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Veen verschijnt en verdwijnt
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Grondwaterstromen en veenvorming

Na de slopende ijstijden volgt een hele natte periode waarin het skelet van 
de stroomdalen van de Drentsche Aa begroeid raakt met een dik pakket 
veen. Er zijn aanwijzingen dat het landschap in het Atlanticum flink bebost 
is, alleen vlak langs de beken ligt open veen. Later lijken de bomen het 
loodje gelegd te hebben. Welke krachten ondermijnen de Atlantische 
bossen? Speelt de mens daarin dan al een rol? De broekbossen die daarna 
zijn ontstaan hebben evenmin het eeuwige leven en ook de wouden uit 
de Middeleeuwen verdwijnen weer. Het geïntegreerde onderzoek van 
de laatste jaren laat zien dat het landschap van de Drentsche Aa zeer 
veranderlijk is. Wie de reconstructie van de tweede levensfase van het 
Drentsche Aa-gebied naast die uit de ijstijd legt, ziet dat ook direct.

IH
et aardkundige landschap
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Veendek

Met het warmer worden van het klimaat raakt het 

beekdal bedekt met een veenpakket, dat later 

weer deels verdwijnt. Dat is te zien op de door-

snedes die we maakten bij de Kappersbult, Loon 

en Amen die op pagina 74-75 worden  

gepresenteerd.Kappersbult

Loonerdiep

Amerdiep

Veendikte

< 5 cm

5 - 20 cm

20 - 40 cm

40 - 80 cm

80 - 120 cm

120 - 160 cm

groter dan 160 cm
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Veenmos groeit 

alleen in natte 

voedselarme 

omstandigheden.

D e basis van het natuurlijke landschap van het 
Drentsche Aa-gebied mag dan gevormd zijn in de 

ijstijden, het jongste tijdvak uit de geologische geschiedenis 
is zeker zo bepalend voor de ontwikkelingen. De overgang 
van de laatste ijstijd naar de huidige warmere periode, 
het Holoceen, gaat met horten en stoten. In het laatste 
deel van het Weichselien wisselen relatief koude periodes 
(stadialen) en relatief warme periodes (interstadialen) 
elkaar af. Pas na het Jonge Dryas (een ongeveer duizend 
jaar durende periode met warme en deels ook zeer droge 
condities) zet de opwarming definitief door en ontstaan 
vrij snel klimaatomstandigheden die niet veel verschillen 
van de huidige. Het landschap wordt veel groener door 
de toenemende begroeiing die door het warmere en 
vochtigere klimaat ook van samenstelling verandert. Ook 
de landschapsvormende processen passen zich aan, zij het 
met enige vertraging. En wat heel belangrijk is voor het 
landschap in deze periode: geleidelijk neemt de rol van de 
mens toe.1

Aan het begin van het Holoceen (11.700 jaar geleden) ligt de 
zeespiegel in het Noordzeebekken zo’n 100 meter lager dan 
tegenwoordig. Gedurende het Holoceen stijgt de zeespiegel 
naar het huidige niveau; eerst zeer snel, later steeds 
langzamer, met uitzondering van de laatste 200 jaar waarin 
de stijging weer iets sneller gaat.2 Landinwaarts stuwt de 
stijgende zeespiegel de grondwaterspiegel op, waardoor op 
het land allerlei plaatsen natter worden en er heel anders 
gaan uitzien. Om te beginnen verandert de vegetatie: 
talloze warmteminnende soorten profiteren van de betere 
omstandigheden en het plantendek wordt steeds dichter. 
Sommige plantensoorten reageren snel op veranderingen 
in het klimaat, andere doen er lang over voor ze de voor 
hen geschikte gebieden bereiken. Ook als het klimaat voor 
langere tijd stabiel is, ijlt dit na. Die vegetatieveranderingen 
beïnvloeden op hun beurt de hydrologie en bodemvorming. 
In het Holoceen verandert het landschap dus sterk, aan-
gestuurd door een complexe wisselwerking tussen 
temperatuur, water, begroeiing en bodem. 

In het Drentsche Aa-gebied begint onder invloed van de 
warmere en de nattere omstandigheden van het Holoceen 
veen te groeien. Dat gebeurt in fasen. Op basis van de 
vegetatiegeschiedenis wordt het Holoceen onderverdeeld in 
vijf periodes: Preboreaal, Boreaal, Atlanticum, Subboreaal 
en Subatlanticum.3 Die indeling is bedacht in een periode dat 
wetenschappers meenden dat er belangrijke klimatologische 
verschillen waren tussen die vijf periodes, maar die 
interpretatie is inmiddels losgelaten. Ondanks die gewijzigde 
inzichten gebruiken we de indeling zelf nog steeds. 
De veenvorming begint in het stroomdal van de Drentsche Aa 
eigenlijk al iets voor het Preboreaal – dus nog in het staartje 
van de ijstijd. Het veen gaat groeien in de natte zones rond 
de beken. Ook buiten de beekdalen begint vanaf het Boreaal 
veen te groeien, eerst in laagten waaruit het water niet weg 
kan. In het Drentsche Aa-gebied zijn dit vooral komvormige 
laagtes zoals pingoruïnes en uitblazingskommen in het 
dekzand of andere lage plekken met keileem in de bodem.4 
Op plaatsen waar (regen) water moeilijk weg kan ontwikkelt 
het veen zich steeds meer onafhankelijk van het grondwater: 
het groeit boven het grondwaterniveau uit. Hierdoor raakt 
het veen steeds meer gedomineerd door regenwater dat van 
nature weinig voedingsstoffen bevat. Het veen verandert 
daarom geleidelijk in voedselarm veenmosveen en groeit 
lokaal uit tot grote aaneengesloten hoogveenkoepels. 

In het zuidwestelijke deel van het huidige Drentsche Aa-
gebied, net onder Assen, ontwikkelt zich zo’n grote hoog-
veen koepel rondom een aantal clusters van pingoruïnes.5 
Een schim daarvan kunnen we nog herkennen in het huidige 
Witterveld – een schaars stukje overgebleven hoogveen. 

In het Holoceen groeit het stroomdal van de Drentsche Aa 
dus vol veen dat het landschap, inclusief de hogere delen, 
zompig en ontoegankelijk maakt. Het veen verschijnt en 
verdwijnt. Waarom dat zo gaat, is niet alleen een kwestie 
van klimaat (temperatuur en regenval), ook de waterstromen 
en geologische structuur dieper in de aardkorst zijn daarbij 
belangrijk geweest. Daarom gaan we daar eerst op in.

Grondwater 

Water stroomt in principe van boven naar beneden. Maar 
daarmee is niet het hele verhaal verteld. De waterstromen 
in de ondergrond worden beïnvloed door de geologische 
opbouw, want de ene keer biedt de ondergrond meer weer-
stand en is de bodem slechter doorlatend dan op een andere 
plek. De vegetatie schikt zich mede naar die waterstromen 
in de bodem. Maar begroeiing speelt ook nog op een andere 
manier een belangrijke rol in de waterhuishouding: bomen 
en lager blijvende planten onttrekken niet alleen water aan 
de bodem, via hun bladeren verdampen ze dat weer. De 
laatste vijftig jaar heeft het wetenschappelijke denken over 
de relatie tussen vegetatie en waterhuishouding zich sterk 
ontwikkeld. De nieuwe inzichten hebben grote betekenis voor 
het stroomdal van de Drentsche Aa. 

Watervoerende pakketten 
De opbouw van de diepe geologische ondergrond is niet 
alleen interessant voor de ontwikkeling van het land schap. 
De afwisselende opbouw bepaalt ook sterk de grondwater-
stroming en de plekken waar water naar boven komt (kwel-
water). En uiteraard zijn grond- en oppervlaktewater dan 
weer van essentieel belang voor waar planten groeien en  
hoe mensen het landschap kunnen benutten. In deze 
paragraaf kijken we eerst naar de relatie tussen de 
geologische opbouw en de grondwaterstroming.
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Lithostratigrafische 
eenheden

Dominante
litho 
klasse

Formatie van Nieuwkoop veen
Formatie van Boxtel dekzand
Formatie van Drente keileem
Formatie van Drachten zand

Formatie van Breda klei

Formatie van  Peelo potklei

Formatie van  Urk zand en grind

Formatie van  Appelscha zand

Formatie van  Peize zand en grind

Formatie van  Peize zand en grind

Slecht doorlatend

Goed doorlatend

Geohydrologische basis

Onder het gebied van de Drentsche Aa ligt een meer dan 
100 meter dikke laag leem en zware klei die ooit op de 
overgang van zee naar kustzone is afgezet en waar het 
grondwater zeer moeizaam doorheen stroomt. Deze Formatie 
van Breda is voor hydrologen als het ware de bodem van 
het watersysteem – deze ‘onderkant’ van de aardkorst ligt 
globaal op 150 meter diepte.6 Deze onderlaag wordt in het 
Drentsche Aa-gebied nergens onderbroken, behalve boven 
de zoutkoepels van Anloo. Vermoedelijk is de formatie hier 
geërodeerd door het omhoogkomen van het zout. Lokaal is 
de Formatie van Breda ook gekanteld in de nabijheid van 
zoutkoepels.7 De formatie is boven de andere zoutkoepels 
aanzienlijk dunner dan daarnaast.8 Boven deze Formatie van 
Breda vinden we drie verschillende watervoerende lagen of 
pakketten.9 We beschrijven ze van beneden naar boven en 
eindigen bij het oppervlaktewater.

Het diepste watervoerende pakket bestaat uit grofzandige 
Rijnafzettingen (de geologische Formatie van Urk), 
rivierafzettingen uit het Teutoburgerwoud (Formatie van 
Appelscha) en matig grof tot grove rivierafzettingen van 
de Eridanos (Formatie van Peize).10 De poriën tussen deze 
zandkorrels zijn vrij groot en staan in verbinding met elkaar. 
Daarom kan het water er goed doorheen. Het pakket is 
10 tot 100 meter dik.11 Geohydrologen rekenen vanaf het 
aardoppervlak, en daarom wordt dit diepste watervoerende 
pakket ook wel het tweede watervoerende pakket genoemd. 
Soms komt er in dit pakket brak of zelfs zout water voor, 
maar dit is slechts lokaal en op grote diepte.12 In de 20e eeuw 
is de mens begonnen om uit deze diepste laag grondwater 
te winnen.13 Omdat we aan het eind van de jaren tachtig 
ontdekten dat de waterwinning ongewenste gevolgen heeft 
voor het leven aan het oppervlak en het landschap is op 
een aantal plekken de waterwinning gestopt of sterk in 
omvang teruggebracht.14 Deze verdrogingsproblematiek 
is echter nog niet helemaal opgelost. Wel is aangetoond 
dat wateronttrekkingen van invloed zijn op de grond water-
stromen en kweldruk in het beekdal (zie ook Drinkwater uit 
de ijstijd-laag op pagina 30).

Boven dit diepste watervoerende pakket ligt een mengsel 
van slecht tot zeer slecht doorlatende lagen leemhoudend 
zand en potklei. We zagen in Hoofdstuk 1 hoe deze Formatie 
van Peelo is ontstaan.15 Deze ondoorlatende laag is soms 

Nationaal Landschap Drentsche Aa

Stroomgebied

Potklei

Stroomrichting grondwater

Veen

Grondwaterwinning Assen

Subregionaal grondwatersysteem

k

Fries-Drents Keileemplateau Veenkoloniaal gebied

oostwest

NAP

50

100

150

200m

eerste watervoerend pakket

potklei
potklei eemklei

potklei

potklei
potklei eemklei

potklei

veen/klei/beekleem

eerste + 
tweede watervoerend pakket

tweede watervoerend pakket

Globale weergave van diepe 

grond waterstroming gebaseerd 

op Schipper & Streefkerk (1993) 

en geactualiseerd door Grootjans.

10 km

Schematische weergave van de 

stroomrichting van grondwater en 

van de watervoerende en scheidende 

pakketten als dwarsdoorsnede van 

de ondergrond.

A, B, C en D
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Taarlosche Diep

Slecht doorlatend

Goed doorlatend

Geohydrologische basis

Grondwaterstromen 
Waardoor gaat het grondwater stromen? Door het reliëf 
aan het oppervlak, maar ook door het grillige verloop van 
watervoerende en weerstand biedende pakketten treden 
er drukverschillen op in het grondwater. Die druk in het 
grondwater wordt door hydrologen stijghoogte genoemd.22 
De druk van de grondwaterstand in diepere watervoerende 
pakketten is vast te stellen met behulp van een peilbuis 
(gemeten wordt de stijghoogte ten opzichte van het NAP of 
maaiveld). Als de stijghoogte in een dieper watervoerend 
pakket groter is dan die van een pakket daarboven, dan zal 
het water door de scheidende laag omhoog willen stromen; 
hoe groter het stijghoogteverschil, des te sterker de stroming. 

Wanneer de stijghoogte in het eerste of tweede water-
voerende pakket hoger is dan de ondiepe grondwaterstand, 
komt water omhoog en spreken we over kwel. Water treedt 
dan uit de bodem. Dat gebeurt in de Drentsche Aa op veel 
plekken, bijvoorbeeld langs het Oudemolensche Diep 
wanneer je over de plankieren loopt vanaf de toegangspoort 
naar de beek. Ook meren en plassen kunnen door kwelwater 
gevoed worden – alleen zie je dat niet. Het water kwelt 
omhoog tot de tegendruk zo groot is dat de stijghoogtes 
elkaar in balans houden. Stijghoogteverschillen vormen dus 
de drijvende kracht achter de grondwaterbeweging – zowel 
verticaal als horizontaal. De weg die het water onder de 
grond kiest is sterk afhankelijk van de weerstand in de 
diverse lagen.

60 meter dik, soms niet dikker dan een halve meter en 
op veel plaatsen ook afwezig. Deze formatie en de diepte 
waarop de afsluitende laag ligt, zijn van belang voor de 
grondwaterstroming.16

Hierboven ligt het eerste watervoerende pakket. Het is 
misschien wat verwarrend want ook dit wordt gevormd 
door de Formatie van Peelo, maar dan alleen de fijn- en 
grofzandige afzettingen.17 Ook de wat zandiger keileem 
uit het Saalien (Formatie van Drenthe) ligt in dit eerste 
watervoerende pakket. Deze keileem is wat grof, soms 
omdat fijne delen zijn weggespoeld of weggewaaid en alleen 
de grove, zandige fractie is achtergebleven waar het water 
goed doorheen kan stromen. Ook hierop ligt een soort 
deksel: een scheidend pakket dat wordt beschouwd als 
semi-permeabel – wat betekent dat grondwater er slechts 
met moeite doorheen kan stromen.18 Het pakket bestaat 
hier uit keileem, lokaal beekleem en veen; soms dik en niet 
waterdoorlatend, dan weer dunner en wel doorlatend – in 
het laatste geval spreken geohydrologen over gaten in de 
keileem. 

Op deze min of meer afsluitende laag ligt de derde water-
voerende laag. Dit is een ondiep watervoerend pakket dat 
niet van boven is afgesloten.19 Deze laag wordt gevormd 
door dekzanden uit het Weichselien, stuifzanden en zandige 
keileemafzettingen. De dikte van dit bovenste watervoerende 
pakket is hooguit een paar meter, maar meestal dunner.20 
Op sommige plaatsen, waar geen keileem of een andere 
scheidende laag aanwezig is, zijn het ondiepe en eerste 
watervoerende pakket niet van elkaar te onderscheiden. We 
spreken bij een vrije grondwaterspiegel zonder afdekkend 
pakket dan met een vakterm over een freatisch pakket.21
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Nu we de gelaagdheid van het grondwater kennen en weten 
waarom en hoe het water stroomt, kunnen we de stap 
maken naar het hydrologische systeem. Engelen (1984) 
maakt onderscheid tussen lokale (kleine) hydrologische 
systemen, waar het grondwater uit de directe omgeving 
naar het beekdal toestroomt, subregionale systemen, 
met grondwateraanvoer uit een groter gebied en via 
diepere aardlagen en regionale systemen die grondwater 
naar het beekdal voeren uit diepe en zeer omvangrijke 
infiltratiegebieden.23 Die indeling helpt om te doorgronden 
wat er gebeurt, al is in de praktijk dat onderscheid niet altijd 
scherp te maken. De plantengroei vertelt ons soms of het 
water van lokale, subregionale of regionale herkomst is 
omdat het water uit verschillende dieptes andere mineralen 
en voedingsstoffen naar boven brengt en plantensoorten 
daar dan weer op reageren.

De grondwaterstroming in het diepste watervoerende 
pakket beschouwen we als het grote regionale grondwater-
systeem.24 Die grondwaterstroming is globaal naar het 
noordoosten gericht. Dit komt omdat er een relatief groot 
hoogteverschil (van 4 tot 20 meter) is tussen het beekdal 
van de Drentsche Aa en dat van de Hunze. De veel lager 
liggende Hunze heeft als het ware een drainerende werking 
op het dal van de Drentsche Aa. Dat betekent dat het diepere 
grondwater uit het Drentsche Aa-gebied in principe naar de 
Hunze stroomt en het gebiedswater dus maar ten dele wordt 
afgevoerd door de beken van de Drentsche Aa. 

Het laat zich dan ook raden wat er gebeurt met de grond-
water stromen diep onder de bodem als tussen de 16e en 19e 

eeuw het veen bij de Hunze wordt ontgonnen: het veen wordt 
afgevoerd, de Veenkoloniën komen een paar meter lager te 
liggen en het diepe grondwater van de Drentsche Aa stroomt 
daarom sneller af. De ontginning van de Veenkoloniën 
hebben zo geleid tot onomkeerbare verdrogingverschijnselen 
in het Drentsche Aa-gebied. De mate waarin dat gebeurde 
is door gebrek aan gegevens niet helemaal vast te stellen.25 
Wel is duidelijk dat de meest oostelijke bovenloop van de 
Drentsche Aa, die van het Andersche diep, flink last heeft van 
verdrogingsverschijnselen.26 

De beken van de zuidwestelijke middenlopen (Deurzer-, 
Amer- en Anreeperdiep) worden direct gevoed door water 
uit het tweede watervoerende pakket. De beken voeren 
dit diepste grondwater af. In de stroomgebieden van het 
Amer- en Anreeperdiep ligt een keileemlaag dicht onder 
het oppervlak.27 Regenwater kan daardoor nauwelijks in 
de bodem zakken en wordt oppervlakkig over de bodem en 
tegenwoordig door sloten afgevoerd naar de beek.28

De beekdalen in de centrale middenlopen (Gastersche, 
Rolder- en Andersche Diep) liggen minder diep ingesneden 
in het landschap. Deze beken liggen wat hoger dan de 
westelijke takken waarover we het in de vorige alinea 
hadden. Het stijghoogteverschil met het diepste grondwater 
is daardoor relatief laag en er kwelt weinig water vanuit dit 
diepste pakket naar de beek. Deze centrale middenlopen 
worden daarom vooral gevoed door subregionale grond-
waterstroming uit het eerste grondwatervoerende pakket 
en het ondiepe (freatische) watervoerende pakket.29 
Vermoedelijk heeft de zoutkoepel onder Gasteren hier ook 
invloed op: die duwt de ondergrond wat omhoog waardoor 
het stijghoogteverschil nog kleiner is geworden. Door het 

De beheerplannen in het Drentsche Aa-
gebied zijn vooral gebaseerd op kennis 
van het ondiepe grondwatersysteem. 
Tegenwoordig weten we dat er ook een 
verband is met de geologische structuur. 
Hieronder gaan we in op die nieuwe kennis 
die nog zijn vertaling moet krijgen in de 
beheerplannen. 

In vele publicaties wordt op basis van 
veldgegevens het verband gelegd 
tussen diep grondwater, vegetatie en 
de diepere aardlagen.33 Daarnaast 
zijn er modelstudies die op basis van 
computermodellen de grondwaterstroming 
simuleren.34 En recent is een modelmatige 
studie uitgevoerd waarbij onderzocht 
is op welke wijze de diepe en ondiepe 
grondwatersystemen elkaar beïnvloeden 
en welke omgevingsfactoren daarbij een 
rol spelen.35 In deze studie is ook gekeken 
naar de verspreiding van plantensoorten 
die aangeven dat er diep grondwater is. Net 
als bij de vorming van het landschap in de 
ijstijden, spelen ook hier de zoutkoepels 
een rol, omdat ze diepere aardwarmte 
beter naar boven geleiden en daarmee de 
grondwaterstromen beïnvloeden.

We hebben de modellen toegepast op 
de lijn van Schoonloo via Assen naar 
Glimmen. Een algemene trend die daaruit 
komt is dat de grondwaterfluxen in 
stroomafwaartse richting naar de top van 
de zoutkoepel toenemen en vervolgens 
weer afnemen. Gelijktijdig neemt ook het 
aantal plantensoorten toe dat indiceert 
dat er diep grondwater stroomt. Na de 

De invloed van zout koepels 
op de grondwaterstroming
Door Enno Bregman

top van de zoutkoepel neemt dat aantal 
soorten weer af. Een soort als Grote 
boterbloem volgt dezelfde trend als de 
grondwaterfluxen. 

In de nabijheid van breuken treedt in het 
Drentsche Aa-gebied een veel sterkere 
clustering op van plantensoorten die 
kwel indiceren zoals Grote boterbloem, 
Dotterbloem en Moeraszegge. Dat klopt 
met wat er diep in de aardkorst gebeurt: 
langs de breukvlakken loopt een meer 
verticaal gerichte grondwaterstroom die 
ervoor zorgt dat juist in deze gebieden 
diepe kwel naar boven komt. Daarom is het 
beekdal daar natter en verdrogen in deze 
zones de veenbodems minder snel. 
Maar ook bovenop de waterscheiding in 
Holmers-Halkenbroek komt kwel voor, 
hoe kan dat dan? Boven de zoutkoepel 
van Schoonloo raken zoet en zout water 
vermengd en ook dat kan een verticale 
grondwaterstroom veroorzaken. Dus 
ook hier bepalen de zoutkoepels mede 
de grondwaterstromen en daarmee de 
verspreiding van plantensoorten.

De modellering van het diepe grond-
water systeem heeft meer inzicht gegeven 
in de kwetsbaarheid van delen van het 
Drentsche Aa-gebied voor grondwater-
onttrekkingen. Die veroorzaken verdroging 
en verzuring. Op grond van dit inzicht is 
met het Drentsche Aa-gebied als voor-
beeld uiteindelijk een Europees onderzoek 
 gestart, dat zich richt op de bescherming 
van zoete drinkwatervoorraden in de 
diepere ondergrond.

Dieper kwelwater is vaak ijzerhoudend. Vandaar de roodbruine roestkleur.
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Gastersche Diep

grotendeels ontbreken van keileem in de infiltratiegebieden 
van deze centrale middenlopen stroomt regenwater van 
boven direct door naar het diepe grondwater. Dit water 
stroomt uiteindelijk diep in de grond het Drentsche Aa-
gebied uit naar het Hunzedal.

De bovenlopen in dit gebied, zoals het Smalbroekenloopje, 
De Heest, Galgriet en De Slokkert, worden gevoed door 
het eerste watervoerende pakket.30 Dit pakket wordt 
weer aangevuld door regen die in de hogere delen van het 
landschap, zoals het Ballooërveld, infiltreert en vrijelijk 
naar het eerste watervoerend pakket kan doorstromen. Daar 
waar potklei of keileem in de bodem zit, wordt het water 
oppervlakkig afgevoerd.

De hoge gebieden waar de keileem ontbreekt, zoals 
de boswachterijen op het Gietener-, Gasselter- en 
Drouwenerveld, gelden als grote infiltratiegebieden. 
Water zakt tot diep in het onderste watervoerende 
pakket. De laagte van het Hunzedal zorgt voor een groot 
stijghoogteverschil, waardoor het grondwater snel wordt 
afgevoerd. Waar ondoorlatende pakketten in de bodem 
zitten, wordt regenwater afgevoerd naar aanliggende 
beekdalen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het Eexterveld, 
waar een ondiepe laag van zowel keileem als potklei zorgt 
dat grondwater door de bovenste bodemlaag afstroomt 
naar het Scheebroekenloopje. Ook de bovenloop van het 
Anlooërdiepje wordt gevoed door het freatische water. 
Door een forse potkleilaag is de aanvoer van water uit het 
diepe watervoerende pakket hier minimaal. Toch wijzen de 
vegetatie en soortenpatronen ook op gaten in de potklei. Het 
Scheebroek is daarvan een duidelijk voorbeeld. 

Kwelindicerende plantensoorten komen hier veel voor terwijl 
elders op het Eexterveld, boven de potklei, deze soorten 
ontbreken. 

Beken in de omgeving van een laag ondiepe potklei reageren 
van nature relatief snel op neerslag.31 Na een regenbui staat 
de beek direct goed vol want het water zakt niet gemakkelijk 
in de grond, terwijl er na een lange tijd van droogte weinig 
water is zodat de beek een lage basisafvoer heeft. Ook de 
kalk in de potklei schept bijzondere omstandigheden: de 
bodem wordt wat minder zuur. Daarom is het Eexterveld zo’n 
bijzonder gebied: hier is de diversiteit aan plantensoorten in 
vergelijking met andere oorspronggebieden van de Drentsche 
Aa groter. Die vegetatie is een weerslag van de samenstelling 
van het grondwater. Overigens zien we aan de plantengroei 
ook dat er hier en daar relatief goed doorlatende plekken 
zitten in de potklei – misschien zelfs wel gaten. Ook dat 
maakt dat de diversiteit aan plantensoorten hier zo groot is.

In het benedenloop-gebied van de Drentsche Aa wordt het 
diepe grondwater tenslotte direct afgevoerd naar de Hunze. 
De Drentsche Aa zelf voert hier maar weinig van dat diepe 
water af; het meeste stroomt als het ware onder de beek 
door naar het Hunzedal. Dit geldt met name voor het deel 
benedenstrooms van Schipborg, waar de loop relatief dicht 
langs de oostelijke rand van de Hondsrug loopt en de bodem 
goed doorlatend is.32 Potklei is hier afwezig en de keileem 
is geërodeerd al vinden we hier en daar wel beekleem. 
Het water uit het tweede watervoerende pakket kan hier 
gemakkelijk naar boven komen als kwelwater, hoewel dit 
door waterwinningen en de gedraineerde polder Ydermade 
nog nauwelijks het geval is. 
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Boomloos veen in het Rolderdiep 
Door Ab Grootjans

Sterk veraard veen

Veraard zeggenveen

Moeraskalk

Broek-zeggenveen

Broekveen

Zand

In het Drentsche Aa-gebied zijn vrijwel geen 
studies gedaan naar hoe de veenvormende 
vegetaties er hebben uitgezien voordat de 
mens zijn invloed deed gelden. Wel zijn er veel 
studentenonderzoeken vanuit de Rijksuniversiteit 
Groningen uitgevoerd, waarbij de veenopbouw 
globaal is beschreven. Eén van die onderzoeken 
was gericht op de invloed van ruilverkavelingen 
op de ecologische waarden in het beekdal van 
het Rolderdiep.39 In het kader daarvan is in 1977 
niet ver van het Gastersche Holt de ontwikkeling 
van het veen beschreven in drie boorraaien heel 
dicht bij elkaar (15 – 20 meter van elkaar). Binnen 
de raaien liggen de boorpunten ook vrij dicht bij 
elkaar (circa 15 – 20 meter); we boorden daarin 
tot vier meter diep. 
 

De drie dwarsdoorsnedes van dit deel van het 
Rolderdiep laten zien dat op het hoogtepunt 
van de actieve veengroei (de bovenste 1 – 2 
meter) het beekdal boomloos moet zijn geweest. 
Er zijn bovenin het veenpakket vrijwel geen 
houtresten aangetroffen; het veen bestond uit 
voedselarme (kleine) zeggen (lichtbruin) en in 
de meest zuidelijke raai (C) is zelfs moeraskalk 
aangetroffen (roze). Moeraskalk is een kalkrijk 
sediment dat ontstaat op plekken waar zich 
kalkrijk grondwater verzamelt dat na blootstelling 
aan de lucht kalk afzet op het veenoppervlak. 
Dit zien we vooral op permanent natte plekken 
die bovendien zeer voedselarm zijn, omdat de 
kalk en ijzer de beschikbaarheid van fosfaat 
sterk beperkt. Wellicht heeft hier ooit een ondiep 
meertje gelegen.

Onderin alle drie de doorsnedes zit Broekveen 
(de zwarte laag), met veel restanten van Els. Deze 
veenlaag is niet gedateerd, maar C14-bepalingen 
van een vlakbij gelegen dwarsdoorsnede door 
De Gans zou op veenvorming rond het Boreaal 
kunnen wijzen.40 In dit deel van het dal zou dan 
een Elzenbroekbos gestaan hebben. Alleen in 
de zuidelijke raai (C) was in het begin Broek-
zeggenveen aanwezig – wat wijst op een ijl (Elzen)
broekbos waar de bodem begroeid is met zeggen 
en andere ondergroei. In de twee noordelijke 
raaien (A en B) liggen meer naar het midden 
van het beekdal, op ongeveer 4 meter onder het 
maaiveld, dunne zandafzettingen. Dit zand zou 
van zandverstuivingen afkomstig kunnen zijn, 
maar omdat het heel lokaal voorkomt, lijkt het 
aannemelijker dat een klein beekje dit heeft 
afgezet. 

De veenprofielen laten een beekdal zien dat 
steeds natter werd onder invloed van een sterk 
toegenomen aanvoer van kalkrijk grondwater. 
Die druk van het toestromende grondwater is 
waarschijnlijk zo groot geweest, dat de beekjes 
naar de westkant van het veen werden ‘gedrukt’ 
(zoals raai A wellicht laat zien) of ze verdwenen 
in het groeiende veen (zoals raai B laat zien). 
Het bovenliggende (lichtbruine) zeggenveen 
is namelijk zo waterdoorlatend, dat grond- en 
oppervlaktewater door de bovenste veenlagen 
kan worden afgevoerd. De stroming is dan zo 
gering dat er ook geen zand meer meegenomen 
wordt. 
De huidige beek ligt helemaal in het 
westelijk deel van het dal. In het veen zijn de 
landbouwsloten (de blauwe sleuven in het grijze 
sterk veraarde veen) in de jaren negentig gedempt 
en is het waterpeil in de beek verhoogd. De 
bedoeling van deze hydrologische maatregelen 
is dat de veengroei in dit deel van het Rolderdiep 
zich weer kan herstellen. 
 

Drie doorsnedes van de bodem aan 

de oostzijde van het Rolderdiep 

(van noord naar zuid). De beek ligt 

duidelijk aan de westelijke zijde van 

een veel breder oud dal. Ook loopt er 

nog een afvoersloot. 

De pijlen wijzen naar de punten waar 

geboord is.

W O

A

B

C
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Dieper water is schoner
De minerale samenstelling van het grondwater is essentieel 
voor de flora en fauna in het Drentsche Aa-gebied. Het eeu-
wenoude grondwater uit diepere lagen is schoon en van hoge 
kwaliteit. Daarom is het uitermate geschikt als drinkwater. 
Dat geldt niet voor het ondiepere grondwater dat met name 
in de bovenlopen en langs de flanken van het beekdal aan de 
oppervlakte komt. Van nature is dit zeer kalkarm omdat het 
wordt aangevoerd via ondiepe lagen die door bodemvorming 
zijn ontkalkt. Dit ondiepe grondwater is niet zelden vervuild 
met nitraat, sulfaat, chloride en fosfaat – een erfenis van 
intensieve landbouwactiviteiten in de jaren vijftig tot begin 
jaren negentig.36 In de afbeelding hierboven staan zowel 
de natuurlijke als de door landbouwactiviteiten  beïnvloede 
grondwaterstromen weer gegeven. Natuurlijk ondiep grond-
water (lichtblauw) is mineraalarm, en is niet erg zuur. Ver-
vuild ondiep grondwater (donkerrood/paars) is mineraalrijk 
(nitraat, sulfaat, chloride) en heeft doorgaans een hogere 
zuurgraad.

Grondwater dat uit grotere hydrologische systemen wordt 
aangevoerd via diepe bodemlagen (zoals de Formatie van 
Urk) en is niet alleen kalkrijk, maar ook ijzerrijk en zeer 
schoon.37 Er zitten dus weinig opgeloste voedingstoffen in 
(donkerblauw). Dit grondwater kan in tegenstelling tot het 
freatische grondwater vele honderden tot enkele duizenden 
jaren onderweg zijn geweest in de bodem, voordat het in 
het beekdal uittreedt. Dit water draagt daarom geen sporen 
van recente landbouw. Met name in de middenlopen van de 
Drentsche Aa is de toestroming van dit kalkrijke en schone 
grondwater heel overheersend. Daarom zijn voedselarme 

en kalkminnende vegetaties hier relatief goed in stand 
gebleven.38 Benedenstrooms doen grondwateronttrekkingen 
zich gelden. De drinkwaterwinning is recent bij De Punt en 
Assen sterk verminderd, maar in het Hunzedal wordt tegen-
woordig weer meer water omhoog gepompt zoals op de kaart 
op pagina 442 te zien is.

Waterwinning op grote diepte heeft veel invloed op de 
vegetatieontwikkeling op langere termijn. Dat werkt als 
volgt: een grondwateronttrekking verlaagt de stijghoogte 
in het watervoerende pakket en daardoor stroomt water 
uit de omgeving naar die plek toe. Aan het oppervlak komt 
minder kalkrijk en voedselarm grondwater beschikbaar 
en de moerasvegetatie moet dan overleven op zuurder 
neerslagwater of vervuild oppervlaktewater. Deze ingrepen 
in de grondwaterpatronen beïnvloeden op termijn dus 
ook de standplaatseigenschappen voor plantensoorten. 
Meestal pakken dergelijke veranderingen in het milieu van 
beekdalvegetaties negatief uit: soms verdroogt of verzuurt 
het milieu en als er vervuild oppervlaktewater toestroomt, 
wordt de standplaats voedselrijker. De natuurlijke vegetatie 
is juist gebaat bij voedselarme omstandigheden. In bijna alle 
gevallen verdwijnen dus de plantensoorten die van nature bij 
deze plek horen.
 

Een drietal doorsnedes van de boven-, midden- en 

beneden loop om de werking van het grondwatersysteem 

in de bodem te illustreren. In de tekeningen is onder-

scheid gemaakt tussen kalkrijk grondwater dat door-

gaans uit diepere lagen komt en kalkarmer grondwater. 

Aan gegeven is waar door landbouwactiviteit vervuild 

grondwater zit en hoe dat in het watersysteem belandt. 

Ook de waterwinning (zie kraantje) beïnvloedt de grond-

waterstromen.

Kalkrijk grondwater

Kalkarm grondwater

Sterk vervuild grondwater
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Voor/ na Chr. Geologische perioden Archeologische perioden/ Culturen
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Toen het klimaat na de ijstijden steeds gunsti-
ger werd, raakten tussen 8.000 en 5.000 voor 
Chr. grote delen van het Drentsche Aa-gebied 
begroeid met zwaar oerbos. Op de hogere 
keileem- en dekzandgronden stonden vooral 
hoogopgaande en schaduwrijke eiken-linden-
wouden met bomen van vele honderden jaren 
oud en een rijk scala aan oude bosplanten. 
Vooral de talrijke aanwezigheid van Winter-
linde en Zomerlinde was opmerkelijk. Alleen 
op plekken waar een boom door de bliksem 
of een storm getroffen was kwamen kleine 
open plekken voor. Grotere openingen lagen 
op moerassige plekken zoals beekdalen en 
veentjes. Hier lagen open zeggenmoerassen 
en hoogveentjes, zo ook in het gebied midden 
op deze reconstructie.

Juist op de overgangen van gesloten bossen 
naar open moerassen lagen 7500 jaar geleden 
talrijke jachtkampen van laatmesolithische 
jagers. Op de voorgrond zien we de rook uit 
een jachtkamp van deze jagers opkringelen. 
Zij jaagden in die tijd op boswild zoals Edel-
hert, Ree, Oerrund, Wild zwijn en Eland. Van 
de laatste zijn er twee te ontdekken in het 
moeras. Rechts scheert een paartje zwarte 
ooievaars, typische moerasbosvogels, in de 
richting van het veengebied.

(circa 7500 jaar geleden)
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De Heest is een 

bovenloopgebied dat 

zijn grond water krijgt 

uit het eerste water-

voerende pakket.

Natuurlijke veenvormende vegetaties 

Hoe zag het beekdal eruit voordat mensen hun stempel 
drukten op het aangezicht van het landschap? 
Uit het Drentsche Aa-gebied kennen we slechts een 
paar feiten. Zo weten we uit de literatuur dat er zo’n 
30.000 tot 40.000 jaar geleden, dus ver voor de recente 
veenvormingsperioden, ook al een paar keer sprake was 
van geringe veenvorming. Maar juist over de periode 
waarin het veen echt begon te groeien (als gevolg van de 
zeespiegelstijging) weten we weinig.41 Ondanks die karige 
wetenschappelijke gegevens, kunnen we op grond van 
kennis over vergelijkbare beekdalen in de Noord-Duitse 
laagvlakte wel iets zeggen over wat er gebeurde in de natte 
moerassen van de Drentsche Aa en hoe daar eeuwenlang 
veen werd gevormd.

Nederlandse bodemkundigen uit de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw beschreven veenbodems als broekveen, 
madeveen of vlierveen. Voor de plaats in het landschap waar 
deze venen voorkomen, volstaan deze termen, maar zo’n 
globale indeling in bodemtypen biedt weinig aanknopings-
punten voor het antwoord op onze vraag wat nu oorspronke-
lijke veenvormende vegetaties waren. Halverwege de vorige 
eeuw gingen archeologen ervan uit dat het beekdal met een 
oerbos was begroeid toen er zich mensen gingen vestigen.42 
Ook in publicaties over de bewoningsgeschiedenis van de 
Drentsche Aa werd rekening gehouden met een natuurlijke 
beekdalvegetatie van Elzen- en Essenbossen.43

In de voormalige DDR werd dit beeld in de jaren zestig door 
ecologen aangevochten. Met name Succow zette dit beeld 
overtuigend als onjuist neer.44 Hij had tussen 1968 en 1986 
de veenontwikkeling van de Oost-Duitse venen bestudeerd 
in beekdalen zoals de Peene, de Trebel en de Recknitz, en 
zette alle bewijzen voor de aanwezigheid van boomloze 
vegetaties in beekdalen op een rij. Hij liet op basis van 
eerdere publicaties zien dat de els nauwelijks een rol speelde 
voor de veengroei in de beekdalen. Resten van elzen en 
andere boomsoorten werden alleen aangetroffen langs de 
randen van de beekdalen of in moerassen die minder dan 50 
centimeter veen hadden.

Succow citeert ook een verslag van een Deense inval 
in Noordoost-Duitsland in het jaar 1171. Het leger van 
de Deense Koning Waldemar probeert dan een beekdal 
(vermoedelijk in de bovenloop van de Trebel) over te 
steken, maar komt terecht in een uitgestrekt moeras dat de 
voortgang onmogelijk maakte. Het moeras bestaat uit een 
dunne grasmat waar het voetvolk doorheen zakte, waarna 
modderbulten, plassen en moerasbrei de verdere voortgang 
verhinderen. Bepakking en wapens worden afgeladen en 
de paarden worden aan de teugel het gebied in gevoerd. 
Paarden en mannen zonken weg in de modder. Om de dieren 
weer uit de modder te trekken en ook om zichzelf in veiligheid 
te brengen moesten de mannen de paarden bij de manen 
grijpen. Bijna nog nooit was de Deense kracht zo op de proef 
gesteld. 

Uit dezelfde periode stamt een bericht dat in het beekdal van 
de Rondow (bij Schwedt) problemen zijn met het vaststellen 
van de grens tussen twee nederzettingen omdat in het 
beekdal de beek ontbreekt.45 Landschappelijk lijkt het daar 
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in die tijd vermoedelijk sterk op de middenloop van onze 
Drentsche Aa.
In de Vroege Middeleeuwen bestaan de natuurlijke 
beekdalvegetaties in dat deel van Duitsland uit boomloze, 
vrijwel onbegaanbare vegetaties van zeggen en bladmossen. 
Uit de macroresten in het veen kunnen we vaststellen dat er 
Ronde zegge, Draadzegge, Snavelzegge, Paardenhaarzegge 
en vele soorten mossen groeien.46

In Drenthe zal de Noordse zegge ook een belangrijke rol heb-
ben gespeeld.47 De Noordse zegge komt in Oost-Duitsland 
niet voor, maar is bij ons algemeen in moerassen die door 
grondwater worden gevoed. Ook de Slijkzegge wordt veel 
in veenvormende vegetaties in beekdalen aangetroffen.48 
De Slijkzegge kwam tot circa 1980 voor in het Drentsche Aa-
gebied (in een klein reservaat de Hoornsche Bulten bij Rolde) 
in de bovenloop van het Andersche Diep, maar is daarna niet 
meer gezien.49 

Schwaar, die analyses maakte van veenvormende vegetaties 
in beekdalen in Noordwest-Duitsland, wijst erop dat de veen-
groei soms langere tijd stopt. Tijdens zo’n degradatiefase 
gaan er plots bomen groeien, vooral berken. Hij laat – mede 
op basis van onderzoek van andere Duitse paleo-ecolo-
gen – zien dat er in beekdalen duidelijk droge fasen te onder-
scheiden zijn in de veengroei.50 Soms duren die kort, enige 
honderden jaren, maar soms houden ze duizenden jaren aan. 
In de bovenloop van de Wümme, bijvoorbeeld toont hij aan 
dat natte kalkrijke moerassen (met hier en daar wat berken) 
ongeveer 4000 jaar voor Chr. overgaan in drogere Elzen-
broekbossen en die pas 800 jaar voor Chr. weer veranderen 
in veel nattere en zuurdere (veenmosrijke) Elzenbroekbos-

sen. Ook na het begin van de jaartelling zijn er verschillende 
natte en droge perioden in de laagvenen te onderscheiden. 

Er zijn diverse soorten veen – zoals er ook vele soorten bos 
zijn. Op welke plaatsen in het Drentsche Aa-gebied veen ligt, 
is te zien op de kaart aan het begin van dit hoofdstuk. Zes 
veenvormen kwamen vrij algemeen voor. We schetsen ze 
hieronder en volgen daarbij de veentypologie van Succow.51

Zompveen – Een mooi voorbeeld van een zompveen – ook 
wel oermoeras genoemd – is het Westerholt op het 
Eexterveld. Zompveen komt vooral voor op de beekdalflanken 
en in de bovenlopen. De vegetatie bestaat veelal uit elzen 
met een relatief voedselrijke ondergroei. Zompveen is een 
voedselrijk veensysteem waarin de veenvorming begint. De 
veenpakketten zijn nog dun (minder dan 50 centimeter). Het 
systeem wordt voornamelijk gevoed door grondwater, maar 
er doen zich nog grote schommelingen in waterstand voor. 

Overstromingsveen – In de Drentsche Aa is de 
Kappersbult bij de Punt het mooiste voorbeeld van een 
overstromingsveen, maar dit gebiedje dreigt zijn karakter te 
verliezen door de combinatie van grondwateronttrekkingen, 
een aangrenzende gedraineerde polder en te weinig 
overstromingen. Overstromingsveen komt vooral voor in de 
benedenlopen. Het is een voedselrijk (eutroof) veensysteem 
dat gedijt bij jaarlijkse overstromingen. De vegetatie bestaat 
uit hoogproductieve zeggen, grassen of moerasbos. De 
bodemopbouw laat veelal een afwisseling zien van veen met 
minerale beekafzettingen (klei of zand). De veenvorming is 
gering, maar kan in tijden van sterke grondwateraanvoer toch 
ook aanzienlijk zijn. 

Doorsnedes van natuurlijke (veenvormende) veen-

systemen in een boven- midden- en benedenloop. In de 

linker doorsnede is een bovenloop weergegeven met 

zompvenen (donkergroen), hoogveenachtige beekdal-

veentjes (oker geel), een pingoruïne (links) en ook een 

geïsoleerd heideveentje (rechts). In de middenloop zien 

we een centraal gelegen doorstroomveen met rechts een 

heideveentje. Aan de linkerkant van het doorstroom-

veen is een klein kwelveentje te zien. De meest rechtse 

doorsnede geeft een breed overstromingsveen weer in 

de benedenloop. 
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   Y Hd pZn pZg Vz vWz Y pZg KX pZn Yx
 holtpodzolgronden  gooreerdgronden  veengronden  holtpodzolgronden  wisselvochtige keileemgronden   rijkere holtpodzolgronden
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Het ongestoorde landschap, een afwisseling van dichte en open gebieden 
Door Harm Smeenge

Hoe zag het natuurlijke landschap eruit voordat 
de mens ingreep? Was het een donker en 
ondoordringbaar woud zoals veel mensen 
denken? Om een betrouwbaar antwoord te vinden 
op deze complexe vraag hebben we diverse 
vakgebieden gecombineerd.54 Op grond van die 
inbreng kunnen we een reconstructie maken en 
zowaar een beetje licht brengen in het oerwoud 
van de Drentsche Aa. 
In Deel 2 gaan we nader in op de rol van de 
eerste mensen, maar laten we er hier voor 
het gemak even vanuit gaan dat de mens zijn 
leefomgeving heeft veranderd vanaf het moment 
dat de landbouw zijn intrede deed, ongeveer 
4900 jaar geleden. Het landschap was toen sterk 
bebost; dat noemen we het Atlantisch woud, 
een verwijzing naar de geologische periode 
Atlanticum (8.100-5.000 jaar geleden).55

We moeten dus op zoek naar gegevens over 
het landschap van 5000 jaar of nog langer 
geleden. Dat zijn vanzelfsprekend aardkundige 
bronnen, want er zijn pas vanaf de Romeinse 
Tijd schriftelijke bronnen bewaard gebleven. 
Vooral een combinatie van aardkundig en 
stuifmeelonderzoek kan ons helpen om een 
indruk te krijgen hoe het landschap eruit 
zag. In veentjes is oud stuifmeel bewaard 
gebleven, omdat de permanent natte en zure 
omstandigheden de afbraak van plantenresten 
voorkwam. Het veen zelf biedt daarmee een 
bodemarchief voor zowel de planten die ter 
plekke groeiden (macroresten) als het stuifmeel 

dat vanuit de omgeving en plek zelf in het veen 
viel. Stuifmeelonderzoek vindt doorgaans plaats 
door op verschillende dieptes in een veenprofiel 
een monster te nemen. Elk monster wordt onder 
een microscoop onderzocht op zogenaamd fossiel 
stuifmeel en plantenresten. 
In die veenmonsters zien we door de tijd heen 
soms plotsklapse veranderingen. Die kunnen 
voortkomen uit klimaat- en weersinvloeden, uit 
de komst van nieuwe soorten vanuit het zuiden, 
maar het kunnen ook verstoringen zijn door 
dieren of mensen. Bij elke zichtbare verandering 
in het monster wordt dan een fragment naar 
het laboratorium gestuurd om aan de hand van 
koolstofonderzoek te dateren. 
Op basis van hedendaags ecologisch onderzoek 
weten we goed onder welke omstandigheden en 
op welke plek in het landschap bepaalde boom- 
en laagblijvende plantensoorten groeien. Deze 
standplaatsfactoren (licht, vocht, zuurgraad 
en voedselrijkdom) worden aangestuurd door 
klimaat, geologische gesteldheid, maaiveldreliëf, 
grond- en oppervlaktewater, bodem, vegetatie, 
dieren en mensen.56 Zo zal een stuifmeelkorrel 
van een wilg afkomstig zijn van een natte plek 
in het landschap en niet van een droge zandrug. 
Op die manier kunnen we een koppeling leggen 
tussen het stuifmeelonderzoek en de plek waar 
deze soorten in het landschap stonden. We 
kunnen een reconstructie maken!

Nieuwe kennis
In de literatuur wordt veelal vermeld dat het 
Atlantisch woud bestond uit eik, linde, berk, iep, 
den, esdoorn, Es, Hulst en Taxus, waarvan de 
eerste vijf boomsoorten vrijwel altijd voorkomen. 
Dankzij onderzoek in diverse bij elkaar gelegen 
veentjes in Ost-Friesland (Duitsland) weten we 
dat het Atlantisch woud bestond uit een mozaïek 
van opstanden. De struiklaag bestond vooral 
uit Hazelaar en in mindere mate Wegedoorn, 
Sporkehout en Wilde Lijsterbes.57 Men gaat 
ervan uit dat de ondergroei vanwege de 
schaduwrijkheid beperkt bleef: in de karige 
kruidlaag overheersen de voorjaarsbloeiers. Op 
basis van nader literatuuronderzoek weten we nu 
dat grassen, Stuikhei en Zandblauwtje wijzen op 
schrale en grote open plekken in het bos.58 Bij 
nadere bestudering van het stuifmeelonderzoek 
uit Noord- en Oost-Nederland komen we tot 
het inzicht dat het oorspronkelijke Atlantische 
bos veel diverser was dan tot nu toe werd 
aangenomen. 

Referentielandschappen in Europa 
We gingen op zoek naar overeenkomstige 
gebieden en er blijkt in het laagland van Europa 
een bosgebied te zijn dat gelijkenis vertoont 
met het Atlantische woud in het Drentsche 
Aa-gebied zo’n 7000 jaar geleden: het strikte 
reservaat in het bosgebied van Bialowieza in 
Polen.59 Het eiken-linden-Haagbeukenbos in 
Bialowieza (zoals dat door Poolse onderzoekers 
is gedefinieerd) heeft op basis van aardkundige 
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en floristische kenmerken veel overeenkomsten 
met het toenmalige Atlantische woud hier.60 
De bodem van het Poolse woud bestaat uit 
een keileemmorenevlakte waarop in het 
Weichselien dekzand is afgezet. Door smeltwater 
en sneeuwsmeltwater zijn slenken en laagtes 
ontstaan die in het Holoceen opgevuld raakten 
met veen. De keileem is langdurig nat en koud, 
waardoor de vegetatie voornamelijk West-
Europese soorten bevat. 61 Dit is dus sterk 
vergelijkbaar met het Drentsche Aa-gebied. 
Alhoewel het klimaat in Oost-Polen 
continentaler is, blijken de vegetatietypen op 
de keileemgronden daar weinig kenmerken 
van te vertonen. Op basis van Nederlands 
stuifmeelonderzoek en botvondsten 
(archeozoölogisch onderzoek) weten we dat 
Maretak, de Europese moerasschildpad, 
de Kroeskoppelikaan, de Flamingo en de 
Bonte kraai voorkwamen. We kunnen hieruit 
concluderen dat het klimaat in Nederland in 
het Atlanticum ook nog wat trekjes had van een 
Centraal-Europees landklimaat, dus dat hoeft 
de vergelijkbaarheid niet in de weg te staan.62 
Uit het stuifmeelonderzoek blijkt dat het strikte 
reservaat in Bialowieza geen grote veranderingen 
heeft ondergaan tussen de Middeleeuwen en het 
begin van de 19e eeuw.63 

Het woud in Bialowieza toont ons hoe het 
natuurlijke landschap in het Drentsche Aa-gebied 
er 5000 jaar voor Chr. uit kan hebben gezien. Als 
we dat Atlantische Drentsche Aa-bos schetsen, 
zien we:

Het ongestoorde landschap, een afwisseling van dichte en open gebieden 
Door Harm Smeenge

• Een mozaïek van verschillende bostypen, 
met op landschapsschaal verschillende 
leeftijdsfasen.64 Het is dus een misvatting om 
te denken dat het Atlantische woud donker en 
ondoordringbaar is.

• De loofbomen kunnen er 200 tot 400 jaar oud 
worden, een hoogte van 40 meter bereiken en 
hebben op borsthoogte soms een diameter 
van ruim 2 meter.65 

• De gemiddelde hoeveelheid staand hout in 
het eiken-linden-Haagbeukenbos ligt tussen 
de 336 en 555 m3 en in het Elzenzegge-
Elzenbroek op 239- 279 m3 per hectare.66 Ter 
vergelijking: de voorraad levend hout in het 
huidige Nederlandse bos ligt rond de 200 m3 
per hectare.67

• Er vallen jaarlijks tussen de 200-450 bomen 
per honderd hectare om.68 Twee procent van 
de bosbodem bestaat uit wortelkuilen. Vogels 
vinden daar broedplaatsen, omgevallen 
bomen fungeren als oversteekplaats bij 
beekjes en moerassen, reptielen en amfibieën 
warmen zich in luwe hoekjes, vleermuizen en 
andere zoogdieren gebruiken het omgevallen 
hout als verblijfplaats.69 De hoeveelheid 
dood hout in het referentiegebied voor het 
Atlantische woud bedraagt tussen de 87 en 
160 m3 per hectare.70 Er ontstaan muren van 
hout met een omvang van 10 – 20 meter lang 
en hoogte tot 7,5 meter.71 Daar kunnen we ons 
nu bijna geen voorstelling meer van maken: de 
hoeveelheid dood staand hout in Nederlandse 
bossen is de laatste tien jaar toegenomen van 
3,6 naar 6,4 m3 per hectare.72

• Er is ruim voldoende voedsel voor grote 
zoogdieren omdat de structuur van het 
bos zeer afwisselend is. De dieren moeten 
wel hard werken om het voedsel te vinden, 
vandaar dat het aantal grote zoogdieren 
beperkt blijft.73 Ongeveer een vijfde van de 
bosbodem is voor dieren ontoegankelijk.74 

• De vraat van grote zoogdieren is geen 
beperkende factor in de bosverjonging. 
Stormgaten met veel dood hout bieden 
bescherming en omdat een eik honderden 
jaren oud kan worden is er weinig aanwas 
nodig voor continuïteit.75 

• Brand, storm, vraat, ziekten en plagen nemen 
nooit grote vormen aan door de fijnmazige 
afwisseling van droge- en natte plekken en de 
dooradering van het bos met natte slenken, 
veentjes en beekdalen.76

De foto’s van de meest kenmerkende Atlantische bostypen 

in een dwarsprofiel van het landschap. De lijn door de foto’s 

symboliseert het maaiveld, de pijlen de grondwaterstromen. 

De kopjes bestaan uit zand, waarin rijkere holtpodzolgronden 

(Y/Yx) op armere plaatsen haarpodzolgronden (Hd) voor-

komen. Op deze plekken kan het regenwater makkelijk in de 

bodem zakken. Omdat op de meeste plekken keileem in de 

bodem zit, stroomt het geïnfilteerde water ondergronds over 

deze leemlaag af naar de lagere terreindelen en komt daar als 

jong en zacht grondwater naar boven. Op deze plekken liggen 

slenken met gooreerdgronden (pZn) die in de winter moerassen 

of beekjes bevatten, maar in de zomer uitdrogen. Op de hogere 

delen van de wisselvochtige keileemgronden (KX) groeien 

eiken-Haagbeukenbossen, maar in meer zandige kwelgevoede 

erosieslenken (pZg) groeien Vogelkers-Essenbossen. In de 

smeltwaterdalen ontbreekt de keileem en zijn broekeerd- (vWz) 

en veengronden (Vz) aanwezig die worden gevoed door regio-

naal diep grondwater.
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Doorstroomveen – In de Drentsche Aa bestaat dit veen-
systeem niet meer. In vrijwel heel Europa zijn doorstroom-
venen verdwenen. Dit voedselarme veensysteem wordt in 
sterke mate door grondwater gevoed. Door permanente 
aanvoer van grondwater zijn de grondwaterfluctuaties zeer 
gering. De doorstroming van water vindt vooral plaats in 
de losgepakte flexibele bovenlaag van het veen. Het door-
stroomveensysteem groeit doorgaans snel. De vegetatie is 
boomloos en bestaat uit een laagproductieve vegetatie van 
bladmossen en (kleine) zeggen. Doorstroomvenen kwamen 
vooral voor in middenloopgebieden met een sterke kwel. 

Kwelveen – Een zich ontwikkelend kwelveentje is te 
vinden langs het Smalbroekenloopje, nabij Balloo. 
Kwelveentjes komen langs de beekdalrand voor, maar ze 
zijn tegenwoordig zeldzaam.52 De vegetatie bestaat veelal 
uit voedselrijke zeggenhorsten (Pluimzegge). Kwelveen is 
een voedselrijk veensysteem dat gevoed wordt door lokale 
grondwaterbronnen. De aanvoer van grondwater is groot, 
maar de afvoer ook, waardoor een sterk dynamisch milieu 
ontstaat, soms met sterke erosie door bronbeekjes. Hierdoor 
is de veengroei matig. Naast sedimentatie van organische 
stof vindt ook vaak ijzer- of kalkafzetting plaats. Juist door 
ijzerwinning in het verleden zijn veel kwelveentjes ook 
verdwenen.

Verlandingsveen – Dit type veen komt voor in uitgeveende 
plassen zoals het Wilde Veen iets ten noorden van Zuidlaren. 

Verlandingsveen komt voor in open water, vaak als drijftillen 
of kragges. Het wordt vooral gevoed door grondwater of 
oppervlaktewater. De fluctuatie in grondwaterstand is gering. 
De beschikbaarheid van voedingstoffen kan hoog maar ook 
heel laag zijn afhankelijk van de plek in het landschap.53 

Hoogveen – We vinden hoogveen vooral in de vorm van 
kleine heideveentjes op de heidevelden die het beekdal 
flankeren. Mooie voorbeelden van heideveentjes zijn te 
vinden ten zuiden van Oudemolen (nabij het Linthorst 
Homanbos). Dit zijn voedselarme veensystemen, waarvan 
de vegetatie uitsluitend door neerslagwater wordt gevoed. 
Ondergronds worden hoogveensystemen ook bijna altijd 
gevoed door grondwater of oppervlaktewater. De fluctuaties 
in de waterstand zijn gering. De beschikbaarheid van 
voedingstoffen is extreem laag en de vegetatie is derhalve 
laagproductief. 

Veen in het dal van de Drentsche Aa

Geflankeerd door dekzandruggen, stuifduinen en keileem-
bulten slingert het dal van de Drentsche Aa zich door het 
landschap. Het huidige dal is geen spectaculaire terreinvorm: 
op de meeste plaatsen markeert een hoogteverschil van 
rond een meter de grens tussen de huidige dalvlakte en de 
naastliggende plateaus. Het bescheiden reliëf weerspiegelt 
niet de ware aard van het dal. Een dik veenpakket dat zich 
heeft gevormd sinds het einde van de laatste ijstijd onttrekt 
nu het oorspronkelijke dal aan het oog. Hoe nam het veen 
geleidelijk bezit van het dal van de Drentsche Aa en wat 
kunnen we achterhalen over de latere terugtrekking van het 
veen?

De C14- of radiokoolstofmethode maakt het mogelijk om de 
leeftijd van organische materialen te bepalen aan de hand 
van de verhouding tussen verschillende koolstofisotopen. In 
de atmosfeer zijn de koolstofisotopen C12, C13 en C14 in een 
min of meer vaste verhouding aanwezig, vooral in CO

2
. Het 

koolstofisotoop C14 is radioactief en vervalt langzaam maar 
met een vaste snelheid tot de stabiele koolstofisotopen C12 
en C13. De snelheid waarmee dit verval zich voltrekt vormt 
dus de klok waarmee de ouderdom gemeten kan worden. 
In levende organische materialen, zoals plantenweefsel, is 
de aanwezige koolstof in voortdurende uitwisseling met de 
atmosfeer en geldt daarom bij benadering de atmosferische 
isotopenverhouding. Vanaf het moment dat het weefsel afsterft 
gaat de isotopenverhouding langzaam veranderen door het 
verval van C14. Door in een fysisch laboratorium de resterende 
hoeveelheid C14 te bepalen ten opzichte van de hoeveelheid 
stabiele koolstofisotopen kan de ouderdom berekend 
worden. De isotopenverhouding in de levende plant en de 
vervalsnelheid zijn immers bekend.
De in het laboratorium bepaalde ouderdom wordt gegeven in 
zogenoemde C14-jaren before present (BP) met een statistische 
meetnauwkeurigheid (standaardafwijking). Als afspraak 
geldt dat het jaar 1950 als present wordt genomen in de 
C14-jaartelling. Een dateringsresultaat wordt bijvoorbeeld 
gegeven als 3648 ± 45 BP. Dit betekent een ouderdom van 3648 
C14-jaren voor 1950 met een standaardafwijking van 45 C14-
jaren. Een C14-jaar is niet precies gelijk aan een kalenderjaar 
en daarom moet nog een omrekening plaatsvinden. Dit 
omrekenen wordt kalibratie van de datering genoemd en 
hiervoor zijn speciale programma’s beschikbaar die de datering 
met de bijbehorende nauwkeurigheid koppelen aan een 
kalenderleeftijd.
Wanneer veen moet worden gedateerd met de C14-methode 
selecteert een paleoecoloog uit een veenmonster bij voorkeur 
herkenbare plantenzaden. Zaden zijn eenjarige producten 
die een eenduidige leeftijd hebben; dat helpt bij het dateren. 
Bovendien kunnen kleine resten als zaden die dicht bij elkaar 
in het veen voorkomen, heel scherp gekoppeld worden aan 
een bepaalde hoogteligging. Wanneer een groot brok veen 
gedateerd zou worden is de gevonden leeftijd in feite een 
soort gemiddelde van materialen van verschillende dieptes 
en ouderdommen. Door geavanceerde meetapparatuur is 
maar heel weinig organische stof (in de orde van enkele 
milligrammen) nodig voor een goede ouderdomsbepaling. 
Selectie van kleine plantenresten, zoals zaden, geeft dan 
de mogelijkheid om de C14-methode zeer nauwkeurig toe te 
passen.

Ouderdomsbepaling van 
veen met de C14-methode 

Door Bart Makaske en Gilbert Maas
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Gastersche Diep.

De vorm en vulling van het dal
Op drie plaatsen in het stroomgebied van de Drentsche Aa 
onderzochten we de geschiedenis van de veenontwikkeling 
in het dal door ouderdomsbepalingen met de C14-methode: 
bij Amen (bovenloop), Loon (middenloop) en ter hoogte van 
Glimmen bij de Kappersbult (benedenloop). Voorafgaand 
daaraan is de opbouw van de ondergrond op deze drie 
locaties in beeld gebracht met behulp van boringen langs 
een lijn (ook wel transect of raai genoemd), dwars op het dal 
van de Drentsche Aa. Op basis van deze boorinformatie is 
van ieder transect een lithologisch profiel van de ondergrond 
getekend ; de profielen staan op de pagina's 74 en 75. Met 
de term lithologie duiden we op de samenstelling van de 
sedimenten. De profielen tonen de zandige, en soms lemige, 
pleistocene ondergrond, waarin, diep ingesneden, het met 
veen gevulde dal van de Drentsche Aa ligt. Het ontstaan 
van de pleistocene ondergrond aan weerszijden van het dal 
wordt beschreven in hoofdstuk 1, hier richten we ons op de 
venige, voor het overgrote deel holocene, vulling van het 
dal. De drie profielen vertonen globaal hetzelfde beeld: een 
vrij smal en diep, met veen gevuld dal die aan weerszijden 
wordt geflankeerd door zones waarin een relatief dunne 
laag veen voorkomt.77 Het veen wigt naar de randen van het 
beekdal uit tegen opduikend zand. De venige dalvlakte van 
de Drentsche Aa, zoals die aan de oppervlakte te zien is, 
is dus veel breder dan het smalle dal in de ondergrond. In 
het vervolg van dit hoofdstuk zullen we onderscheid maken 
tussen de dalinsnijding, het smalle diepe deel van het dal 
in de ondergrond, en de dalschouders, de met dun veen 
overgroeide dalflanken.

In de venige dalinsnijding ontdekten we iets dat voor de 
geschiedenis van de Drentsche Aa van belang is: we vonden 
in het veen ingesloten lichamen van zand, leem en venig 
zand. Dit zijn opvullingen van voormalige beddingen van de 
Drentsche Aa. Direct naast zo’n ingesloten beddingopvulling 
troffen we doorgaans alleen veen. Bij afstanden tussen 
de boringen van vaak maar 15 meter suggereert dit dat de 
opvullingen vrij smal, scherp begrensd en volledig door veen 
omgeven zijn. Hieruit leiden we af dat de Drentsche Aa in 
het verleden haar bochten nauwelijks verplaatste. Want bij 
meanderingsprocessen ontstaat op den duur door erosie in 
de buitenbocht en afzetting van zand in de binnenbocht een 
brede zone met beddingafzettingen.78 Waarom treffen we 
zo’n brede zone hier niet aan? Hoogstwaarschijnlijk kwam 
vroeger, net als tegenwoordig, geen actieve meandervorming 
op gang door de lage stromingsenergie in de Drentsche 
Aa en de stevige venige oevers. U leest daarover meer in 
hoofdstuk 3.

Snelheid van veenontwikkeling
In ieder van de drie doorsnedes is een reeks veenmonsters 
gestoken om met de C14-methode ouderdom te bepalen. 
Alle monsters zijn genomen op de flank van het met veen 
gevulde dal, zo dicht mogelijk bij de overgang van veen naar 
het onderliggende pleistocene zand. De ouderdom van de 
monsters geeft aan wanneer de lokale grondwaterspiegel 
langs de dalrand is gestegen tot het niveau van het monster. 
Vanaf dat moment is de bodem namelijk zo nat, dat 
plantenresten onder water blijven en niet meer verteren. 
Op basis van waarnemingen aan het veen in de boringen 
gaan we uit van onafgebroken stijging van het grondwater 
gedurende het Holoceen. Nergens, behalve direct onder 
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Amen

Kappersbult

Loon
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Profielen Amen, Loon en 
Kappersbult

De lithologische profielen dwars op het dal bij 

Amen, Loon en Kappersbult. Het veen vult de 

diepe dalinsnijding en bedekt de dalschouders. 

De gestippelde lijnen geven de ligging van het 

veenoppervlak op verschillende tijdstippen weer 

(op basis van C14-dateringen van het veen). Waar 

deze lijnen boven het huidige veenoppervlak lig-

gen is dus veen verdwenen. In het bruine veenpak-

ket zijn voormalige beekbeddingen zichtbaar als 

insluitsels van zand, leem en venig zand.

Alle C14-dateringen uit de drie profielen op een 

rij. Het veen groeide vooral in het Preboreaal en 

het Subboreaal. De lijnen door de metingen geven 

de ontwikkeling van de hoogte van het veen (en 

de grondwaterstand) weer. Rechtsonderin zijn 

twee zeespiegelcurves getekend, die van West- 

en die van Centraal-Nederland. Door een hogere 

zeespiegel kon het achterland zijn water niet meer 

kwijt, steeg de grondwaterstand en groeide het 

veen aan.

Venige klei

Kleiig veen

Veen

Zandig veen

Venig zand

Uiterst fijn zand

Zeer fijn zand

Matig fijn zand

Matig grof zand

Lemig zand

Leem

Lichte klei

  Boring

  Einde boring

  Boring voor monstername
  14C-monster

---f--- Hoogste veenoppervlak

---e--- Veenoppervlak begin Subatlanticum

---d--- Veenoppervlak begin Subboreaal

---c--- Veenoppervlak begin Atlanticum

---b--- Veenoppervlak begin Boreaal

---a--- Veenoppervlak begin Preboreaal

  (begin Holoceen)

Kappersbult

Amen

Loon
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Bepaling van de snelheid van veengroei
Door Bart Makaske en Gilbert Maas

het veenoppervlak en de voormalige waterstand. 
Door deze fouten en onzekerheden voor ieder 
gedateerd monster uit te zetten, worden de 
punten blokjes waar de curve doorheen getrokken 
kan worden. Op basis van statistische analyses 
weten we voor 95 procent zeker dat een meetpunt 
binnen het blokje ligt. De mate van stijging van de 
curve weerspiegelt de snelheid van veengroei.
Er is in de Nederlandse kustvlakte een 
nauwe relatie tussen de grondwaterstand 
en het gemiddelde zeespiegelniveau. De 
bovenstaande methode is daarom op uitgebreide 
schaal gebruikt om de ontwikkeling van de 
zeespiegelstand in het Holoceen in te schatten 
op basis van de niveaus van veengroei in de 
kustvlakte. De voortdurende stijging van het 
zeespiegelniveau sinds de laatste ijstijd kon zo 
op vele plaatsen in beeld worden gebracht. In 
de afbeelding op pagina 75 zijn twee zeespiegel-
curves getekend: die van West- en die van 
Centraal-Nederland.

Veen ontstaat doordat planten na afsterven 
door natte, zuurstofarme, condities niet 
volledig kunnen worden afgebroken. Een hoge 
grondwaterstand is een eerste vereiste voor 
veenvorming. We weten dus dat voedselrijke 
venen gevormd worden nabij de (grond)
waterspiegel. Wanneer de ouderdom van een 
veenmonster bekend is, is dus ook de ligging van 
de toenmalige grondwaterstand bij benadering 
bekend. 
Maar veen kan sterk inklinken en daarom is het 
mogelijk dat een monster uit een veenpakket nu 
veel dieper ligt dan ten tijde van de vorming. De 
relatie met de vroegere grondwaterstand gaat 
dan dus niet meer op. Alleen veenmonsters direct 
bovenop een stevige, klinkvrije, zandondergrond, 
liggen nog in dezelfde positie als waarin ze 
gevormd zijn. Zulke klinkvrije veenmonsters 
zijn geschikt om de snelheid van veengroei te 
bepalen. De zandige flank van het dal van de 
Drentsche Aa leent zich uitstekend om een reeks 
klinkvrije veenmonsters van verschillende dieptes 

te verzamelen door middel van diepe boringen. 
Belangrijk hierbij is dat voor ieder monster een 
precieze dieptebepaling van de oorspronkelijke 
positie (ten opzichte van NAP) wordt uitgevoerd 
en dat de monsters dicht bij elkaar, bijvoorbeeld 
in een transect, worden verzameld.
Na ouderdomsbepaling in het laboratorium kan 
de ouderdom van de monsters worden uitgezet 
tegen de gemeten diepteligging, waardoor 
een tijd-dieptediagram ontstaat (zoals op 
vorige pagina). De lijn door de punten in het 
diagram geeft aan hoe het veenoppervlak, met 
de bijbehorende grondwaterstand, zich in de 
loop der tijd ontwikkelde. In de weergave van 
de punten wordt ook rekening gehouden met 
onzekerheden en fouten. Deels hebben deze een 
statistisch karakter. Onzekerheid in ouderdom 
heeft te maken met de nauwkeurigheid van de 
ouderdomsbepaling in het laboratorium. Fouten 
en onzekerheden in de diepteligging komen 
door meetfouten bij boren en dieptemeting, de 
monsterdikte, en mogelijke verschillen tussen 

Door de aanvang van veengroei op het pleistocene 

zand te dateren en in een grafiek uit te zetten tegen 

de hoogte, kan er een inschatting worden gemaakt 

van snelheid van de veengroei door de tijd.
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Het is vaak 

behoorlijk nat rond 

de Kappersbult in  

de benedenloop. 

het maaiveld, zijn niveaus gevonden waarin de organische 
resten sterk waren vergaan (omgezet), wat zou duiden op 
stilstandsfasen in grondwaterspiegelstijging of op dalingen 
van de grondwaterspiegel. 

In de literatuur over Duitse beekdalen worden verschillende 
perioden beschreven waarin de veengroei stopte. In onze 
profielen zijn daar geen aanwijzingen voor gevonden. Wel 
is het zo dat de mate van omzetting van het veen over het 
verticale profiel varieert. Echter, ook in iets meer omgezette 
veenlagen werden nog wel min of meer intacte hout- en 
plantenresten aangetroffen. Vaak betrof het elzenhout en 
resten van zeggensoorten. Deze combinatie doet vermoeden 
dat in veel gevallen de lokale vegetatie in het dal een meer 
of minder open Elzenbroekbos was met een ondergroei 
van zeggen. De intervallen van de boorkernen waarin 
houtresten domineren vertegenwoordigen waarschijnlijk 
een vrij gesloten Elzenbroekbos. Minder houtresten en 
dominantie van zeggenresten wijzen op een vrij open bos of 
zelfs een nagenoeg boomloos zeggenmoeras. In de profielen 
Amen en Loon wisselen broekveen (met zeggenresten) en 
zeggenveen (met houtresten) elkaar vrij willekeurig af. In het 
profiel Kappersbult gaat broekveen naar boven toe over in 
zeggenveen.

De in het veld waargenomen plantenresten geven de indruk 
dat in de drie bestudeerde transecten sprake was van 
voedselrijke (eutrofe) tot gematigd voedselrijke (mesotrofe) 
veenontwikkeling die gestuurd werd door de regionale 
grondwaterstroming. Een lichte lokale verhoging van de 
grondwaterstand langs de dalrand door kwel valt niet uit 

te sluiten. In het profiel van Loon zien we bijvoorbeeld dat 
het veen op de linker dalflank hoger voorkomt dan op de 
rechter dalflank. Dit kan het gevolg zijn van verschillen in 
de lokale kwelsituatie. Ook tijdelijke obstructies in het 
dal die de afstroming belemmerden, zoals beverdammen, 
kunnen de lokale grondwaterstand hebben beïnvloed. In 
onze analyse gaan we ervan uit dat de invloed van dergelijke 
lokale factoren beperkt is en dat de tijd-diepteposities van 
de gedateerde monsters een afspiegeling zijn van regionale 
ontwikkelingen in de grondwaterstand.
De afbeelding rechts op pagina 75 is een tijd-dieptediagram 
waarin alle C14-gegevens van dit onderzoek staan met hun 
bijbehorende foutenmarges. De tijdschaal is gegeven in 
kalenderjaren. De drie puntenreeksen van de verschillende 
onderzoekslocaties onderscheiden zich duidelijk in 
hoogteligging. Opvallend is de grote tijdsdiepte in de reeksen 
van Kappersbult en Loon: zij beslaan beide nagenoeg het 
hele Holoceen. De dataset voor Amen heeft slechts een 
beperkte tijdsdiepte met alleen monsters uit het Atlanticum. 
De C14-dateringen zijn voor het overgrote deel geologisch 
consistent, wat wil zeggen dat dieper liggende monsters een 
grotere ouderdom opleverden dan monsters die daarboven 
liggen. Door de overblijvende datapunten zijn curves 
getrokken die de stijging van de regionale grondwaterstand, 
en bijbehorende veenontwikkeling, weergeven. Waar grote 
tijdsspannes tussen datapunten moesten worden overbrugd, 
zijn deze curves gestippeld.

De holocene vernatting
Wanneer we de curves voor Kappersbult en Loon beschouwen 
valt op dat de snelheid van grondwaterspiegelstijging 
aanzienlijk varieert. Beide curves vertonen een sterke 
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Bij het graven van een nieuwe ontwateringssloot in 2012 kwam er langs het Rolderdiep een 

mooi laagveenprofiel bloot te liggen. Onder de veraarde laag bovenin het profiel kwamen 

er veel intacte resten van riet tevoorschijn. Ook kwam er een grote hoeveelheid wilgen- en 

elzenhout aan het licht, waaruit blijkt dat er in het gebied een broekbos heeft gestaan. 

de Kappersbult-curve vergelijken met de stijging van het 
gemiddeld zeeniveau in het Holoceen (de zeespiegelcurves 
voor West- en Centraal-Nederland) is te zien dat de 
Kappersbult-curve ongeveer 1 tot 0,5 meter daarboven 
loopt.81 Dit verschil tussen de grondwaterspiegel bij 
Kappersbult en de zeespiegel is het gevolg van het verhang 
langs de Drentsche Aa. We vermoeden dat het wat steilere 
verloop van de Loon-curve tussen L2 en L1 ook het gevolg 
is van de stuwende invloed van de zeespiegelstijging in het 
Laat-Holoceen: door de langzaam stijgende zeespiegel, kan 
het geleidelijk aflopende dekzandlandschap het regenwater 
niet goed kwijt, met vernatting en veenvorming tot gevolg.

Er valt nog iets op als we de veenontwikkeling per profiel 
beschouwen: het tijdstip waarop de dalschouders begroeid 
raken met veen verschilt. In Amen waren in de loop van het 
Atlanticum de dalschouders al overgroeid met veen, bij Loon 
begon in het midden van het Subboreaal de uitbreiding van 
het veen over de dalschouders, terwijl op datzelfde moment 
bij Kappersbult het veenoppervlak nog meters onder de 
dalschouders lag. Pas in de loop van de Middeleeuwen 
begon, onder invloed van de gestegen zeespiegel, de 
veenontwikkeling op de dalschouder bij Kappersbult. Hoe 
dichter bij zee, des te later begon de veenvorming op de 
dalschouders. Die trend is in de afbeelding op pagina 75 te 
zien aan de diagonale gestippelde paarse lijn. 

Waarom groeide het veen in de benedenloop pas veel 
later over de dalschouders? Daarvoor zijn twee oorzaken: 
ten eerste de stroomafwaarts toenemende diepte van de 
dalinsnijding en ten tweede de relatief droge condities in het 
benedenstroomse deel vanwege het ontbreken van de slecht 
doorlatende keileem in de ondergrond van dit deel van het 
smeltwatererosielandschap. 

Tot het midden van het Subboreaal wordt de veenont wik-
keling in het dal van de Drentsche Aa dominant beïnvloed 
door klimatologische factoren. Het gaat hierbij om de 
toegenomen neerslag aan het begin van het Holoceen en 
de vernatting door veranderende vochtbalans als gevolg 
van een veranderende vegetatie in het eerste deel van het 
Holoceen. In deze periode verandert de vegetatie geleidelijk 

stijging in het Preboreaal. Uit de positie en ouderdom van 
de monsters L5 (profiel Loon) en K10 (profiel Kappersbult) 
valt op te maken dat de veenvorming in het dal van de 
Drentsche Aa al in het Laat-Weichselien begonnen is. Het 
monster dat dicht bij de dalbodem is genomen, K10, dateert 
uit het Jonge Dryas. Dit is opvallend omdat het Jonge Dryas 
bekend staat als een relatief droge periode met veel eolische 
activiteit, wat wil zeggen dat er veel zand door wind werd 
afgezet.79 Beginnende veenvorming zou men eerder in het 
nattere Bølling of Allerød (Laat-Weichselien) verwachten. 
Het is mogelijk dat we in het profiel Kappersbult het diepste 
deel van het dal, waarin veenvorming al eerder begon, niet 
aangeboord hebben (boringen 2003-1 en 2003-2 reikten 
niet diep genoeg). In het profiel Loon is het diepste deel van 
de venige dalvulling, die vermoedelijk stamt uit het Laat-
Weichselien, niet bemonsterd.

De snelle vernatting in het Preboreaal, toen bij Loon 2,5 
meter grondwaterstijging in minder dan 1000 jaar plaats-
vond, lijkt een gevolg van de grote klimaatverandering 
aan het begin van het Holoceen. Na het Preboreaal zet 
de grondwaterspiegelstijging, en de bijhorende veen-
ontwikkeling in het dal van de Drentsche Aa, in een wat lager 
tempo door gedurende het Boreaal en het Atlanticum. Voor 
Amen is het onbekend wanneer veenvorming in het diepe 
deel van het dal begonnen is, maar duidelijk is wel dat in het 
natte Atlanticum het veenpakket zich begon uit te breiden 
over de dalschouders. Opvallend is dat op deze locatie, in 
vergelijking met Loon en Kappersbult, maar weinig veen 
van na het Atlanticum aanwezig is. Wellicht is veenvorming 
hier veel eerder gestopt, maar het kan ook zijn dat veel later 
gevormd veen inmiddels door oxidatie weer is verdwenen.

Het lijkt erop dat de grondwaterspiegelstijging, en daarmee 
de snelheid van veenvorming in het dal van de Drentsche 
Aa, geleidelijk afnam tot in het begin van het Subboreaal. 
In de loop van het Subboreaal begint de grondwaterspiegel 
weer sneller te stijgen. Waarschijnlijk eerst bij Kappersbult 
en mogelijk zo’n 1000 jaar later bij Loon. De versnelde 
grond waterspiegelstijging vanaf het midden van het 
Subboreaal kan gerelateerd worden aan de holocene 
zeespiegelstijging.80 Wanneer we het jongste deel van 
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van dominant altijd groen naaldbos naar bladverliezend 
loofbos. Hoewel een loofbos in de zomer per tijdseenheid 
meer vocht verdampt dan een naaldbos, vindt de verdamping 
door naaldbomen het gehele jaar door plaats. Over het 
jaar genomen verdampen naaldbomen daarom meer vocht 
dan loofbomen.82 Deze afname van verdamping leidt tot 
stijgende regionale grondwaterstanden. In de loop van het 
Subboreaal neemt de invloed van de zeespiegelstijging sterk 
toe, in ieder geval in het benedenstroomse deel van het 
stroomgebied.

Verdroging en degradatie
In de doorsnedes van Amen en Loon valt op dat het huidige 
veenoppervlak niet horizontaal ligt, maar dat het veen 
langs de dalranden hoger ligt dan in het midden van het 
beekdal. Verder blijkt uit de boringen dat het veen nabij 
de oppervlakte niet meer uit herkenbare plantenresten 
bestaat. Dat betekent, dat het veen niet altijd meer nat is 
en dat het langzamerhand verteert en verdwijnt. Dit duidt 
op blootstelling aan de lucht. Ook is in het veld vastgesteld 
dat de huidige grondwaterstand niet meer aan het maaiveld 
ligt, maar soms wel een meter daaronder. In Amen ligt het 
veen op de flanken van het beekdal tot ongeveer 12,5 meter 
boven NAP, terwijl het veenoppervlak in het midden van 
het beekdal op 12,0 meter boven NAP ligt. We mogen ervan 
uitgaan dat het (gematigd) voedselrijke veen zich vormde 
op een bij benadering horizontaal niveau dat overeenkwam 
met de lokale grondwaterstand in het beekdal. Dit niveau 
heeft in profiel Amen, gezien de hoogte van veenvoorkomen 
op de flanken van het dal, maximaal op 12,5 meter boven 
NAP gelegen. Ten gevolge van uittredend grondwater (kwel) 
langs de randen van het dal is het mogelijk dat veen zich hier 
iets boven de lokale grondwaterstand in het midden van het 

beekdal heeft gevormd. Echter, de sterke omzetting van het 
oppervlakkige veen op vele plaatsen in het dal geeft ook aan 
dat het veen geslonken is. 

In Loon lijkt nog veel meer veen verdwenen te zijn dan in 
Amen: hier ligt het huidige veenoppervlak direct langs de 
Drentsche Aa ongeveer 2 meter lager dan het ingeschatte 
hoogste veenoppervlak in het verleden. In het profiel van 
Loon is te zien dat het veen op de linkerflank van het dal 
veel hoger uitwigt dan op de rechterflank van het dal. 
Dit verschil zou kunnen zijn ontstaan door voormalige 
kwelcondities aan de linkerflank van het dal. Daarom is voor 
de inschatting van het hoogste veenoppervlak uitgegaan 
van het hoogste veenvoorkomen op de rechterflank van het 
dal. Bij Kappersbult ligt het veenoppervlak nog nagenoeg 
horizontaal en staat het grondwater het hele jaar door dicht 
onder het maaiveld.

Hoe valt de inzakking van het veenoppervlak te verklaren? 
Hier komt de mens in beeld. De mens nam de madelanden 
in het beekdal in gebruik en groef greppels en sloten om 
het venige maaiveld te ontwateren. De ontwatering van het 
veen heeft twee processen in gang gezet: (1) volumeverlies 
door verdichting van het veen bij wateronttrekking en (2) 
volumeverlies door oxidatie van het veen, waardoor veel 
organische stof wordt omgezet in CO

2
. In de doorsnedes op 

pagina 70 en 71 is aan de lage waterstand in de geul van 
de Drentsche Aa te zien dat de beek vandaag de dag nog 
steeds een lage drainagebasis heeft die ervoor zorgt dat de 
grondwaterstanden in het beekdal diep onder het maaiveld 
kunnen zakken. De verdwijning van het veen in het beekdal 
van de Drentsche Aa gaat daarom nog steeds door. 

Holmers-Halkenbroek

Op de foto een groepje IVN’ers dat 
wekelijks vrijwilligerswerk doet 
in het kaarsrechte open en zeer 
natte land waar de Drentsche Aa 
begint. Hier bij Holmers-Halken-
broek borrelt kwelwater op dat 
zich gaandeweg aaneensluit tot de 
Drentsche Aa. Voor landbouw was 
deze grond in het hart van Drenthe 
nooit erg geschikt: te schraal en 
soppig. Daarom is er begin vorige 
eeuw productiebos aangeplant 
langs rechte kavelgrenzen. Dat 
ontginningsbos (op de foto rechts 
achteraan is er een stukje van te 
zien) wordt nu omgevormd tot een 
nieuwe wildernis waar omgewaaide 
bomen mogen blijven liggen en 
natuurlijke processen weer de 
ruimte krijgen. Ook eeuwen geleden 
was dit waarschijnlijk een soort 
wildernis, maar waarschijnlijk een 
ruig heideveld. Voor bomen was het 
lange tijd te nat: die verzopen hier.
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De geologie van het Drentsche Aa-gebied is in 
dit en het vorige hoofdstuk in chronologische 
volgorde beschreven. We kunnen de geologische 
ontwikkelingsgeschiedenis (de geogenese) 
aflezen aan de gelaagdheid van de sedimenten 
die in de loop van de geologische tijd zijn afgezet. 
Deze worden logischerwijs van onder naar boven 
steeds jonger. In de diepere ondergrond vinden 
we steenkool uit het Carboon, zand (met gas!) 
en een afdekkende laag zout uit het Perm, kalk 
uit het Krijt en dikke lagen rivierzanden uit het 
Tertiair en Vroeg-Pleistoceen. Meer naar de 
oppervlakte toe komen aan de noordrand van 
het Drents Plateau potklei en Peelozand uit het 
Elsterien voor en daarboven keileem uit het 
Saalien. In het Weichselien heeft de wind het 
landschap afgedekt met een laag dekzand, die op 
veel plaatsen in het gebied van de Drentsche Aa 
nog steeds aan de oppervlakte ligt. 

Geogene en pedogene gelaagdheid
Door Gerrie Koopman

In de beekdalen, pingoruïnes en uitgestoven 
laagtes is het dekzand tijdens de laatste 
tienduizend jaar afgedekt met veen. In het 
noordelijk deel van het stroomgebied van de 
Drentsche Aa vinden we zelfs nog zeeklei. Tot 
in de Middeleeuwen is dat daar afgezet. In 
de hogere delen is het landschap plaatselijk 
zo intensief door de mens gebruikt dat er 
zandverstuivingen ontstaan zijn waardoor 
het dekzand met stuifzand bedekt is geraakt. 
De gelaagdheid die ontstaat als gevolg van 
geologische processen wordt daarom geogene 
gelaagdheid genoemd.
Maar grondsoorten die langere tijd aan de 
oppervlakte liggen, blijven niet onveranderd; 
daarin vindt bodemvorming plaats. Bij de 
bodemvorming worden de grondsoorten 
gezien als het uitgangsmateriaal, door bodem-
kundigen treffend het moedermateriaal 

Voorbeeld van geogene gelaagdheid 

(links): het fijne witte Peelozand 

(Elsterien), met daarboven een 

restant van keileem (Saalien), 

bedekt door een dikke meter dek-

zand (Weichselien).

Bij pedogene gelaagdheid (rechts) 

zien we een zogenaamd veld-

pod   zol profiel, gevormd in het 

moedermateriaal dekzand. Door 

humusvorming en homogenisatie 

is een donkergekleurde bovenlaag 

gevormd. Als gevolg van uitspoeling 

en inspoeling van humus zijn een 

lichtgrijze uitspoelingslaag en 

daaronder een donkergekleurde 

inspoelingslaag ontstaan in het 

dekzand.

genoemd. De belangrijkste moedermaterialen 
in het stroomgebied van de Drentsche Aa 
zijn het pleistocene dekzand en het holocene 
veen. Daarnaast kunnen oudere afzettingen, 
zoals potklei, Peelozand en keileem aan de 
oppervlakte liggen. Bodemvormende processen 
zoals humusvorming, homogenisatie door 
bodemorganismen van de bovengrond, 
uitspoelen en inspoelen van humus, veraarding 
van veen, maar ook menselijke activiteiten komen 
tot uiting als ‘nieuwe’ lagen in het betreffende 
moedermateriaal. Deze door bodemvormende 
processen gevormde lagen worden horizonten 
genoemd en de aldus ontstane gelaagdheid een 
pedogene gelaagdheid.
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Het veen verdwijnt 

snel - vooral in de 

bovenloopgebieden 

van de Drentsche Aa. 

De eerste kaart geeft 

het veenvoorkomen in 

1987 weer, de tweede 

het veenvoorkomen in 

2013, beide volgens 

de Bodemkaart van 

Nederland (1:50.000). 

De derde kaart geeft het 

verschil tussen 1987 en 

2013, zodat zichtbaar 

wordt hoeveel veen er in 

26 jaar tijd is verdwenen.

Hoe snel verdwijnt het veenpakket eigenlijk? Om daar zicht 
op te krijgen hebben we verschillende uitgaven van de 
Bodemkaart van Nederland vergeleken. De drie kaartjes 
hierboven illustreren hoe snel het proces van veendegradatie 
gaat. Te zien is dat in de 26 jaar tussen 1987 en 2013 vooral 
in het bovenstroomse deel van het stroomgebied van de 
Drentsche Aa het veenpakket een klasse dunner is geworden. 
In veel kleine zijdalen hebben moerige gronden met 5 tot 
40 centimeter veen plaatsgemaakt voor minerale gronden 
met minder dan 5 centimeter veen. In de hoofddalen zijn 
dunne veengronden, met 40 tot 120 centimeter veen, op 
veel plaatsen veranderd in moerige gronden en zijn dikke 
veengronden, met meer dan 120 centimeter veen, soms 
veranderd in dunne veengronden. De verdwijning van 
het veen is al veel langer gaande. In een oudere studie 
is berekend dat dikkere veenpakketten in het Drentsche 
Aa-gebied in de periode van 1917 tot 1956 tussen 30 en 100 
centimeter in dikte zijn afgenomen.83

De ontwikkeling van het dal van de Drentsche Aa 
in een notendop

Het dal van de Drentsche Aa, zoals dat zich in de ondergrond 
manifesteert, bestaat dus uit een diepe dalinsnijding in 
het centrale deel die aan weerszijden wordt geflankeerd 
door veel ondiepere dalschouders. De dalinsnijding en de 
dalschouders zijn met veen gevuld en begroeid geraakt. In 
de veenopvulling van de dalinsnijding vinden we voormalige, 
met zand, leem en verslagen veen gevulde, beddingen 
van de Drentsche Aa. Uit hun vorm kunnen we afleiden 
dat de Drentsche Aa in het verleden niet actief meanders 

gevormd heeft. Het oudste veen dat onderin het dal is 
aangetroffen dateert uit het Jonge Dryas, het laatste tijdvak 
van het Weichselien. Het dal lijkt ingesneden (ruim) voor 
het Jonge Dryas en is daarmee ouder dan tot dusverre werd 
aangenomen.84 

De veenontwikkeling in het dal van de Drentsche Aa 
is veroorzaakt door voortdurend stijgende regionale 
grondwaterstanden in het Holoceen. In het eerste deel 
van het Holoceen, tot het midden van het Subboreaal, is 
een veranderende vochtbalans door klimaatverandering 
en een geleidelijk veranderende vegetatie de oorzaak van 
de stijgende grondwaterstanden en de veenontwikkeling. 
In het tweede deel van het Holoceen, na het midden 
van het Subboreaal, gaat de stijgende zeespiegel in het 
benedenstroomse deel van het stroomgebied sterke invloed 
uitoefenen op de grondwaterstand. In de loop van het 
Holoceen ‘klimt’ het veen uit de dalinsnijding omhoog en 
raken ook de dalschouders langzaam overgroeid. Dit gebeurt 
bovenstrooms eerder dan benedenstrooms, vermoedelijk 
doordat bovenstrooms de dalinsnijding minder diep is en er 
keileem in de ondergrond zit, die de drainage belemmert. 
Veel veen in het dal is recent verdwenen door inklinking en 
oxidatie als gevolg van ontwatering door de mens.
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