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SAMENVATTI NG

In het opgravingsterrein van de vroeg middeleeuwse neder—

zetting ten zuiden van Odoorn (Drenthe) werd een stuifduin en

uitgestoven laagtes aangetroffen.. Daar de relatie van de ver—

stuivingsverschijnselen tot de vroeg middeleeuwse bewoning niet

duidelijk was, werd besloten tot een onderzoek waarvan dit ver—

slag de uitwerking is. .Het lag in debedoeling de stuiflagen te

relateren aan de bewoningsfasen in de nederzetting,en na te gaan

in hoeverre de verstuivingen de oorzaak konden zijn van het ver—

schuiven van de bewoning in noordelijke richting (dit is archeo—

logisch waarneembaar). Hiertoe werden een aantal profielen gete—

kend, he-t duin werd driedimensionaal ingerneten en er werden che—

mische analyses verricht.

De voorna.amste conclusie was dat verstuiving steeds heeft

plaats gevonden; bewonings/beakkeringsniveau!s en verstoven lagen

wisselen elkaar af. De verstuivingen kunnen dus niet allan ver—

antwoordelijk geweest zijn voor de verschuiving van de nederzet—

ting, ook andere factoreri moeten een rol hebben gespeeld.



VOOR'1OORD

Allereerst wil 1k de heren K. Klaassens, J.N. Lanting en H.J.
Zwier (medewerkers van het B.A.I.), de uitvoerders van het archeo—
logisch onderzoek, bedanken voor hun medewerking en plezierig ge—
zelschap tijdens het veidwerk dat vaak onder barre omstandigheden
werd uitgevoerd (zie foto). Het belangrijkste deel van het onder—
zoek -het tekenen van de opgravingsprofielen— was zonder hun huip
niet rnogelijk geweest.

Verder zou 1k J. v.d. Burg (verbonden aan de vakgroep Fysische
Geografie, R.U.G.) willen danken voor zijn huip bij het analyseren
van de bodernrnonsters.

Prof. H-..T. Waterbolk (B.A.I.,) en prof. E.A. Koster (G.U.V.A.)

hebben vele suggesties geleverd en hierdoor in belangrljke mate
bijgedragen aan het uiteindelijk resultaat.

Tenslotten ben ik vooral prof •A.L. Veen (R.U.G.) erkentelijk
voor zijn enthousiaste begeleiding van dit onderwerp.

foto 1. De vaak barre omstandigheden waaronder
gewerkt moest worderi.



I NHOTJDSOPGAV E

Sarnenvat t ing

Voorwoord

Inhoud so pgave

Lijst van figuren, tabellen en foto's

Hoofdstuk I Inleiding

1.1 Geschiedenis van het onderzoek in Odoorn

1.2 Fysisch geografische ligging van Odoorn

1.3 Geschiedenis van het stuifzand.onderzoek

Hoofdstuk II Werkwijze

2.1 Inleiding

2.2 Profielen

2.3 Het duin driedirnensionaal

2.4 Hurnusanalyse

2.5 Fosfaatanalyse
2.6 Zuurgraad

Hoofdstuk III Resultaten

3.1 Profielen

3.2 Het duin d.riedimensionaa].

3.3 Hurnusanalyse
3.4 Fosfaatanalyse

3,5 Zuurgraad

Hoofd&tuk IV Interpretatie

4.1 Profielen

4.2 Het duin driedimensionaal

4.3 Hurnusanalyse

Hoofdstuk V Integratie van fysisch geografische en archeologische

gegevens

Conclusi e

Literatuuropgave

Bijiagen



LIJST VAN FIGUREN

1. Situatieschets blz. 1

2. Geologische formaties rond Odoorn
.,,

4

3. Hoogtecijferkaartje ,, 5

4. Bodemkaartje ,, 6

5. Grondwatertrappenkaart ,, 7

6. Ligging profielen 11

7. Eidt's schaal voor fosfaat analyse ,, 15

8. Schernatische voorstelling van de stuiflagen ,, 18

9. Hoogtelijnenkaart van de bovenkant van het podsol , 19

10. Hoogtelijnenkaart van de bovenkant van het stuifzand ,, 20

LIJST VAN POTO'S

1. Barre omstandigheden voorw.

2. Uitgestoven laagte tussen profiel A en B blz.17

3. Afwisseling humeuze en niet—humeuze laagjes in pro— ,, 25
fiel G

4. Uitgestoven deel tussen profiel D en E, weer opge- 26
vuld met humeus stuifzand

5. Sequentie van bewoningslagen en stuifzand (profiel F) ,, 28
6. Dichtgestoven hutkorn ,, 28
7. Dichtgestoven greppel in profiel F ,, 29

8. Dichtgestoven greppel in het viak ten zuiden van pro- ,, 30
fiel F

9. Verbrand huis in profiel F ,, 30

LIJST VAN TABELLEN

1. Resultaten humusanalyse blz.21

2. MannWhitney toets van het humus percentage 22



—1—

Figuur 1. Situatieschets van de opgraving (overgenomen uit
Waterbolk 1973a en aangevuld).



—2—

Hoofdstuk 1 INLEIDING

1.1 Geschiedenis van het onderzoek in Odoorn

In 1966 werden bij de aanleg van een sportveld even ten

zuiden van het huidige dorp Odoorn (gem. Ocloorn) nederzettings—

overblijfselen uit de Vroege Middeleeuwen (eind zesde tot tiende

eeuw a.d.) gerapporteerd. Besloten werd tot een opgraving, welke

plaats vond van 12 april tot 11 november 1966. De uiteindelijke

verantwoordelijkheid voor het onderzoek lag bij Prof. H.T. Water-

bolk.

Bij dit onderzoek werd een groot aantal huisplattegron-

den, aismede sporen van schuren, spiekers en hutkommen bloot—

geled. Het vroegste type huizen (type A) sloot aan bij de drie—

schepige huizen uit eerste heift van de vijfde eeuw, zoals op-

gegraven bij Wijster (Waterbolk, 1973a). Een tweede parallel

kon worden gevonden in huis XI uit Eursinge dat typologisch

gedateerd is in de tweede heift van de vijfde eeuw, of eerste

heift zesde eeuw a.d. (Lanting, 1977). Het meest recente type

(E) vond zijn typologische voortzetting in de huizen van Gas—

selte (Waterbolk & Harsema, 1979). Het leek erop dat de neder—

zetting zich geleidelijk in noordelijke richting had verplaatst.

In de meest recente bewoningsfase van het oude Odoorn (fase 8)

was reeds een verkavelingspatroon aanwezig dat nauwe overeen—

komsten vertoont met het huidige patroon. In deze fase bestond

er al een es (Waterbolk, 1973a).

Men vermoedde dat oudere fasen van de nederzetting meer

zuidwaarts te vinden zouden zijn. Hierom werd in 1977 t.m.

1981 met tussenpozen verder zuidelijk op de Zuideresch onder—

zoek verricht. Figuur 1 geeft aan welke gedeelten zij opgegra—

yen.

1.2 Fysisch geografische ligging van Odoorn

Odoorn ligt op het zuidelijk deel van de Hondsrug, .cht

km. ten noorden van Enimen (fig. i). De geologische Formatie

die het landschap rondom Odoorn domineert, is de Formatie van

Drente. BijOdoorn ligt hierop minder dan twee meter dekzand

(Formatie van Twente)(Geologische kaart van Nederland 1:50.000,

blad 17 oost). Ten zuiden en zuidoosten van Odoorn treffen we

eveneens enige kleine stuifzandcomplexen aan (Formatie van
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[sJ Formatie van Kootwijk op oudere afzettingen

[Vi Formatie van Singraven. Veen dikker dan 1 in.

FGr J
Formatie van Griendtsveen.Veen dikker dan I m.

Tw3 Formatie van Twente. Dekzand dikker dan 2 m.

w5I Formatie van Twente. Hellingafzettingen.

Formatie van Twente. Veen (Forrnatie van Griendtsveen)
dunner dan 1 in. op fluvioperiglaciale afzettingen.

Tw4 Formatie van Twente. Dekzand. durmer dan 2 in. op fluvio—
periglaciale afzettingen.

Pormatie van Twente. Dekzand dunner dan 2 m. op helling—
afz ettingen.

Formatie van Drente. Grondmoreneb

Formatie van Drente.. Dekzand. (Formatie van Twente) dun-
ner dan 2 m. op grondmorene.

Formatie van Peelo. Fluvioglaciale afzettingen.

[Pe7 I Formatie van Peelo. Dekzand (Formatie van Twente) dun—
ner dan 2 in. op fluvioglaciale afzettingen.

Formatie van Griendtsveen (veen) in pingrestanten of in
ui twaaiingskommen.

Figuur 2 (pag.4, hiernaast): gedeelte van de Geologische kaart
van Nederland schaal 1:50.000 van het gebied rond
Odoorn me Legenda (pag.3.).
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Kootwijk). In n van deze complexen dagzoomt de Formatie van

Peelo, zeer fijne zanden, waarschijnlijk smeltwaterafzettingen

uit het Elsterien (Geologische kaart van Nederland 1:50.000,

blad 17 Oost; fig. 2).

figuur 2

Ten zuiden van Odoorn, op de plaats van het tegenwoor—

dige sportterrein en de percelen direkt ten zuiden hiervan,

bevindt zich het opgravingsterrein. Hier treft men een licht

geaccidenteerd morenegebied aan. Dominerend is een vrij hoge,
langgerekte rug (fig.3). Deze rug doet denken aan een dek-

zandrug, maar bleek tijdens de opgravingen een stuifduin te

zijn.
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figuur 3 Hoogtelijnenkaart van het gebied ten zuiden van Odoorn.
(deel van de Hoogtecijferkaart 1:10.000, l7Fz.)

De bodem ter plekke bestaat hoofdzakelijk uit lemige fijne

zandgronden (cY23 volgens de Nieuwe Bodemkaart 1:50.000, blad

17 oost). Het zijn loopodzolgronden die zich bevinden op de

plaats van de vroegere holten (wouden) (fig. 5). De grond is

zeer kalkarm (11an.Heuve1n, 1978).
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Figuur 4. Bodemkaart (Nebokaart 1:50.000) van het gebied rond.
Odoorn,:. met legenda.
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Loopdzolgrond. Lemig fijn zand.

Holtpodzolgrond. Leemarm en zwak lemig fijn zand

Holtpodzolgrond. Lemig fijn zand.

Veldpodzolgrond. Leemarm en zwak lernig fijn zand.

Veldpodzolgrond. Lemig fijn zand.

Haarpodzolgrond. Leemarm en zwak ].ernig fijn zand.

Haarpodzolgrond. Lemig fijn zand.

Kamppodzolgrond. Leernarm' en zwak lemig fin zand.

Kamppodzolgrond. Lemig fijn zand.

Moerige podzolgrond. Met een veenkoloniaal dek en
een moerige tussenlaag.

Meerveengrond. Zand dunner dan 120 cm. zonder humus—
podzol.

Beekeerdgrond. Lernig fijn zand.

Vorstvaaggrond. Leemarm en zwaklemig fijn zand.

Vorstvaaggrond. Lemig fijn zand.

Keileem beginnend tussen 40 en 120 cm. en ten minste
20 cm. dik.

Stenen in de bovengrond.
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Het grondwaterpeil bevindt zich op 80—160 cm. onder

maaiveld .(fig.5). Ten noordwesten van het opgravingsterrein

ligt een depressie, het Hammeer (Hangrneer) genaamd. Het topo—

niem "hang" duidt op de aanwezigheid van water (Waterbolk, 1973a).

figuur 5 Grondwatertrappenkaart (schaal 1:50.000).

1.3 Geschiedenis van het stuifzandonderzoek

In Europa hebben vele onderzoekers zich met het probleem

van verstuivingen beziggehouden. Seppälä (1972) heeft in Noord

Zweden duinen bestudeerd in hun relatie tot de glacigene ver—

schijnselen die het landschap domineren. Ook in Duitsiand en

Polen is vrij veel onderzoek naar verstuivingen gedaan.

Schelling is én van de eerste onderzoekers die in Neder--

land op dit gebied systematisch werk heeft verricht (Schelling,

1955). Deze auteur concentreerde zich op de geomorfologie van
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stuifduinen. Begrippen als fort, randwal en stuifdijk zijn door

hem verklaard. Verder heeft Schelling de reliëfinversie als ge-

voig van verstuiving besproken. Dit proces houdt in dat de oor—

spronkelijke zandkoppen verstuiven tot beneden het niveau van

wat in eerste instantie laaten waren. De laatste vangen door

de daarin aanwezige begroeiing het stuifzand op; hierdoor ont—

staat een afwisseling van humeuze en niet—humeuze laagjes. Uit—

eindelijk zal op de plaats van de oorspronkelijke laagte een

heuvel •ontstaan. Onder het stuifzand terft men dan nog het oude

bodemprofiel aan. In een volgend hoofdstuk zal nader wórden uit—

een gezet dat dit proces mogelijk ook in Odoorn heeft plaats

gevonden.

Stoutjesdijk heeft zich, evenals Schelling, bezig gehou—

den met stuifzanden op de Veluwe. Zijn voornaamste interesse

betrof het humusheidepodzol. Volgens Stoutjesdijk waren alle

door hem ondezochte stuifzanden ontstaan uit heidevelden op

dekzand (Stoutjesdijk, 1959).

Andere onderzoekers zijn Marsman (1971) en Jongerius &

Marsman (1971). In bovenvermelde artikëlen•doen de auters ver—

slag van hun studie over humeuze laagjes in dekzand. Over het

ontstaan van deze laagjes bestonden volgens Jongerius en Marsman

drie opvattingen:

a. De laagjes zijn he resultaat van stilstandfasen in de

verstuiving. Hierdoor kon zich vegetatie vormen. Het hu—

meuze laagje is dan een Al-horizont, die gevormd wordt on-

der het plantendek.

b. De laagjes representeren stilstandfasen waarin zich vege—

tatie kon ontwikkelen, maar de humus is het gevoig van

fossilisatie van de iregetatie.

c. De humeuze laagjes zijn afzettingen van humushoudend zand

dat van elders is aangevoerd.

Beide auteurs zijn van mening dat betreffende laagjes meestal

een gevoig zijn van de aanwezigheid van vegetatie. Indien meer

macroresten zijn te onderscheiden, is dit het resultaat van

fossilisatie als gevoig van een sterke verstuiving. Veel moder—

humus daarentegen wijst op geleidelijke opstuiving waarbij de

vegetatie zich nog lange tijd heeft kunnen handhaven (Jongerius &

Marsman, 1971).

In eenl aantal profielen die in een volgend hoofdstuk zullen wor—

den behandeld, is eveneens een afwisseling van humeuze laagjes

met niet—humueze laagjes te onderscheiden.
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Degene die het meest systernatisch onderzoek op stuif—

zanden heeft verricht is Koter (1968, 1970a, 1970b, 1978).

Kosters' werkterrein was eveneens de Veluwe, en met name zijn

dissertatie (1978) is uitermate nuttig omdat daarin een aan—

tal technieken ter bestudering van stuifzand op hun waarde

worden beoordeeld. Koster definieert stuifzand. als:

!... alle aan terrestrische pakketten ontleende, zandige
windafzettingen liggend op een duidelijk ontwikkeld bodem—
profiel en tevens de niet op een duidelijk bodemprofiel
rustende, zandige windafzettingen, die eveneens gekenmerkt
worden door een overwegend licht geelgrijze kleur, een
losse pakking en de aanwezigheid van humus houdende laagjes."
(Koster, 1978, p.11)

Voorwaarden voor het ontstaan van verstuivingen zijn (Koster, 1970):

1. de aanwezigheid van sterk gesorteerd, fijnkorrelig ma-

teriaal dat gevoelig is voor winderosie.

2. de afwezigheid van een plantendek.

3. een lage grondwaterstand zodat de grond snel uitdroogt.

Verstuivingen hebben altijd bestaan. De invloed van de

mens heeft echter op vele plaatsen, door bovenstaande voor—

waarden te bevorderen, het verstuivingsproces versterkt.

1 .4 Doelstellingen

In oktober 1979 kwam bij het archeologisch onderzoek

overduidelijk een stuifduin te voorschijn. Hoewel stuifzand

en uitblazingskornmen reeds in 1966 werden geconstateerd,

vormde dat toen geen aanleiding tot een meer diepgaand onder-
th Odoorn

zoek. Men dacht dat'e verstuivingen geen noemenswaardige in—

vloed hadden gehad op de bewoning. Met de toenemende interesse

in de paleodemografie van Drenthe kwam echter met steeds meer

kiem de vraag naar voren waarom men in de Vroege Middeleeuwen

bepaalde dorpen heeft verlaten. Het huidige onderzoek past

in het kader van deze algemene vraagstelling. Specifieker

luidt de vraag in hoeverre de verstuivingsfasen te relateren

zijn aan de verschillende archeologisch te constateren bewo—

ningsfasen. Tevens zou worden getracht het stuifduin driedi—

mensionaal in kaart te brengen.
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Floofdstuk 2 'iIERKWIJZE

2.1 Inleiding

Als gevoig van de opgraving ontstonden op regelmatige

afstanden van elkaar profielen. Daarom werd besloten dat deze

de basis moesten vormen van het onderzoek. De profielen —in

combinatie met de opgravingsplattegrond.en— vormen de beste

ingang tot het begrijpen van de relatie tussen bewoning en

verstuiving(en). Bet tekenen, beschrijven en fotograferen van

de profielen vormde dientengevolge de hoofdmoot van het veld—

werk. Ter ondersteuning werd tevens gebruik gemaakt van kaarten

en luchtfoto's (Geologische kaart van Nederland 1:50.000, blad

17 oost; Nieuwe Bodemkaart van Nederland 1:50.000, blad 17 oost;

Topografische kaart 125.000, blad 17 F uitgave 1975; Hoogte—

cijferkaart 1:10.000, blad 17 Fz. uitgave 1962; Luchtfoto's

van de Topografische Dienst in Deift, schaal 1:20.000, gemaakt

in 1952.., 1956 en 1972).

Na bestudering van literatuur waarin methoden werden be—

schreven en op hun waarde getoetst (Koster, 1978; Pape, 1972;

Maarleveld, 1968; Maarleveld, 1966; Marsman, 1971), bleek dat

vele methoden van onderzoek hun doel voorbij zouden schieten.

Het bepalen van de mineralogische samenstelling van het stuif—

zand in de hoop hiermee het herkomstgebied vast te stellen, zou

veel tijd vergen. Bovendienwas het vrijwel zeker dat het hier

verstoven akkerland en wat uitgestoven dekzand uit de zeer na-

bije orngeving betrof. Hoewel het aanplanten van bos rond de

nederzetting voor deze tijd niet is aangetoond (in tegenstel—

ling tot de late Middeleeuwen), is het waarschijnlijk dat er

nog niet ontboste stukken grond rond de nederzetting lagen.

Deze zullen het stuiven over grotere afstanden hebben belem—

merd.

Korreigrootte en sorteringsgraad op de f]..anken van een

stuifduin kunnen een indicatie geven omtrent ontstaanswijze

en overheersende windrichting waaronder het zand is afgezet.

Op de loefzijde bevindt zich namelijk wat grover materiaal

met een lagere sorteringsgraad dan ap de lijzijde. Deze

aspecten konden niet worden bestudeerd omdat de top van het

duin ontbreekt. Bovendien zijn de flanken verstoord door her—

haaldelijk ploegen. De verschillen in korreigrootte en sor—

teringsgraad tussen loef —en lijzijde zijn bovendien gering,
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Figuur 6 Ligging van de profielen

lOOm.
I I I
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doch wel consistent(Koster, 1978). In het geval van ên gelso-.

leerd duin zoals in dit geval, is deze consistentie moeilijk

te bepalen en biedt de techniek geen perspectieven.

Het zoeken naar én overheersende transportrichting op

grond van korreloriëntatie of locatie van verschillende kor-

reigroottefracties is niet reeël; turbulentie als gevoig van

de aanwezigheid van huizen, omheiningen en andere obstakels

moet groot zijn geweest.

Oppervlakte veranderingen van de zandkorrels, zoals af—

ronding en mattering kunnen een indicatie geven omtrent ouder—

dom en transportlengte. De ouderdom van het stuifzand kan

echter op grond van archeologische gegevens nauwkeuriger

worden vastgesteld. De transportlengte van het het verstoven

materiaal is vrijwel zeker gering geweest tengevolge van ver—

schillende obstakels (zie boven). Met behuip van oppervlakte-

veranderingen kunnen ook de ontwikelingsstadia van de zand-

korrels worden bekéken. Het vaststellen van deze stadia valt

echter buiten de doelstellingeri van dit onderzoek.

Wel is besloten het duin driedimensionaal in te meten.

Weliswaar was dit voor de noordelijke helft niet meer moge—

lijk daar dit deel in vroegere campagnes reeds geheel was

opgegraven (en afgegraven), maar van de profieltekeningen

uit vorige jaren konden wel hoogtepunten worden overgenomen.

Bovendien kon met hetvas.tstellen van de orféntatie van bet

duin misschien nog jets worden geconcludeerd omtrent de wind—

richting waaronder het zandtransport heeft plaats gevonden.

De meeste stuifduinen met een lengte die tweemaal zo groot

is als de breedte warden namelijk parallel aan de overheer-

sende windrichting afgezet. (Koster, 1978). Tevens werden een

aantal humus-, en fosfaatbepalingen gedaan. Verwacht werd dat

met behuip van gegevens omtrent de vertikale spreiding van

humus en fosfaat een beter inzicht te verkrijgen zou zijn

in welke lagen bewonings,- of beakkeringshorizonten zijn

en welke verstoven.

2.2 Profielbeschrijvingen

Een zestal profielen is getekend, vier in 1980, twee in

1981. De ligging van deze profielen is weergegeven in figuur 6.
Het betreft de profielen A,B,D,E,F en G. Profielen C' en D'

zijn getekend in 1966; een copie van deze tekeningen is te yin—
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den in bijiage 1. Van profiel X zijn alleen hoogtepunten over-

genomen. De profielen A, B, D en F (1980) zijn niet beschreven,

alleen getekend en op bepaalde plaatsen gefotografeerd. De pro—

fielen F en G (1981) zijn tevens beschreven met behuip van een

standaardformulier Bodemprofiel-beschrijving van de vakgroep

Fysische Geografie en Bodemkunde. Hierop werden de volgende

variabelen vermeld:

1. grens (abrupt, scherp, geleidelijk, diffuus)

2. vochtigheid (droog, zwak vochtig, nat)

3. kleur (mb.v. Munsell Soil Colour Chart)

4. textuur
5. aanwezigheid van grove delen

6. aanwezigheid van organische stof

7. beworteling

8. consistentie

9. aanwezigheid van houtskool en/of artefakten

Voor een deuinitie van deze variabelen wordt verwezen naar de

toelichting bij de beschrijving van bodemprofielen (met het

standaardformulier AV/ 280775) van de vakgroep Fysische Geo-

grafie en Bodemkunde.

In plaats van een beschrijving voor elk profiel afzon—

derlijk is gekozen voor een uitgebreide legenda. In profiel

B (van 40—45 m.) is de sequentie het meest cocnpleet en te—

vens het eenvoudigst. Hiervan zal de legenda worden toegelicht.

Door bewoning, verstuiving en ploegen is op vele plaatsen de

opeenvolging jets anders; uitzonderingen zullen apart worden

beschreven. De legenda en toelichtingen zijn te vinden in

Bijiage 1.

2.3 Het duin driedirnensionaal

Het duin •kon, zoals reeds verrneldt 'in par. 2.1, slechts

ten dele driedimensionaal worden opgemeten. Gedurende voor—

gaande campagnes was wel plaatselijk de horizontale verbrei-

ding van het stuifzand zoals dat in het opgravingsvlak te zien

was, aangetekend, doch niet de hoogte ervan. Wel zijn er gedu-

rende de campagne van 1966 twee profielen getekend (a' en D',

zie fig. 6,en fig. VII en VIII in Bijiage 1.) waarin stuif—

zand voorkomt. Deze hoogtes zijri in de reconstructie opgenomen.

Tevens is in 1978 halverwege de door mij getekende profielen

en profiel C' en D' uit 1966 nog een profiel vastgelegd (x)



—14—

waarin stuifzand voorkwam. Hiervan heb 1k de hoogtes gebruikt,

doch het profiel zeif is in dit versiag verder niet weergegeven

omdat het niet door mij zeif is getekend. Ondanks profiel X

blijft echter het gat tussen mijn profielen en die van 1966 erg

groot.

Door meetverschlllen van jaar tot jaar kunnen de metingeri.

een paar cm. afwijken. Daar we ter hoogte van de boornkwekerij

(het gearceerde gedeelte op de werkputtenkaart, fig. 1) het

stuifzand niet tot het eind konden vervolgen, is ook hier het

beeld niet compleet.

Om na te gaan in hoeverre de rug geheel ontstaan was door

verstuivingen en niet werd bepaald door het reeds aanwezige re—

lief in de ondergrond., is ook het oorspronkelijk vegetatieni—

veau driedimensionaa]. ingemeten. Hierbij is eveneens gebruik

gemaakt van de hoogtes van de desbetreffende laag in bovenge-

noemde profieltekeningen. De metingen kunnen hier en daar een

vertekend beeld geven omdat op verschillende plaatsen verschil-

lende restanten van het oorspronkelijke podzolprofiel bewaard

zijn gebleven. Meestal is dat de inspoelingshorizont, maar

plaatselijk zijn nog restjes loodzand aanwezig. Af en toe is

ook de inspoelingshorizont vrijwel geheel verdwenen.

2.4 Humusanalyse

Bemonsterd werd op punten waar zich problemen voordeden

bij de interpretatie van de profielen. Tijdens de eerste veld—

werkperiode (februari 1980) werd alleen een monster genomen op

moeilijk te interpreteren plaatsen. Het totaal aantal monsters

bedroeg 19. Tijdens de tweede periode (februari 1981) was de

bemonstering systernatischer: er werden 18 vertikale mon—

sterseries genomen in profielen F en G, met een totaal van 101

monsters.

Het humusgehalte is .bepaald met behuip van de titrime—

trisehe methode naar voorschrift van de RIJP (Rijksdienst iroor

IJsselmeerpolders; Anaysemethoden blz.I-64). Voor een beschrij—

ving van deze methode verwijs 1k naar Bijiage 2.

2.5 Fosfaatanalyse

Tijdens de eerste velUwerkperiode werden geen fosfaat—,

bepalingen gedaan. Toen was besloten dit wel tijdens de tweede

periode te doen, heb 1k eerst proefbepalingen van een dertig
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-tal monsters verricht om de variatiebreedte te bepalen. Daar

de quantitatieve laboratorium bepaling van fosfaatgebalte zeer

veel tijd vergt, is gekozen voor de veldtest zoals die is be-

schreven door Eidt (1973).

Deze veldtesten worden door archeologen gebruikt voor

het lokaliseren van bewoningsplaatsen. De redenatie is dat fos—

faat ook in de grond komt als gevoig van menselijke aktiviteiten

op een bepaalde plaats. Eidt is van mening dat de fosfaatgehal—

tes die het gevoig zijn van menselijke aktiviteiten veel hoger

zijn dan die van bemesting. Volgens deze auteur zou bemesting

de resultaten van deze test danook niet beinvloeden (Eidt, 1973).

De methode maakt gebruik van twee oplossinigen:

1. een oplossing van 30 ml. 5N HCL, 5 gram ammonium molybdate

en 100 ml. gedestilleerd water.

2. een oplossing van 1 gram ascorbinezuur en 200 ml. gedes—

tilleerd water.

Men neernt ongeveer 50 mg. grond en bedruppelt dat met oplossing

1., dertig seconden later gevolgd door een gelijke hoeveelheid

van oplossing 2. Na twee minuten ontstaan blauwe lijnen die
radieren

vanuit het centrum . Eidt heeft een schaal opgesteld die

de relatieve verschillen in waarden uitdrukt (fig. 7).

Phosphate Value
Length of
Radiating

Lines (mm)

Time of
Appearance

of Lines (mm)

Percent Ring
Around Sample

1. (None) 0 0 0

2. (Weak) : 2 Variable

3. (Regular) 2 1-2 50

4. (Good) 3-5 V-1 75

5. (Strong) 8 /2 100

figuür 7. Eidt's schaal voor fosfaatanalyse

2.6 Zuurgraad

De zuurgraad van de grond. heeft invloed op het fosfaat—,

humusgehalte van de grond (Schelling, 1955). Ondanks de afwe-.

zigheid van een specifieke vraagstelling die zuurgraad.meting

vereiste, heb ik ter completering een d.ertig—tal proeven ge—
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daan met zuurgraadbepaling. Hiervoor heb 1k de monster8 geno—

men op drie plaatsen en verschillende vertikale posities met

behuip van een Pehameter, Hellige (fabrikant Litton).
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3.1 Profielen

De profielen wijken op een aantal plaatsen af van het

standaardprofiel zoals cUt is beschreven in Bijiage 1. (zie

par. 2.2). Het podzolprofiel is behalve op de oostelijke

flanken van het duin, waarhetdekzand is verstoven tot op

het keizand (foto 2), aanwezig. De middeleeuwse bouwvoor ont—

breekt alleen op de top van het duin. Tussen deze horizonten

vinden echter hier en daar verschuivingen plaats.

foto 2. tussen profiel A en B, oostelijk deel: het dek—
zand is geheel verstoven.

In de eerste plaats hangen deze afwijkingen samen met

het stuifzand: op somrnige plaatsen is het pod.zolprofiel ver—

dwenen waardoor het stuifzand direkt op het dekzand. ligt

(oostelijk dee]. profiel A en B). Voorts treedt in het ooste—

lijk deel van profiel A en B nog een tweede onregelmatigheid

op. Er zijn hier versehillende stuiflagen te onderscheiden,

voornamelijk op grond van kleurverschil (grijs en geel, voor

interpretatie zie hoofdstuk 4.). In het uiterste oosten ligt

een grijze stuiflaag direkt op het keizand; het dekzand ont—

breekt hier.Een gele stuiflaag wigt vanuit het westen hier—

over uit, evenals een tweede stuiflaag (fig.8).

/
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figuur 8. SchematisChe voorstelling van de stuiflagen in het

ostelijk deel van profiel A en B (niet op schaal).

De belangrijkSte categorie afwijkingefl is van antropo—

gene aard. Het zijn verschijnselefl als hutkommen, kuilen, grep—

pels, houtskoolconcentraties etc. die direkt aan de bewoning

te relateren zijn. De bewoningslaag zeif is jets donkerder dan

de grijze stuiflaag (10 YR 3/3) en in de profieltekeningen met

een jets grotere pendikte weergegeven (zie legenda Bijiage 1.).

De consistentie van de bewoningslaag is los, de vochtigheid

zwak; zij is met name in profiel F markant aanwezig. Even-

eens samenhangend met de bewoning zijn de (dichtgestoven) grep—

pels op de top van het duin (zie hoofdstUk 5, foto's 7 en 8).

3.2 Het duin dried'imensiOflaal

Het resultaat van het inmeten van de hoogtes van het

stuifzand en van het oorspronkelijke bodemprofiel is weerge—

geven in figuren 9 en 10. Aangezien de afstanden tussen de

meetpunten soms zeer groot zijn -zodat niet met zekerheid het

verloop van een hoogtelijn kon worden vastgesteld— is gekozen

voor de volgende benadering. Tot negen meter van een meet—

punt wordt de hoogtelijn doorgetrokkefl, en tussen negen en 15

meter afetand van een meetpunt gestippeld. Indien de afstand.

tussen twee meter groter was dan 15 meter, is de lijn niet

do orgetrokken

Het is dujdelijk dat de top van het duin met de middel—

eeuwse bouwlaag is verploegd in de huidige bouwvoOr, aithans

op een aantal plaatsen. Het beeld dat ontstaat verthont veel

I

0
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no.
no.

pro—
pro-
fiel

omschrijving bep.1
hum.%

bep.2
hum.%

resutaat
mumus

1 A verstoven akkerland 0.35 0.32 0.34

2 A stuifzand 0.35 0.32 0.34

3 A dekzand met ijzeroer 0.91 0.70 0.81

4 A stuifzand 0.11 0.18 0.15

5 A verstoven akkerland 0.46 0.49 0.48

6 B verstoven akkerland 0.84 0.70 0.77

7 B stuifzand. 0.28 0.25 0.27

8 B humeus stuifzand. 0.18 0.39 0.29

9 B podzol (B2 hor.) 0.56 0.67 0.62

10 C humeus stuifzand 0.76 0.83 0.80

11 C. humeus stuifzand 0.57 0.60 0.59

12 D niiddeleeuwse bouwvoor 0.74 0.83 0.79

13 D stuifzand 0.86 0.86 0.86

14 D verstoven akkerland 0.69 0.74 0.72

15 D stuifzand 0.52 0.38 0.45

16 B B-vorming onder bouwvoor 0.99 1.10 1.05

17 E middeleeuwse bouwvoor 1.00 0.89 0.95

18 E verstoven akkerland 1.10 0.86 0.98

19 E stuifzand 0.72 0.72 0.72

Tabel 1 Resultaten van de humusanalyse

r
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gelijkenis met dat van de 1:10.000 hoogtelijnenkaart (fig.3).

De orientatie van het intensief onderzochte zuidelijk deel

is Z0—NW, naar het noorden toe krijgt het stuifzand echter een

noordwaartse orientatie. In het zuiden buigt het d.uin zich licht

naar het oosten toe af, geleidelijk vervlakkend. Hierkon.de

oostelijke flank van het duin niet worden bereikt door de aan—

wezigheid van de boomkwekerij.

De verhouding tussen lengte en breedte is moeilijk te

bepalen daar de horizontale uitbreiding niet precies bekend is.

Ret is echter waarschijnlijk dat het een langgerekt duin be-

treft met een bele flauwe helling naar het noorden. De westflank

maakt de indruk minder sterk te hellen dan de oostflank. Ret

is.echtermogelijk dat de boomkwekerij hier storend werkt.

Met betrekking tot de irivloed van het oorspronkelijke re-

lief op het stuiven en de uitéindelijke vorm van het duin, kan

het volgende worden opgemerkt. Het is duidelijk dat de top van

bet stuifduin op de meeste plaatsen overeenkomt met de hogere

delen van het oorspronkelijk podzolprofiel. Uitzondering hier—

op vormt het westelijk deel van profiel F. her zit de podzol

zeer hoog (23.20 m. + N.A.P.) maar stuifzand is niet of nauwe—

lijks aanwezig.

3.3 Humusanalyse

De verschillen in humuspercentage bleken uiterst gering,

namelijk van zwak tot matig humeus. Het resultaat van deze

analyses is weergegeven in tabel 1. De verschillen in humus-

percentage van het stuifzand varieren van 0.15% (monster nr.4)

tot 0.86% (monster nr.13). Ret verschil in de hoeveelheid hu-

mus tussen "schoon" stuifzand , "verstoven akkerland" en hu—

meus stuifzand (wat donkerder, maar geen homogene laag, iets

gevlekt) is niet significant. Dit is uitgerekend met behuip

van een Nann—Withney test. De resultaten van deze test zijn

weergegeven in tabel 2.

Stuifzand (n=6)

verstoven akkerland (n=5) u=8
p=.l23

humeus stuifzand (n=3) u=7 u=6
p=.357 p=.393

stuifzand verst. akkerl. humeus stuifz.

Tabel 2 resultaten van de Mann—Whitney test
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Het verschil tussen schoon stuifzand enerzijds en verstoven

akkerland of humeus stuifzand anderzijds is eenzijdig getoetst.

De reden hiervoor is dat de richting vaststaat: het is te

verwachten dat schoon stuifzand minder humus bevat dan versto—

yen akkerland.

Daar de resultaten van dez 30 monsters zo weinig bemoe—

digend waren, is besloten de 101 monsters van profiel P en G

niet te analyseren.

3,4 Fosfaatanalyse

De resultaten van de 30 proefnemingen waren alle gelijk,

Alle monsters scoorden hoog, namelijk 5 op de schaal van Eidt.

Aangezien niet te verwachten was dat analyse van de 101 monsters

van de tweede veldwerkperiode een beter resultaat zouden opleve—

ren, zijn deze niet onderworpen aan EIdt's veldtoets. De es van
Odoorn is gedurende vele honderden jaren intensief' bewoond en

bebouwd geweest, terwiji bovendien de laatste eeuwen veel be—

mesting heeft plaats gehad. Hoewel fosfaat niet erg mobiel is,

zal de langdurige bewoning al genoeg fosfaat in de bodem heb-

ben gebracht om hoog te scooren op Eidt's schaal; dit ondanks

diens bewering van het tegendeel.

De kwantitatieve laboratorium proeven voor fosfaatbepa.-

lingen heb 1k achterwege gelaten. Deze vergen veel tijd en lo—

nen niet de moeite als de vooruitzichten zo weinig bemoedigend

zijn als in dit geval.

3.5 Zuurgraad

Alle monster scoorden Ph 4. Dit is normaal voor de arme

zandgronden, die bijna alle een zure bodem hebben. Na 30 mon-

sters heb 1k de proefnemingen dan ook niet voortgezet.
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Hoofdstuk 4 INTERPRETATIE

4.1 Profielen

In het volgende zullen de profielen van onder naar bo—

yen worden genterpreteerd,

Op het keizand,dat alleen alleen in hét oostelijk deel

van profiel A en B voorkornt, ligt het dekzand. Hierin heeft

zich een podzolprofiel gevormd dat echter op de meeste plaat—

sen nagenoeg weer is verdwenen. Alleen van de inspoelingshori—

zont resteren nog delen van verschillende dikte. Restanten van

een loodzandlaag (uitspoelingshorizont) zijn nog te zien in

profiel F (op 40 m., niet op de tekening aangegeven). Op veel

plaatsen maakt dit podzol restant de indruk beakkerd te zljn

(mond. med. HP. Waterbolk).

In 1980, toen profiel F nag niet was getekend, dacht 1k

dat er misschien reliefinversie had plaatsgevonden. De podzol

vertoonde weinig of geen hoogteverschillen; in het oosten is zij

geheel verdwenen. Ret zou dus mogelijk zijn dat zij in het

oostelijk deel oorspronkelijk wat hoger lag, waardoor daar

(misschien ten gevolge van de beakkering) de wind er meer vat

op had. In het lagere gedeelte zou dan het podzolprofiel (ge—

deeltelijk) bewaard zijn gebleven omdat het verstoven materiaal

daar werd afgezet. De gegevens van profiel P hieromtrent wijzen

echter in een andere richting. }Jier is het maximale hoogtever—

schil in hoogte van de podzol + 70 cm. Het podzol profiel

daalt duidelijk in oostelijke richting. In westelijke rich—

ting blijft het vrij viak. Dit duidt erop dat het toch gaat

om een dekzandrug. In het oosten is deze rug "aangevreten"

door de wind waardoor in dat gedeelte het dekzand met het

podzolprofiel plaatselijk is verdwenen.

Umdat op de meeste plaatsen, speciaal op de oostelijke

flank van het duin, het grijze stuifzand op het dekzand ligt,

moet dat worden gezien als de eerste stuiflaag. Waarschijnlijk

betrefthetverstoven akkerland (de humusdelen zorgen voor de

grijze kleur), De bewuste akkers lagenop dekzand en hebben

het bovenste deel van het reeds aariwezige podzolprofiel irer—

stoord.

In het oostelijke deel is het podzolprofiel met het

daarop geLegen akkerniveau geheel verstoven. De wind kreeg

daarna oak vat op de C—horizont, hetgeen resulteerde in een

gele stuiflaag die naar de top van het duin toe uitwigt over
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het verstoven akkerland. Plaatselijk zijn beide niveau's opnieuw

uitgestoven en ligt een grijze laag (eveneens verstoven akker—

land direkt op keizand, uitwiggend over de gele laag verstoven

dekzand (zie fig.8). Een dergelijke afwisseling van humeus en

schoon stuifzand wordt aangetroffen in het oostelijk deel van

profiel A (tussen 25 en 45 m.) en B (tussen 0 en 20 m.)

De afzettingsduur van de stuifzand.lagen kan enorm van-

eren.Bij hoge windsnelheden kunnen vele centimeters in korte

tijd worden a±'gezet. Het verder onderverdelen van bovenbeschre-
ienjeigevo1.

yen sequentie is,niet mogerijk. Stilstandfasen in de vorm van

beginnende A—horizonten (Marsman, 1971), humeuze niveu's zijn

afwezig, behalve in profiel B en G (foto 3). Maar ook hier is

de tijdsduur van de verstuivingen niet na te gaan. Deze humeu-.

ze niveau's kunnen al na korte tijd zijn ontstaan.

Foto 3 Afwisseling van humeuze en niet humeuze laagjes in
profiel C (33 m.)

De verdere historie van het duin houdt direkt verband

met de bewoning en zal daarom worden besproken in hoofstuk 5.

4.2 Het duin driedimensionaal

In hoofdstuk 3 zagen we dat de orientatie van het duin

Z0-NW is. In hoeverre deze orientatie overeenkomt met de wind—

nichting waarbij het zand werd getransporteerd, is moeilijk te

/
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zeggen. In een bewoond/ bebouwd gebied als dit, zal de tur—

bulentie als gevoig van diverse obstakels groot zijn geweest.

Het is in ieder geval een longitudinale stuifzandrug. Of het

hier een streepduin (stéile lijzijde, flauwe loefzijde) of een

tongduin (flauwe lijzijde, steile loefzijde) (Koster, 1978)

betreft, is moeilijk na te gaan wanneer men de windrichting

niet kan bepalen (op grond van sorteringsgraad en korreigrootte—

fracties, zie par. 2.1). Daar zich echter aan de oostelijke zij—

de een uitgestoven gedeelte bevindt (foto 4), zou men kunrien

zeggen dat de wind die voornamelijk voor het stuiven verant—

woordelijk was, uit zuidoostelijke richting kwam. In dat geval
gaan

zou het dus oni een tongduir Noordelijker (in het zuidelijk

dee]. van de werkput van 1966) bevindt zich echter ook een uit-

gestoven laagte met een ZW—NO orientatie. Hiervoor kan een

(zuid)oosten wind niet verantwoordelijk zijn geweest. Dit leidt
wind

tot de conclusie dat de verstuivingen ond.er variabeleArich—

ting hebben plaatsgevonden. Ret is daarom niet mogelijk om

ên transportrichting aan te wijzen.

foto 4 Uitgestoven deel tussen profiel D en E, weer opge—
vuld met humeus stuifzand.

/
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4.3 Hurnusana1

Gezien het feit dat het humuspercentage van de versto—

yen lagen driekwart van de totale variatiebreedte beslaat

zie par. 3.3), kunnen we concluderen dat humuspercentage niet

een scheidende factor is. Het verschil in percentage humus

tussen verstoven en niet-verstoven lagen is gering. Het is

daarom waarschijnlijk dat ook veel akkerland is verstoven.

In monster 4 (0.15 %) betreft het het onderliggende dekzand.

dat uitgestoven is. Dat dit laatste inderdaad is gebeurd.,

zien we in het oostelijk deel van profiel A,B,D en E, waar

de podzol is verdwenen en het dekzand is weggestoven tot op

het keizand (zie foto 2). Deze conclusies bevestigen de inter—

pretatie van de profielen.



middeleeuws6
bouwvo on

s tuif z and

bewoningslaag

s tuifz and

rest podzol
met beakkering

foto 5 Sequentie van bewoningslagen en stuifzand
(profiel F 49 m.)
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Hoofdstuk 5 INTEGRATIE VAN FYSISCR GEOGRAFISCHE EN

LOG I SCHE GEGEVENS

De integratie van fysisch—geografische en archeologische

gegevens kan het beste geillustreerd worden aan de hand van

foto's van profiel F waar de relatie tussen beide het duide-

lijkst is. In het voorgaande werd reeds verondersteld dat de

vroegste a.kkerfase direkt op dekzand was gelegen. Hierdoor is

de bovenzijde van het zwakke podzolprofiel losgewoeld en de

vegetatie verdwenen. Pas daarna is voor het eerst verstuiving

op getreden. Dit resulteerde in een stuiflaag van variabele

dikte, hoofdzakelijk bestaand uit verstoven akkerland, hier

en daar ook uit verstoven dekzand (waar de akkerlaag geheel

is uitgestoven en ook het dekzand werd opgenomen). Plaatse—

lijk is het dekzand in deze fase geheel tot op het keizand

verstoven en even verder als een dik pa1ket schoon stuifzand

weer afgezet (oostelijk deel profie]. A en B).

Op de eerste stuifzandlaag heeft opnieuw bewoning plaats-

gevonden, getuige een niveau met houtskool en scherven. Ook

deze laag is gedeeltelijk weer verstoven (foto 5). Omdat in

profiel F de sequentie iets is verstoord, krijg ik de indruk

dat ook tijdens de bewoning verstuiving moet hebben plaats ge—

vonden. Een aanwijzing hiervoor vormen ook de dichtgestoven

hutkornven in het viak tussen profiel G/B en D (foto 6) en

met stuifzand opgeviilde greppels (foto 7 en 8).

foto 6 Dichtgestoven hutkom.



1 rniddeleeuwse bouwvoor

2 = greppel opgevuld met stuifzand

3 = insnijding verbrand huis

4 = oudere bewoningslaag

5 = stuifzand (meer of minder humeus)

foto 7 Dichtgestoven greppel in profiel F

-j
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Deze greppels liggen op de top van het duin en zijn

gevuld met zeer los materiaal van een erg lichte kleur. Ze

"hangen" onder de middeleeuwse bouwvoor en doorsnijden een

grijze laag van verstoven akkerland. Plaatselijk tr.eft men

wat houtskool in de vulling aan (foto 7). De functie van de

greppels is niet duidelijk. Er worden geen paalgaten in aan-

getroffen of andere sporen die zouden kunnen wijzen op een

functie als standgreppel voor een omheining of windscherm.

Onderin de greppels is de vulling wat humeuzer en lemiger

hetgeen er op zou kunnen wijzen dat er (tijdelijk) water in

heeft gestaan. Chronostraigrafisch gezien vormen de greppels

eveneens een probleem. Ze liggen namelijk op de top van het

duin waar een deel van de gelaagdheid is verdwenen door ver—

stuiving of ploegen, zodat de insnijding niet duidelijk meer

is.

In profiel F is de relatie van de greppels tot de be-

woning wel jets duidelijker. Op 49 m. is te zien dat het

stuifzand waarmee de greppels zijn opgevuld, het bewonings—

niveau snijdt. Even verder (54 tot 58 m.) wordt deze stuif—

laag op haar beurt weer gesneden door een kuil met zeer veel

houtskool, behorend tot een latere bewoningsfase (foto 9).

Bit kan betekenen dat de greppels en het stuifzand waarmee

ze zijn gevuld chronostratigrafisch tussen twee bewonings-

fasen in moeten worden geplaatst. De bovenste van deze twee

bewoningsniveau's betreft hier een verbrand huis (foto 9)

van een zeer laat type dat waarschijnlijk in de 9de — 1.0de

eeuw gedateerd kan worden. De greppels dateren dus van na het

begin van de nederzetting in de 6de eeuw en van v66r de 9de

•10de eeuw. Oak houdt dit in dat verstuivingen hebben plaats—

gevonden tijdens de bewoning.

Op de meeste plaatsen ligt het rniddeleeuwse akkerland

direkt op stuifzand. Het is moeilijk na te gaan of dit stuif—

zand is afgezet nadat het dorp in noordelijke richting was

opgeschoven. Door beakkering zal veel van het stuifzand zijn

meegeploegd (in de laatste fase die door Waterbolk -1973a—

wordt beschreven, is al sprake van een es). Een deel van de

sequentie ontbreekt dus, maar het is waarschijnlijk dat er

na het afbranden van het 9de10de eeuwse huis nog meer ver-

stuiving is opgetreden, te meer daar het land intensief werd

I



Foto 8. Dichtgestoven greppel in het viak ten zuiden iran profiel F

Foto 9. Verbrand huis in profiel F (49—57 meter).
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bebouwd. Ook boven de middeleeuwse bouwvoor, viak onder de

huidige is nog stuifzand te zien (profiel G), hetgeen bewijst

dat tijdens de rniddeleeuwse akkerfase nog verstuiving heeft

plaatsgevonden.

De sterk verschillende sequenties in de profielen maken

het bijzonder moeilijk de sedimentatie geschiedenis samen te

vatten in een schema. Foto 7 illustreert de complexiteit van

het geheel nog het meest treffend en kan als zodanig wellicht

een schema vervangen.
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CONCLIJSIE

Uit de afwisseling van stuifzandlagen en bewoningslagen

blijkt dat na de verschillende stuiffasen, de bewoning niet

definitief is verplaatst. Het verbrande 9de_10de
eeuwse huis

is nog weer gebouwd op een aantal stuiflagen. Dat houdt in dat

de ver.stuivingen op zich niet direkt de oorzaak kunnen zijn ge-

weest voor het verschuiven van de nederzetting in noordelijke

richting. De aanwezigheid van dichtgestoven hutkommen (mt een

jongere bewoningslaag er overheen) wijst erop dat zich binnen

de nederzetting tljdelijk open plekken hebben bevonden waar de
wind vat op kon krijgen.

Het is wel mogelijk dat op den duur het terrein minder

aanterkkelijk werd voor de aanleg van huisplaatsen door de

aanwezigheid van vele oneffenheden (dichtgestoven hutkommen,

uitgestoven laagtes etc.). EJierdoor kan een verschuiving van

de nederzetting in noordelijke richting eventueel mede worden

verklaard. Voor beakkerlng bleef bet terrein echter geschikt.

Het felt dat in de rniddeleeuwse situatie hier een es ontstond,

geeft dat ook reeds aan.

Het bleek niet mogelijk de chronostratigrafie schematisch

weer te geven. Hiervoor zijn verantwoordelijk ht felt dat de

sequentie v4n plaats tot plaats verschilt en het felt dat de

verschillende profielen parallel aan elkaar ligen en ze m.oei—

lijk aan elkaar zijn te relateren door het ontbreken van dwars-

profielen. Wellicht kan foto 7 nog het best worden beschouwd

als een illustratle van de complexiteit die representatief is

voor het geheel.
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Bijiage 1

LEGENDA

Recente bouwvoor

Middeleeuws bouwland

Kleur: 7.5 YR 3/2

Vochtigheid: zwak

Cinsistentie: makkelijk wrijfbaar

Grens: met bovenliggende bouwvoor scherp, met onder-

liggende laag geleidelijk o± diffuus.

Stuifzand

Kleur: 10 YR 4/4, 10 YR 5/4, 10 YR 5/6, 10 YR 5/8

1Tochtigheid: zwak

Consistentie: los

Grens: met onderliggende grijze laag geleidelijk, met

bouwvoor erboven eveneens. Soms een scherpe grens

op de podzol..

Bijzonderheden: soms zijn zwak hurneuze laagjes aanwezig

in het stuifzand. Deze zijn aangegeven

door een bandje jets dichter op elkaar

liggende stipjes. Op die plaatsen waar

het stuifzand erg dun is, is deze op de

tekening wit gelaten.

Grijze 1aa

Kleur: 10 YR 4/3

Vochtigheid: zwak

Consistentie: los

Grens: naar het gelere stuifzand geleidelijk, met de

podzol scherp.



• • Podzol

Kleur: 10 YR 3/3, 10 YR 3/2, 7.5 YR 4/4, 10 YR 4/3,

10 YR 4/4, 10 YR 4/6, 10 YR 3/4

Vochtigheid: zwak vochtig tot vochtig

Consistentie: makkelijk wrijfbaar

Grens: met bovenliggend stuifzand scherp of geleidelijk,

met onder1igend dekzand diffuus.

Bijzonderheden: overal is de A-horizont verdwenen, even—

als de uitspoelingslaag (loodzand). Al—

leen in profiel P zijn nog restjes van

het loocizand aanwezig. Gewoonlijk is

echter alleen de inspoelingshorizont in

meer of minder sterke mate aanwezig.

Kleur: 10 YR 5/8, 10 YR 5/6

Vochtigheid: vochtig

Consistentie: makkelijk wrijfbaar

Gr.ns: met bovenliggende podzol diffuus

Bijzonderheden: bevat veel ijzerconcreties

45rn.)

H 1111 niet verder beschreven

Bewoningsl aag

Kleur: 10 YR 3/3

STochtigheid: zwak vochtig

Consistentie: los

Grens: diffuus of geleidelijk

*++ Houtskool

5— Infiltratiebandjes
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Bijlage 2

BESCHRIJVING VAN DE TITRINETRISCHE HUMUSBEPALING

Voor deze bepaling moeten de monsters (die in plastic

zakken waren bewaard) eerst "luchtdroog" worden gernaakt, d.w.z.

dat het vochtgehalte van de monsters in evenwicht moest worden

gebracht met de atmosfeer. Bij deze methode kunnen alleen mon-

sters met max. 7% humus worden onderzocht.

De organische stof wordt geoxideerd door het monster te

koken met kaliumdichromaat-zwavelzuur:

K2Cr7 + 4 HS04 ---- KS04 + 0r2(S04)3 + 4 H20 + 3 0

Cr2072 + 8 H -—-- 2 Cr3 + 4 H0 + 3 /

De overmaat kaliurndichromaat moet vervolgens worden teruggetri—

treerd met arnrnoniumferrosulfaat (Mohr's zout):

6 Fe2 + Cr2072 ÷ 14 H —- 6 Fe3 + 2 Cr3 + 7 1120

inig kaliumdichromaat wordt tijdens het koken ontleed door auto-

oxydatie, Daar tijdens het koken van de monsters een deel van het

kaliumdichrornaat wordt opgenomen door de organische stof, is bij

de blanco bepalingen heteffect van de auto-oxydatiehet grootst.

Daarom wordt een coi,rectie toegepast van +0,02 ml titratieverschil

tussen blanco bepaling en monster. Op grond van het hierikit ver—
kregen gegeven wordt het humusgehalte van de grond berekend. Hier-

bij wordt aangenomen dat de humus 58 % koolstof bevat (v.d. Burg,

1980). De factor voor herbereiding van het koolstofgehalte op

humus wordt dus: 100:58= 1.724.

De verdere berekening gaat als volgt:

Titer (NH4)S04.FeSO4 (Mohr's zout) = t
Getitreerd voor blanco bepaling a ml Mohrts zout (t)

Getitreedr voor bepaling b ml Nohr's zout (t)

Verbruikte hh. K2Cr207 door bepaling c ml

Verbruik (c ml) corrigeren met +0.02 ml per ml.

1 ml (NH4)2S04.FeSO4 1.000 n = 1 ml K2Cr207 1.000 n

per 100 g luchtdroge grond:

(c + c x 0.02).t. 1.724 % humus

fl



Opmerking:

titer I Mohr's zout: 0.1993 n

titer II Mohr's zout: 0.1963 n

titer III Mohr's zout: 0.2016 n

(naar J. van den Burg 1980. Analyse rapport no. 80—1; Onder—
zoek van stuifzand bij Odoorn.
Intern rapport van het Laboratorium
van de Vakgroep Pysische Geografie
en Bodemkunde, Groningen.)


