken, kennen we nog een derde type: de slingerende 
beek. Eigenlijk vinden geomorfologen dit een ‘rechte’ beek 
want door een zeer beperkt verval en langzaam stromend 
water is er nauwelijks schurende werking en gaat de beek 
niet of nauwelijks kronkelen. Maar wanneer een beekloop 
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en evenmin is er veel sedimentatie in de binnenbochten. 
We kunnen de Drentsche Aa op basis van bovenstaande 
theorie dus het beste beschrijven als een slingerende maar 
grotendeels stabiele beek met zeer geringe erosie- en 
sedimentatiedynamiek. 

We zouden graag meer willen weten over de historie en 
dynamiek van beken als de Drentsche Aa. Nader onderzoek 
kan daarop licht werpen; daarbij is een aanpak nodig waarbij 
zowel de geomorfologische, hydrologische, botanische als 
cultuurhistorische aspecten integraal aan bod komen. Zulk 
onderzoek is van belang omdat momenteel in het kader 
van natuurherstel vele rechte beken een kronkelige loop 
krijgen, wat hermeandering genoemd wordt. Onderzoek aan 
de Drentsche Aa kan ons leren hoe we dergelijk herstel in 
venige beekdalen moeten uitvoeren en welke dynamiek we 
na herstel mogen verwachten.

niet onderhevig is aan meanderingsprocessen kunnen 
er desondanks 'toevallige' bochten ontstaan in een niet 
regelmatig patroon. Door allerlei natuurlijke landschappelijke 
variaties en processen die niet exclusief aan meander-
vorming gerelateerd zijn, zoals vegetatiesuccessie, kwel-
stromen en windworp kunnen er wel degelijk bochten 
ontstaan. De kans dat een beekloop bij ontstaan volkomen 
recht is, is zelfs erg klein. Andersom geredeneerd is het 
niet zo dat áls een beek bochten heeft, dit per definitie een 
meanderende beek moet zijn. Daarom noemen we dit soort 
beken dan ook ’slingerend’.

De Drentsche Aa slingert
In de beken van de Drentsche Aa is de stromingsenergie 
zeer beperkt. Dat is te zien op het diagram hiernaast. De 
beddingen liggen in het veen en het verhang van het dal is 
erg laag. Het lijkt er dus op dat de lage stromingsenergie 
van de Drentsche Aa en de relatief stevige oevers er de 
oorzaak van kúnnen zijn dat actieve meandering nauwelijks 
op gang kon komen. Er is weinig erosie in buitenbochten 
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Gemiddelde korrelgrootte van beddingsediment (mm)
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Als er veel hoogteverschil is en veel 

water dat in pieken wordt afgevoerd (en 

er dus veel stromingsenergie is) ontstaat 

doorgaans een vlechtende beek. Dat 

is een beek met onbegroeide zand- of 

grindbanken in de bedding. Bij minder 

'verhang' ontstaan bochten die geleide-

lijk kunnen verschuiven in het landschap. 

Dat is bijvoorbeeld bij het Schipborgsche 

Diep het geval. Met weinig hoogtever-

schil en een beperkte afvoer vindt er 

nauwelijks uitschuring van de bochten 

plaats. Geomorfologen spreken dan over 

een rechte beek, maar omdat deze niet 

letterlijk recht is spreken we liever over 

een slingerende beek.

... en slingert.
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‘Eigenlijk heb ik bijna niets voor je’, zegt Wietske Prummel 

terwijl ze een dikke map op tafel legt. Het Drentsche Aa-

gebied heeft een ongekend rijk bodemarchief, een schat-

kamer aan archeologische vondsten, maar op haar terrein 

– het vroegere dierenleven – is niet veel gevonden. 

 Al heeft Prummel niet veel bewijzen voor 
het DrentscheAa-gebied, op grond van haar 
ervaring en kennis kan ze herleiden hoe het 
landschap in de loop der tijd door dieren is 
gebruikt. Maar bewijzen heeft ze dus niet 
veel. Ze studeerde ooit biologie, maar raakte 
geboeid door dierenarcheologie. ’Ik vind 
de relatie van mens en dier fascinerend; 
hoe mensen dieren gebruikten. Natuurlijk 
ben ik ook blij met beesten die in de natuur 
leefden, maar het moment waarop dieren 
gedomesticeerd raakten is ontzettend 
belangrijk. Daarna kreeg je echt een 
omvorming van het landschap.’ Archeologen 
schetsen in hun reconstructie van de 
geschiedenis vaak een harde overgang van 
jagers naar boeren, maar daarover denkt 
de archeozoöloge anders. Jagers werden 
boeren – dat wil zeggen ze legden akkers 
aan en besteedden tijd aan hun eigen 
dieren – maar ze bleven ook jagen en vissen, 
stelt ze. Het was een geleidelijke verandering 
waarin de landschappelijke gevolgen van dat 
boeren een belangrijke rol speelden. ‘Jagen 
werd steeds onaantrekkelijker, omdat het 
landschap opener werd door die akkers.’

Op zoek naar prehistorisch dierenleven 
passeren allerhande soorten de revue. Ze 
vertelt: In Orvelte is bewijs gevonden dat er 
mammoeten leefden 45.000 jaar geleden. 

Natuurlijk heeft ze wel een beeld hoe 
het landschap vroeger door dieren werd 
gebruikt. In het nabije Hunzedal kwamen 
botten van Oerossen tevoorschijn, geweien 
van Edelherten en zelfs stukjes tandglazuur 
bleven bewaard in de venige bodem. In 
Midlaren, aan de ‘Hunze kant’ van de 
Hondsrug werden botten van honden 
gevonden. ‘Dat komt door het zure zand’, 
verklaart de archeozoöloge. Op de zand-
gronden leefden natuurlijk wel dieren, maar 
hun resten zijn vergaan. Bot bestaat uit 
collageen en calciumfosfaat – dat laatste is 
een soort zout dat oplost in zuur. Bacteriën 
eten in zandbodems het collageen – een 
eiwit – op. Als een van de twee elementen 
weg is, lost het bot op. 

Die materiaaleigenschap stelt de archeo-
zoölogen op achterstand ten opzichte van de 
paleobotanici die bij de Drentsche Aa heel 
veel oude plantenresten en zaden hebben 
gevonden en op datum konden brengen. 
Stuifmeel – dat als het ware verpakt zit in 
een oliehoudend laagje – blijft namelijk lang 
bestaan in zuurstofarme vochtige bodems. 
Daarom weten we zeker dat in het verre 
verleden voedsel is verbouwd aan de rand 
van de beek, we weten wanneer en wat voor 
bos er was en kunnen aan de hand van de 
plantenresten en grondboringen herleiden 
waar in de prehistorie de beek liep.

  Wietske Prummel

De afdruk van een ransuil-dijbeen
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Die liepen ook vast en zeker bij de Drentsche 
Aa. Ook zijn er vondsten van vogelbotjes 
waaruit we weten we dat er Wilde eenden en 
mogelijk Kwartels leefden. En tussen 5600 en 
4900 jaar voor Chr. werd er bij de Tjonger in 
Friesland op Oerossen gejaagd – dus waarom 
zou dat in Drenthe anders zijn? In die tijd 
leefden er ook Moerasschildpadden in het 
dal van de Tjonger. Bij onze opgraving aldaar 
kwamen ook twee ter plekke gewisselde 
melkkiezen van Edelherten tevoorschijn. 

‘Maar in Drenthe we hebben bijna niets 
gevonden.’ 

Nou ja, in Zweeloo kwam in een vroeg-
middel eeuwse vindplaats een snijtand van 
een Bever tevoorschijn. De tand was gevat in 
een zilveren fitting en mogelijk als sieraad 
gebruikt. Dus hij kan best geïmporteerd 
zijn. ‘Dat weten we niet.’ Daarnaast waren 
er  ongetwijfeld vissen. Karpers misschien? 
Prummel: ‘Karpers zijn er vanaf de 12e 

eeuw, maar die zijn niet inheems. Ze komen 
oorspronkelijk uit de Donau. Die hebben we 
te danken aan het Christendom. Vis was vas-
tenvoedsel. Je vindt visvijvers bijvoorbeeld 
bij kloosters.’

Zoeken naar sporen van dierlijk leven in 
vroegere tijden is zoeken naar een speld in 
een hooiberg, dus dat doen wetenschappers 
niet. De meeste vondsten in beekdalen zijn 
toeval, vertelt ze. Bij de aanleg van wegen en 
grote landverbouwingen voor landbouw of 
natuurprojecten komen er vaak wel dingen 
naar boven. Prummel spreekt het woord 

‘natuurproject’ uit met een zekere afwijzing in 
haar stem al heeft de hermeanderingsmode 
haar vak veel opgeleverd. ‘Als je de boel 
vernielt, kun je wel wat vinden ja.’ 

Een paar jaar geleden kreeg het Oude Diep, 
bij Hoogeveen, nieuwe bochten. Er werd een 
beek gegraven op plaatsen waar het water 
ooit had gelopen, maar lang niet zo kronkelig 
als nu. Daarbij zijn toen botten van een 
Oeros, een Edelhert en een koe gevonden uit 
de Bronstijd, en een horenpit van een Oeros 
uit de Romeinse Tijd. De dieren die daar 
tussen 1400 voor Chr. en ongeveer 100 na Chr. 
leefden, zijn ‘op datum’ gebracht met behulp 
van C14-methode, een dure maar effectieve 
bepaling om resten in de tijd te plaatsen. 
Archeozoölogen willen niet alleen alles 
weten over de rol die dieren speelden in het 
leven van de mens, ze zijn ook nieuwsgierig 
naar de periode waarin diersoorten uit het 
landschap verdwenen zijn. ‘Wanneer de 
mammoet uitstierf weten we niet, maar de 
Oeros verdween 600 jaar na Chr. van Drentse 
bodem en het Edelhert stierf in de Late 
Middeleeuwen uit. En de laatste Bever? Die is 
in 1825 in Zalk doodgeslagen.’

Zalk ligt in Overijssel. Dat is alweer niet de 
Drentsche Aa. ‘Wacht even, ligt Glimmen 
in het gebied van het Nationaal Park 
de Drentsche Aa?’ Op het bevestigende 
antwoord volgt op verheugde toon hoe ze 
een bewijs leverde voor het bestaan van 
een Ransuil – of preciezer: het bewijs dat 
een mens zo’n 5.000 jaar geleden met een 
ransuildijbeen twee potten heeft versierd.
 ‘We zijn heel lang bezig geweest om dit te 
achterhalen. Je kunt zo’n beker natuurlijk 
met een takje bewerken of met een stukje 
vuursteen. Dus je begint er niet zo gauw 
aan dat uit te zoeken.’ Ze weet nog goed 
hoe de vraag haar ging bezighouden. ‘Op 
een snikhete dag gingen we met zijn drieën 
niet al te gestructureerd indrukken op 
twee Trechterbekerpotten opmeten en 
onderzoeken.’ Daarna – op een koelere 
dag – ging ze nog eens goed kijken waar de 
indrukken mee gemaakt zouden kunnen 
zijn. Ze zag dat in de bekers kleine rondjes 
getekend waren. ‘Met kleine holtes erin en 
ook een bobbeltje. ‘ Dat patroon herkende 
ze van eerder Zweeds onderzoek van 
vogeldeterminaties. Ze dook erin en vond 
dat kogelgewrichten in het dijbeen zulke 
afdrukken geven. Door plasticine in de 
versiering van de beker te drukken, kreeg 

ze een positief reliëf. Daarmee ging ze naar 
de collectie vogelbotjes. En daarna maar 
vergelijken ... ‘Het dijbeen van de Ransuil 
kwam er het dichtste bij.’

De Trechterbekers waren gevonden bij 
hunebed G2 in Glimmen. Een hunebed in 
Glimmen? Ze wijst op de kaart waar G2 
gelegen heeft. Het is de noordoostelijke 
glooiing van de Hondsrug, de zijde waar de 
Hunze stroomde. Dus niet in het dal van de 
Drentsche Aa. 

Op de valreep komt er toch nog een 
Drentsche Aa-vondst op tafel: bij het 
Deurzerdiep en het Amerdiep zijn in het 
beekslib enkele tientallen botten en tanden 
gevonden. Haar collega Jørn T. Zeiler heeft 
deze onderzocht. Het waren overblijfselen 
van de huisdieren hond, rund, paard, ezel, 
schaap, varken en resten van de wilde 
zoogdieren Ree, Edelhert en Bever. Maar uit 
welke tijd de resten stammen, weten we niet. 
Alleen het beverbot is gedateerd: het dier 
leefde tussen 1400 en 1100 voor Chr. Al zijn 
er dan niet veel bewijzen, Wietske Prummel 
heeft wel een aannemelijk en mooi verhaal 
over het dierenleven in de omgeving van de 
Drentsche Aa.

(Ineke Noordhoff)
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De meeste mensen kennen Tjalling Waterbolk als 

hoogleraar archeologie, slechts weinigen weten dat hij 

begon als botanicus. Hij is echter vooral een omnivoor 

die bijvoorbeeld snapt welke impact ijstijden hebben 

op de bodem, wat dat betekende voor de begroeiing en 

hoe mensen daar in de loop der tijd leefden, woonden en 

stierven. 

 Tjalling Waterbolk 

De veekraal van Anloo

daar nu niet meer ziet. Dat enorme contrast 
tussen de droge heide en die vochtige 
planten, dat trof ons toen.’ Lek geprikt door 
muggen legden ze ’s avonds de resultaten 
van hun plantentellingen naast elkaar en 
zo ontdekten ze een nieuwe variant van het 
Blauwgrasland het Molinietum coeruleae 
juncetosum acutiflora nov. subass. Op zijn 
Drents bentepollen genaamd. Een jaar 
later werd in Kruipnieuws – het NJN blad – 
verslag gedaan over de nieuwe subassociatie 
die de jongelui hadden ontdekt. Botanici 
refereerden er regelmatig aan en dat nummer 
van Kruipnieuws heeft zelfs nog een herdruk 
beleefd. Zijn opwinding gold echter vooral 
de analyse van de vondst: waarom groeiden 
die planten daar? ‘In het heideveld bleek dus 
een dichtgeslibd beekdalletje te liggen’, zegt 
hij trots. De kaart uit 1832 ligt klaar en hij 
wijst waar de vroegere vertakkingen van het 
Andersche Diep lagen: ‘Je ziet het bevestigd 
in de kleur op de kaart.’

Via mede-NJN’er Tjeerd van Andel werd hij 
assistent bij de archeoloog Van Giffen, zijn 
tweede leermeester. Bij hem deed Waterbolk 
zijn kennis over pollenanalyses op. Van 
Giffen koos Waterbolk uit als opvolger. De 
jonge botanicus benutte zijn eerste vijf jaren 
als hoogleraar archeologie –‘tunneljaren’ 
zoals hij het zelf noemt – om zichzelf als 
archeoloog te scholen. In die tijd ruimde 

In de jaren vijftig toen hij hoogleraar 
archeologie werd, was de wereld sterk 
gesegmenteerd. Ondanks de toenmalige 
wetenschappelijke ‘mores’ om op een beperkt 
onderwerp de diepte in te gaan, ontpopte 
deze eigenzinnige botanicus zich tot een man 
die met succes brede verbanden legde tussen 
de verschillende vakgebieden. 

‘Ik beschouw Victor Westhoff als een van 
mijn grote leermeesters.’ Dus toen Waterbolk 
zeventig jaar geleden in 1944 tijdens een 
kamp van de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie op 11, 12 en 13 augustus op 
zijn knieën de vegetatie op het Eexterveld 
onderzocht, brachten ze dat in kaart volgens 
de plantensociologische methode van 
Westhoff. Waterbolk en de andere jonge 
mensen in het kamp brachten alles wat er 
groeide op stukken van tien bij tien meter 
op naam; bloeiende planten, maar ook 
grassen, mossen, zeggensoorten en andere 
groene stengels – voorwaar geen eenvoudige 
opdracht. ‘Je moest alle planten kennen. We 
schatten ook hoeveel er stonden en wat de 
bedekkingsgraad was. Zo kreeg je grip op de 
rol die de verschillende planten speelden.’

Waterbolk bouwt zijn verhaal rustig op: ‘In 
de heide zagen we grazige banen en daarin 
kwam vegetatie voor met onder meer 
Parnassia en Klein glidkruid, planten die je 
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landgoedeigenaar Everts ten zuiden van 
Anloo de strubben op om bos aan te poten 
‘en ik geloof ook om te jagen.’ Bij het ploegen 
kwam hunebedaardewerk tevoorschijn. 
Waterbolk werd erbij geroepen en vond op 
een klein gebied – ‘het was niet meer dan 
een hectare’ – een groot aantal sporen uit 
verschillende prehistorische perioden. De 
ontginners waren op een archeologisch 
bijzonder rijk gebied gestuit.

‘Ik zal u in chronologische volgorde vertellen 
over de markantste vondsten op die plek: 
Een urnenveld uit de Late Bronstijd en ook 
wat kringgreppels. Prachtige vondsten, 
maar ook elders werden zulke dingen 
gevonden, dus archeologisch was dat een 
bekend verschijnsel. We vonden ook kuilen 
zoals die in de Vroege Bronstijd in huizen 
voorkwamen. Dus neem van mij aan dat 
er toen huizen stonden.’ De rij is nog niet 
ten einde. De archeologen vonden nog een 
grafveld uit het Laat-Neolithicum met vijf 
bijzettingen en grafgiften. De bekers waren 
bijvoorbeeld met touwindrukken versierd. 

‘Dat was mooi kwaliteitsspul’, licht hij bij de 
foto toe. Het waren prachtige vondsten, maar 
niet uniek. De echte grote ontdekking is de 
omheining. Hij wijst op een foto naar een 
lichte verkleuring in een bodemlaag. ‘Bij 
het graven zie je eerst een klein stukje – je 
weet dan natuurlijk nog niet wat het is.’ 
Hij toont meer foto’s van verkleuringen in 
de grond, sommigen oppervlakkig en dus 
buitengewoon lastig te onderscheiden, een 
enkele dieper ‘dan heb je geluk, op die plaats 
zijn palen de grond in gedreven.’ Voorzichtig 
werd onder zijn leiding de grond om de 
verkleuringen heen afgepeld. Zo ontstond na 
weken werken een afdruk van een afgerond 
vierkant met een ingang en twee zijingangen 
en de prangende vraag: Wat was hier 
vroeger? Waterbolk loste de puzzel op: ‘Dit 
zijn de resten van een palissade van wat we 
de veekraal van Anloo zijn gaan noemen. Dit 
is de eerste – en tot nu toe enige –omheinde 
nederzetting die gevonden is, dit is uniek 
gebleven in de Nederlandse archeologie.’

Hoe weet hij nou dat de veekraal in de 
hunebedtijd is gebruikt?

‘Kijk, alle vondsten uit de hunebedtijd 
liggen binnen de nederzetting. De latere 
bekergraven en paalgaten liggen erbuiten.’ 
Er liggen nog meer vage sporen buiten de 
veekraal. ‘We hebben ons lang afgevraagd 
wat dat nou was. Later ontdekten we dat het 
gaat om een paar omgewaaide bomen.’

Het lukt niet altijd om de geschiedenis 
te reconstrueren op grond van wat 
bodemverkleuringen, zoals het bij de 
veekraal van Anloo wel was gelukt. ‘U kent 

de Ballooërkuil, de plaats waar vroeger 
werd rechtgesproken?’ vraagt hij. Op het 
bevestigende antwoord zegt hij prompt: 

‘Nou daar is-ie dus niet. Men heeft dat 
stuifzandgebiedje aangewezen, maar 
eigenlijk weten alle mensen die er goed 
naar gekeken hebben dat dit niet de goeie 
plek is. Maar waar ligt hij dan wel? Dat heb 
ik geprobeerd na te gaan. We hebben wat 
boringen gedaan, maar niets gevonden. Door 
de aanleg van de spoorlijn is de bodem daar 
diep omgewoeld.’ Ook door de natuurlijke 
elementen (wind!) is veel geschiedenis 
verdwenen. ‘Omdat in het Anlooër bos op 
één hectare zo’n rijkdom aan vondsten 
was, zijn ze later bij het hunebed van Exloo 
ook gaan graven, maar daar hebben ze niet 
zoveel gevonden. Eigenlijk is het toeval dat 
we in het Evertsbos zoiets bijzonders als die 
omheining hebben gevonden. Misschien 
speelt daarbij wel een rol dat de ontginning 
voor bosbouw oppervlakkiger is dan die voor 
landbouw. Dat was dan ons geluk.’

We horen Waterbolk niet klagen. ‘De 
Drentsche Aa is zo’n ontzettend rijk gebied. 
Ook mijn voorgangers zagen dat. Wanneer 
je de geschiedenis van de archeologie 
bestudeert, vind je bijvoorbeeld al Drentse 
studies uit 1833. De gedetailleerdheid van de 
toenmalige karteringen die onder leiding van 
hoogleraar Reuvens uit Leiden plaatsvonden 
is verbazingwekkend.’

Waterbolks wetenschappelijke werk is 
verweven met Drenthe, maar hij deed ook 
veel onderzoek in Syrië op de grens met 
Irak in Eurazië. Wat is de link tussen het 
Midden-Oosten en een beekdal in Drenthe? 

‘Oh, dat is heel logisch. Onze landbouw en 
veeteelt komen uit het Nabije Oosten. Bij mijn 
afscheid heb ik mijn rede ook de titel mee 
gegeven: ’Tussen Hunze en Eufraat’. 

Een kwart eeuw na de pensionering van 
Waterbolk kregen landschapsbiografen 
een plek aan het wetenschappelijke 
firmament. Ook zijn meest succesvolle 
archeologie-leerlingen zijn de breedte in 
gegroeid. Waterbolk vindt het prachtig. Hij 
hecht aan vakkennis maar heeft met de 
sterk verkavelde onderzoekswereld niet veel 
op. Bij het recent geschilderde portret van 
Waterbolk, dat een eervolle plek kreeg in het 
historische hoofdgebouw van de 400-jarige 
Rijksuniversiteit van Groningen, schreef Jos 
Bazelmans bijzonder complimenteus over 
de oude leermeester. Misschien is Waterbolk 
wel een landschapsbiograaf vóór dat begrip 
bestond, schreef Bazelmans – inmiddels 
zelf hoogleraar. Waterbolk had er zo nog niet 
naar gekeken. ‘Misschien kun je zeggen dat 
mijn vroegere leerlingen mij de ogen hebben 
geopend voor mijn eigen werk’, zegt hij met 
een nauw verholen glimlach.

(Ineke Noordhoff)
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Bart van Heuveln heeft heel wat in de natte madelanden 

van de Drentsche Aa rond gebaggerd. Met een grondboor 

en een schriftje bracht hij als bodemkundig ingenieur uit 

Wageningen de natte stroomlanden van de beek in kaart. 

‘Vaak stond je tot je knieën in de blubber.’ Toch was het 

machtig mooi werk vertelt hij zestig jaar later. 

 Bart van Heuveln

Proeven van de bodem

Als hoofd bodemkartering maakte hij met 
Albert Booij en Jan Wieringa wel duizenden 
kaartjes van de bodem in het stroomgebied 
van de Drentsche Aa. Met oorspronkelijk 
maar één doel: zien dat het land productiever 
gemaakt kon worden. ‘We hadden na de 
oorlog Marshallhulp om het land weer een 
beetje op de kluiten te helpen. Daar kreeg 
de commissie Madelandenverbetering geld 
van.’ Het was eigenlijk puur toeval dat die 
Marshall-gelden naar het stroomgebied 
van de Drentsche Aa gingen. Er waren 
meetgegevens over het zomerwaterpeil. 
Daarmee lag er een goede basis om de 
bodemvruchtbaarheid te herleiden. ‘De 
Landbouwvoorlichtingsdienst kreeg bericht 
welke boer er voor voelde om zijn bodem 
te laten onderzoeken. Wij gingen er dan 
heen en keerden terug met een schrift vol 
waarnemingen.’ Aan de hand van informatie 
over waar veen lag, de bodem gepodzoleerd 
was en een aanzienlijke humuslaag zat, kon 
de Cultuurtechnische dienst bepalen waar 
de kans op een succesvolle oogst het grootst 
was. 
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Zo deden ze het voorwerk voor de 
ruilverkavelingen die het beekland zouden 
ontsluiten. Maar zonder dat ze het toen 
wisten, bleken ze met hun onderzoek ook 
de natuurbeheerders en wetenschappers 
een grote dienst te bewijzen. ‘Ab Grootjans 
en andere ecologen hebben ook op onze 
gegevens voortgebouwd.’
Het meeste land was nat en slecht bereikbaar. 
Voor de jonge Van Heuveln was dat 
geen probleem. ‘Tot ik 45 was, sprong ik 
gemakkelijk over sloten en hekken. Maar 
op een dag ging het twee keer mis: toen ik 
over een hek klom bleef mijn voet haken en 
kletterde ik op de grond. Even later stond ik 
tot mijn kruis in het water. ‘Nou nou meneer’, 
zei Wieringa. Daarna deed ik niet meer zo 
ruig.’

Later zou Van Heuveln met studenten 
terugkeren in het gebied toen hij docent 
werd bij het Biologisch Centrum. Hij 
wist generaties jonge mensen tijdens een 
veldpracticum geboeid te krijgen voor de 
bodem. Zijn verhalen – want mooi vertellen 
is een kunst die hij goed verstaat – kon hij 
ondersteunen door de jongelieden te laten 
boren en zo bodemprofielen te tonen. Ze 
karteerden veel bodems door een boor de 
grond in te duwen en draaien. Tegenwoordig 
is de Edelmanboor een begrip – Edelman 
was de grondlegger van de bodemkunde 
in Nederland. In Van Heuvelns tijd was 
Edelman nog een mens, ‘een aimabele 
en kunstzinnige man’ waarmee de 
bodemkundigen graag een biertje gingen 
drinken om de raadselen van de gevonden 
bodems te bespreken. 

‘Als je de bodem karteert krijg je in de 
verslagen een beetje vage beschrijvingen 
over gelig zand en een bruine laag. Maar 
daarmee heb je natuurlijk nog geen 
voorstelling van de bodem, terwijl ik dat wel 
nodig had bij mijn onderwijs. Toen kwam uit 
Amerika het foefje om de bodem af te steken 
en die bijna horizontale wand af te slechten. 
Als het dan mooi glad was, goot je er vanuit 
een kannetje profiellak overheen. Dat moest 
een nacht drogen en de volgende dag kon 
je het voorzichtig lossteken en als een soort 
filmlaagje op een plank plakken. Zo kreeg je 
een werkelijke afdruk van de bodem.’ 

Ook vroeger mocht je niet zomaar ergens een 
gat in de bodem graven; voor zijn practica 
regelde Van Heuveln toestemming van de 
terreineigenaren om een profielkuil te mogen 
graven. ‘Nou ja, behalve misschien in het 
Ballooërveld’, bekent hij. Want dat was 
militair oefenterrein waar de militairen zelf 
ook aan de lopende band putjes groeven.

In de werkschuren van natuurbeheerders, 
aan de muren van voorlichtingsruimten, 
bij de universiteit op de kamers van 
deskundigen, en wie weet in hoeveel 
studentenkamers aan de muur verschenen 
lakprofielen. Van Heuveln woont inmiddels 
in een verzorgingshuis. Veel van zijn 
bezittingen moesten de deur uit maar een 
van de lakprofielen kreeg een prominente 
plaats aan de muur. ‘Deze is gegoten bij de 
aanleg van het viaduct over de A28 bij Spier.’ 
Hij grijpt zijn wandelstok en wijst naar de 
verschillende lagen: het grijzige keileem, de 
asgrijze uitspoelingslaag, de rodere kleur 
van de ijzerafzetting op een oerbank, het 
mooi gelaagde dekzand – grover of fijner – de 
piepkleine zwarte deeltjes in de laag van 
Usselo die nog afkomstig zijn van lavastof 
en de oppervlakkige laag waarin resten van 
vroegere begroeiing te herkennen zijn. 

Van Heuveln heeft geen schaal nodig om 
de fijnheid van het zand of de lemigheid te 
meten. ‘Neem het monster tussen de tanden. 
Knarst het nog dan is het zand; knarst het 
niet meer dan is het klei.’ Humus herkent 
hij direct aan het zwarte schoensmeer dat 
lang aan de handen kleeft. Zo benut hij alle 
zintuigen bij het bestuderen van de bodem. 

Het brengt deze bodemkundige bij zijn eerste 
fysieke kennismaking met de Drentsche 
Aa. In zijn jeugd voeren stadjers op een 
mooie dag de Drentsche Aa op. Tot voorbij 
Schipborg en zelfs tot voorbij Rolde als hij 
zich goed herinnert. Ook zijn moeder hield 
van het water en organiseerde regelmatig 
zulke uitjes. ‘Ik was een jaar of drie en 
we voeren met een man of tien in een plat 
bootje de Aa op. Onderweg legden we aan 
in het hoge riet en gingen aan de wal om te 
picknicken. We hadden zelfs een primusje 
mee gebracht en iedereen zat lekker te eten 
tot ineens iemand zich afvroeg waar ik was 
gebleven. Zoeken, zoeken, zoeken. Tot mijn 
zus wat bobbeltjes uit het water zag komen. 
Ze sprong erin en haalde mij omhoog.’ 

(Ineke Noordhoff)
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