
EMMEN OP DE RAND VAN HOOG EN LAAG
Gerard Gonggrijp

Enige tijd geleden (Noorderbreedte, 19854) heeft
u naar aanleiding van het verschijnen van het rap-
port Gea-objekten van Friesland kennis kunnen
maken met de geologische geschiedenis van Gaas-
terland. Inmiddels zijn ook de belangrijkste geo-
logische, geomorfologische en bodemkundige ob-
jekten van Drente geïnventariseerd. In het rapport
over deze provincie zijn 51 waardevolle objekten
opgenomen. De verscheidenheid aan objekten is
ook hier groot en varieert van keileemgebieden tot
h oogvenen en van resten van vorstheuvels tot
beekstelsels. Uit het ruime aanbod van interessan-
te Drentse objekten is ditmaal de keus gevallen op
het gebied rond Emmen.
Het Emmense landschap heeft met Gaasterland
gemeen dat de vormgeving de laatste 150.000 jaar
heeft plaatsgevonden. De grote lijnen werden voor-
al in de voorlaatste ijstijd uitgezet, terwijl de details
veelal in de laatste ijstijd werden aangebracht. Een
zeer opvallende grote lijn is de Hondsrug, een sys-
teem van ruggen die van noordnoordwest naar
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zuidzuidoost lopen (fig 1). Aan de westzijde zijn ze
nauwelijks op te merken, maar aan de oostzijde is
er sprake van een fors hoogteverschil van plaatse-
lijk meer dan 12 m. Dit maakt deze oostelijke
Hondsrugrand tot een van de meest markante vor-
men van Noord-Nederland.
Vooral het kontrast met het vlakke veenkoloniale
landschap is treffend. Maar ook de kleinere vor-
men zijn in verband met hun interessante ont-
staansgeschiedenis zeer de moeite van het be-
kijken waard!
Dit kan aan de hand van de geologische fietsroute
die aan het einde van dit artikel wordt beschreven.
De auteur is werkzaam bij het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer te Leersum.

Enkele reis Scandinavië—Nederland
Ons verhaal begint ongeveer 150.000 jaar geleden.
De gletsjers van Scandinavië waren destijds aaneen-
gegroeid tot een enorme ijskap, die zich had vergroot
ten koste van het zeenivo dat gestaag was gedaald.
Niet alleen Noord-Europa maar ook ons land raakte in
de greep van deze ijskap. De begroeiing verdween
door de koude, zodat het oprukkende ijs een kaal land-
schap wachtte. Noord- en Midden-Nederland werden
geheel door het ijs bedekt. Langs de randen duwde de
ijsmassa de onderliggende horizontale aardlagen op
tot heuvelruggen, stuwwallen genoemd.
In Midden-Nederland reiken ze tot 100 m boven zee-
nivo. Het hoogste punt van Gaasterland dat in een la-
tere fase werd opgeduwd, ligt slechts op 13 m. Ken-
merkend voor de stuwwallen zijn behalve hun opval-
lende hoogte, de door de stuwing scheefgestelde aard-
lagen (fig 2.1).

In een aantal zand- en grindgroeven aan de oostzijde
van de Hondsrug nabij Emmen zijn ook dergelijke
scheefstaande lagen aangetroffen.
Het is dus niet verwonderlijk dat de Hondsrug wel voor
een stuwwal is aangezien, maar daarover later meer.
Het landijs heeft in de omgeving van Emmen een pak-
ket puin neergelegd. Dit mengsel van leem, zand,
grind en stenen is op zijn weg naar het zuiden door het
ijs opgenomen en meegevoerd naar ons land. Toen
het klimaat weer warmer werd, trok het ijsfront zich te-
rug en bleef deze zogenaamde grondmorene of naar
de samenstelling wel keileem geheten achter. Ook de
enorme stenen die veel later door de hunebedbou-

SAALIEN (voorlaatste Ijstijd)

fig 2. Schematische voorstelling van enkele vormen en verschijnselen
uit de afgelopen 150.000 jaar

wers zouden worden gebruikt voor hun graven, wer-
den aangevoerd. In de omgeving van Emmen is een
aantal fraaie exemplaren bewaard. Overigens ver- .
dween niet al het ijs toen het front zich terugtrok. Grote
blokken ijs afkomstig van de sterk met scheuren door-
kliefde ijskap werden omgeven of bedekt met zand,
dat meegevoerd was door het smeltwater van de ijs-
kap. Dit ijs kon zo nog lange tijd blijven bestaan voor-
dat het afsmolt en er alleen nog een gat, een doodijs-
gat overbleef (fig 2.2). Misschien dat de kom ten zui-
den van het Meerbosch bij Weerdinge zo'n doodijsgat
is. Schommelingen in het klimaat brachten met zich
mee dat perioden met een betrekkelijk snelle terug-
tocht van het ijs werden afgewisseld met tijden waarin
het ijsfront stagneerde of zelfs weer enige terreinwinst
boekte. Nadat de omgeving van Emmen ijsvrij was ge-
worden en het front zich in noordoostelijke richting
had teruggetrokken, volgde er in de omgeving van
Winschoten nog een kleine uitbreiding.
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Fig 3. Hunebed opgebouwduit door het landijs aangevoerde
Scandinavische stenen gelegen ten zuiden aan Vdthe

Dit resulteerde in de vorming van de lage heuvels in
No or doo st- Gr oning en.
In die tijd stroomde een door smeltwater gevoede
voorloper van de Hunze, die ook water van de rivier de
Eems langs het ijsfront voerde, waardoor een kilome-
ters breed en tientallen meters diep dal werd uitge-
schuurd. De westelijke dalwand werd gevormd door
de Hondsrug.
Deze stroom voerde later echter ook weer materiaal
aan. Uit diepe boringen is gebleken dat het smeltwater
voor het beginvan de warme Eemtijd hier al een 15 m
dikzandpakket had achtergelaten.

Begraven moerassen
Het klimaat was ongeveer 120.000 jaar geleden al dui-
delijk verbeterd. De warme Eemtijd brak aan en de be-
groeiing herstelde zich weer. Misschien was het toen
zelfs iets warmer dan nu het geval is.
Aan de voet van de imposante Hondsrug, die destijds
bij Emmen zo'n 30 m boven het dal moet hebben uit-
gestoken, trad kwel op. Er ontstond hier eenvochtig
milieu waarin veengroei mogelijk was. In de loop van
deze warme tussenijstijd vormde zich een meer dan
2,5 m dikke veenlaag. Deveengroei is naar alle waar-
schijnlijkheid geringer geweest dan later in onze tijd
toen het gehele veenkoloniale gebied van Drente en
Groningen werd bedekt met een meters dik pakket.
De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk. Het herstel
van de begroeiing leidde ertoe dat de erosieve krach-
ten als water en wind maar weinig vat kregen op het
oppervlak, met als gevolg dat het zijn vorm behield. De
laatste ijstijd bracht hier echter wel grondig veran-
dering in.

Aan de rand van de ijskap
De laatste ijstijd, het Weichselien geheten, zette on-
geveer 70.000 jaar geleden in. De processen in deze
periode zijn in belangrijke mate verantwoordelijk ge-
weestvoor het aanzien van het huidige landschap. Op-

nieuw kwam het tot de vorming van een reusachtige
ijskap in Noord-Europa. Maar ditmaal bleef Neder-
land ijsvrij, hoewel het ijsfront niet ver van ons land ver-
wijderd lag. Bij Hamburg, ongeveer 200 km van Em-
men, werd de opmars van het ijs tot staan gebracht on-
der invloed van het veranderende klimaat. De na-
bijheid van het ijs hield hier de temperaturen echter
laag. Zo zakte de gemiddelde temperatuur in juli tot
slechts een paar graden boven nul, nu vergelijkbaar
met de hoogste delen van het Scandinavische hoog-
land en aanzienlijk kouder dan de 18° waarvan we
hier thans mogen genieten. Het grootste deel van het
jaar vroor het en alleen in de zomermaanden kwam
het kwik even boven nul. Het gevolg van deze koude
was een diep bevroren bodem, waarvan alleen in de
zomer een dunne bovenlaag ontdooide. Onder deze
omstandigheden was er bepaald geen sprake van een
florissante begroeiing. Gedurende de koudste peri-
oden bestond ons land uit een poolwoestijn. De wind
had dan vrij spel en kreeg gemakkelijk vat op de zand-
ondergrond. Grote hoeveelheden zand kwamen op
deze manier in beweging en werden elders weer neer-
gelegd, soms als een alles bedekkende laag, soms als.
lage duinen (fig 4, fig 2.7). Ook in de omgeving van

Fig 4. Odoomerzand

Emmen werd dit zogenaamde dekzand neergelegd.
Maar op de hoogste delen in het landschap zoals plaat-
selijk op de Hondsrug werd het zand er weer afgebla-
zen.
De permanent bevroren ondergrond leidde tot ver-
schillende processen, waarvan de gevolgen ook nu
nog in het landschap zichtbaar zijn.
Zoals reeds gezegd, ontdooide de bodem in de zomer
en wel tot ongeveer 1 m diepte. Het oppervlak veran-
derde in een modderpoel, omdat het water immers
niet in de bevroren ondergrond kon wegzakken. Op
hellingen schoof deze doorweekte bovenlaag lang-
zaam naar beneden. Zo moet vooral langs de oosthel-
ling van de Hondsrug veel materiaal zijn verplaatst
naar het Hunzedal.
Hier en daar verzamelde zich smeltwater en ontston-
den smeltwaterstromen, ook op de zandgronden
waarin het water thans gemakkelijk wegzakt. Op deze
wijze werden de vele kleine en grote smeltwaterdalen
gevormd, met name op de oostelijke helling van de
Hondsrug. De grondafschuivingen langs deze dalwan-
den leidden tot de tamelijk brede dalen, die oa. tussen
Weerdinge en Valthe te zien zijn. Maar ook in de grond
zelf voltrokken zich processen die kenmerkend zijn
voor de polaire omstandigheden van toen.
Door het krimpen van de grond ontstonden tijdens



fig 5. Geologische tijdschaal

Fig6. Geo(morfo)logische overzichtskaart, samengesteld naar
gegevens uan de RGD en de Stiboka

zeer snelle en extreme temperatuurdalingen uitge-
strekte 'netwerken' van spleetsystemen. 2e zijn min of
meer vergelijkbaar met de veelhoekige krimpscheuren
die in de zomer in de kleigronden optreden ten gevol-
ge van droogte. Deze zogenaamde polygonen hadden
een diameter die kon variëren van enkele meters tot
enkele tientallen meters. In de huidige Arctische gebie-
den zijn deze strukturen vooral vanuit de lucht goed
zichtbaar. Voor ons zijn ze interessant omdat ze nogal
eens in groevewanden zijn te onderscheiden als wig-
vormige strukturen die de gelaagdheid onderbreken
(fig 2.5). Als de 's zomers ontdooide bovenlaag weer
bevroor, traden er spanningen op in de grondlagen die
zand en leem bevatten. Deze spanningen leidden op
verscheidene plaatsen tot een verfrommeling van de
horizontale aardlagen (fig 2.6).

Pirtgo's
Tot slot mag het meest spektakulaire gevolg van de
permanent bevroren bodem, de vorstheuvel, niet on-
vermeld blijven (fig 2.4). Zo'n heuvel ontstond door de
voortdurende groei van een ijslens in de ondergrond,
die gevoed werd door uit de diepte toestromend
grondwater. De bovengrond werd hierbij opgeduwd
en ten slotte opengescheurd, waardoor de ijskern
bloot kwam te liggen. Door de zonnewarmte smolt de
ijskern geleidelijk, de bedekkende grondlaag gleed
van de ijskern af en vormde een ringwal. Toen het ijs
geheel was gesmolten, bleef er alleen een ringwal met
een diep gat over. In de Arctische gebieden van Siberië
en Noord-Amerika worden deze vorstheuvels thans
nog steeds gevormd. Sommige bereiken een hoogte
van meer dan 70 m en een doorsnede van maar liefst
600 m. Ook in ons land en met name in Drente zijn er
aanwijzingen dat er tijdens het koudste deel van de
laatste ijstijd dergelijke vorstheuvels, ook wel pingo's
geheten, zijngeweest. Hoewel deze wat grootte betreft
niet te vergelijken zijn met de bovengenoemde exem-
plaren, moeten het toch zeer opvallende heuvels zijn
geweest van enkele tientallen meters hoog en on-
geveer 100 m in doorsnee. Nu resten ons echter alleen
nog de depressies, soms omgeven door een ringwal.
Ten westen van Valthe ligt een kom met een ringwal
die eens een ijslens herbergde. Toch zijn niet alle de-
pressies, die in Noord-Nederland wel dobben worden
genoemd, ook inderdaad resten van vorstheuvels. Al
eerder zijn de doodijsgaten uit de voorlaatste ijstijd ter
sprake gekomen. Maar ook andere processen lieten
depressies in het landschap achter. Toen er aan het
einde van de laatste ijstijd op grote schaal dekzanden
werden afgezet, ontstonden er naast duinvormen ook
laagten, als gevolg van uitblazing door de wind.
Een belangrijk verschil met de vorstheuvelresten (pin-
goruïnes) is de diepte. Depingoruïnes zijn meestal
aanmerkelijk dieper dan de winddepressies die niet
dieper zijn dan 2-3 meter. Op grond van deze kennis
zouden beide vormen tamelijk eenvoudig te onder-
scheiden zijn, ware het niet dat beide typen depressies
later meestal opgevuld zijn met veen. Soms is dit veen
weer geheel of gedeeltelijk gewonnen, waardoor het
nu vaak meertjes zijn. Bovendien zijn veel ringwallen
rond de depressies ontstaan door het inwaaien van
zand in de oeverbegroeiing.
De aanwezigheid van een ringwal is dus lang niet altijd
een bewijs voor een vorstheuvelrest. Al met al is het
niet eenvoudig de verschillende typen depressies te
onderscheiden zonder een uitgebreid onderzoek. De
meeste laagten vertegenwoordigen echter het type
van de uitblazingsdepressies. Reeds eerder is melding
gemaakt van het forse hoogteverschil tussen de
Hondsrug en het Hunzedal, dat aanvankelijk meer dan
30 m bedroeg. Thans is dat verschil ruim 10 m. Ener-
zijds is dit het gevolg van de verlaging van de Hondsrug

door de uitschurende werking van het smeltwater en
door grondafschuivingen. Anderzijds zijn er in de loop
van ongeveer 60.000 jaar grote hoeveelheden zand
aangevoerd door smeltwater naar het lage Hunzedal
en daar blijven liggen.
In totaal werd er zo'n 20 m fijn zand neergelegd. De
Hondsrugrand zag er dus aan het beginvan de jongste
tijd, het Holoceen aanmerkelijk minder imposant uit
dan 60.000 jaar daarvoor.

Venen, zandverstuivingen en de mens
De 10.000 jaar die nu nog overblijven, vormen in de
geologische geschiedenis van 150.000 jaar maar een
korte periode die echter belangrijk is omdat in die tijd
de mens een steeds grotere invloed op het landschap
ging uitoefenen.
Geologische tijdschalen wekken wel de indruk dat de
verschillende perioden scherp begrensd zijn. Niets is
minderwaar! De overgang vindt altijd geleidelijk
plaats. Zo ook de overgang van de laatste ijstijd naar
de huidige warme periode, het Holoceen. Het klimaat
verbeterde en de toendra maakte plaats voor berken-
bossen, naaldbossen en later loofbossen. De ijskap-
pen smolten af en met het zeenivo steeg ook het
grondwaterpeil en stagneerde de afvoer van het op-
pervlaktewater.
Dit leidde tot veengroei in de laaggelegen gebieden zo-
als het Hunzedal, de andere beekdalen en de vele de-
pressies. Vooral tijdens vochtige klimaatomstandig-
heden breidde het veen zich sterk uit. Het Hunzedal en
het aangrenzende veenkoloniale gebied werden met
een 2 tot 4 m dikke veenlaag bedekt die bijna alles
overwoekerde. Aanvankelijk werd het veen gevormd
door voedselminnende planten, zoals verscheidene
zeggesoorten. Maar toen de aanvoer van voedselrijk
grond- en oppervlaktewater door de groei van het
veen zelf stagneerde, werd de plantengroei afhankelijk
van hetvoedselarme regenwater en verschenen er oa.
veenmossen. Deze uitgestrekte veengebieden, die in
de loop van duizenden j aren zijn gevormd, zijn echter
later in een periode van enkele honderden jaren door
de mens afgegraven. Oorspronkelijk moet er in Dren-
te ongeveer 55.000 ha veen zijn geweest. In 1915 was
daar nog 20.000 ha van over en in 1960 nog 4500 ha.
Vele hektaren zijn als brandstof in rook opgegaan of
bedekken nu in de vormvan turfmolm ontelbare tui-
nen.

Slechts hier en daar liggen nog wat reststukken (fig 7,
fig 2.9). Vooral langs de rand van de Hondsrug waar
veel veen met boomstronken voorkomt, treffen we dit
restveen aan. Het is een merkwaardig gezicht, die plak-
katen veen die soms wel 2 m boven de omgeving uit-
steken.
De zandverstuivingen vormen een ander verschijnsel
dat nauw verbonden is met de aktiviteiten van de
mens. Door de klimaatverbetering aan het beginvan



fig 8. DeLeewal, een fraaie stuifzandrug ten zuiden van Exloo

het Holoceen had het plantendek zich hersteld en was
er een einde gekomen aan de dekzandverstuivingen.
De landbouw- en veeteeltaktiviteiten die enkele dui-
zenden jaren geleden een aanvang namen, leidden
echter weer tot vernietiging van de begroeiing door oa.
het kappen van bossen, uitputting van de bodem en
overbeweiding, met als gevolg verstuivingen. De eer-
ste verstuivingen hebben zich waarschijnlijk voorge-
daan op uitgeputte percelen, die in de vroege Ijzertijd,
ruim 2500jaar geleden, in gebruik waren geweest (fig.
8). Later en vooral in de 18e eeuw ontstonden er op
grote schaal verstuivingen als gevolg van het overbe-
grazen en afbranden van heidevelden. Deze verstuivin-
gen hadden echter een geheel ander karakter dan de
Arctische van de laatste ijstijd. Nu was er op veel plaat-
sen sprake van hoog opgaande begroeiing, waarin het
zand kon opwaaien. De recente stuifzanden zijn moge-
lijk daardoor vaak aanmerkelijk hoger en ook grilliger
dan de dekzanden (fig 2.8). De Emmerdennen zijn
daar een mooi voorbeeld van, zeker als we die duinen
vergelijken met de dekzandrug ten noordwesten van
Odoorn waarop een hunebed ligt. Aan het einde van
de 19e eeuwen het begin'van de 20e eeuw zijn nage-
noeg alle stuifzanden vastgelegd door bebossing,
waardoor er een einde aan de onbedoelde windaktivi-
teit kwam. Thans worden deze zandverstuivingen vaak
hoog gewaardeerd en probeert men ze hier en daar
weer opnieuw te aktiveren. Niet alleen de veenafgra-
ving en de zandverstuiving hebben het karakter van het
landschap veranderd, maar ook de wegenaanleg, de
vorming van dorpen en steden, de beekkanalisaties en
de egalisaties waardoor menige pingoruïne en uitbla-
zingslaagte is getroffen. Een reden te meer om die
aardwetenschappelijke vormen en afzettingen die we-
tenschappelijk, edukatief, ekologisch of landschappe-
lijk van belang zijn, voor het nageslacht te behouden.
Een pingoruïne kan men nu eenmaal niet maken, net
zo min als keileem.

De Hondsrug, een rug met een verleden
De Hondsrug bestaat in feite uit drie evenwijdig lopen-

de ruggen en in het noorden kunnen zelfs vijf tot zeven
ruggen worden onderscheiden (fig 9). Het Hondsrug-
systeem strekt zich uit van enkele kilometers ten zuiden
van Emmen tot voorbij Groningen waar het groten-
deels bedekt is door jonge zeekleiafzettingen. Wan-
neer we een kaartvan het gebied bekijken, valt het
rechte verloop op en de evenwijdigheid van afzonder-
lijke ruggen. De richtingvan de ruggen, noordnoord-
west-zuidzuidoost vertoontgeen overeenkomst met de
noordoost-zuidwest verlopende systemen in de omge-
ving, zoals die van het Drents plateau, Zuidwest-Gro-
ningen en Zuidoost-Friesland. Al eerder is erop ge-
wezen dat de ruggen in het terrein niet zo gemakkelijk
zijn te herkennen omdat ze maar betrekkelijk laag zijn.
Alleen de oostrand springt eruit. Het zal echter geen
verwondering wekken dat dit uitgestrekte ruggenkom-
plex al zeer lange tijd de aandachtvan aardweten-
schappers heeft getrokken en zijn verschillende ont-
staanswijzen de revu gepasseerd. Toen de wetenschap
zich had verzoend met het verschijnsel ijstijd, zijn de
vormen oa. verklaard als eindmorenen, door het ijs ge-
stroomlijnde vormen, stuwwallen, ijssmeltwatervor-
men en — mede in verband met het rechtlijnige ver-
loop van de ruggen — ook als langs breuken opge-

fig 7. Emmerschans

heven delen. Op grond van deze overigens nog onvol-
ledige opsomming zou men tot de konklusie kunnen
komen dat aardwetenschappers nogal lichtzinnig met
hun theorieën omspringen. We moeten echter wel be-
denken dat er al die tijd voortdurend nieuwe gegevens
'boven de grond' kwamen. Dat bijvoorbeeld het idee
van de stuwwal opgang maakte, is niet zo verwonder-
lijk als we bedenken dat in diverse groeven bij Emmen
lagen zijn gekonstateerd die vanuit het noorden zijn
gestuwd. In het noordelijk deel zijn de lagen echter niet
gestoord waardoor de stuwwalhypothese voor de
Hondsrug als geheel onjuist lijkt. Maar dat het ijs plaat-
selijk druk op de ondergrond heeft uitgeoefend, staat
buiten kijf. Vandaar dat wel gesproken wordt over een
glaciale storingszone. Bovendien zou de stuwing niet
noodzakelijkerwijs uit de voorlaatste ijstijd behoeven
te stammen. Ook in de ijstijd daarvoor (Elsterijstijd)
zou het landijs de noordelijkste delen van ons land be-
dekt kunnen hebben, maar 'keiharde' bewijzen ont-
breken tot dusver. Een ontstaanswijze door opheffin-
gen langs breuksystemen is nooit bewezen. De hier-
mee verbonden verspringing van de aardlagen in de
ondergrond is namelijk nergens aangetoond. Onlangs
zijn er gegevens gepubliceerd die een geheel nieuw
licht werpen op het ontstaan van de Hondsruggen (6).
De ruggen zouden gevormd kunnen zijn onder een
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Rg 9. Ouemcht ruggen en hemels 'm Noord-Nederland

jongere ijstong die zich in zuidzuidoostelijke richting
temidden van stagnerend landijs bewogen heeft. De
richtingen van de heuvels, de oriëntatie van de stenen
in de keileem en de gesteentesamenstelling (Oostbal-
tisch materiaal) van de bovenste keileemlaag op de
Hondsrug die afwijkt van die van de omgeving (West-
baltisch materiaal) wijzen op een dergelijke ontstaans-
wijze. Ook de vondst van twee passende delen van een
zwerfsteen op een kilometer afstand van elkaar, waar
bij de transportlijn noordnoordwest-zuidzuidoost ver-
liep, wijst op een beweging van het ijs in de eerder-
genoemde richting. Hiermee wordt een oud idee (1)
uit 1902, dat de ruggen onder het ijs zouden zijn ge
vormd, nieuw leven in geblazen. Veelal hebben rug
gen die onder en door het ijs zijn ontstaan, een ge-
stroomlijnde vorm. Dergelijke ruggen, ookweldrum-
lins geheten, zouden dan ook op de hondsrug mogen
worden verwacht. Inderdaad komen er op de honds-
rug drumlinachtige vormen voor. De ideale vorm
wordt wel vergeleken met die van een omgekeerde le-
pel of een half ingegraven ei. Hierbij komt de lengte
richting overeen met de stroomrichting van het ijs. De
Emmeresch blijkt de vorm te hebben die redelijk vol-
doet aan de bovengenoemde omschrijving. Natuurlijk
kan op deze plaats niet uitvoerig ingegaan worden op
voor- en tegenargumenten van de verschillende theo-
rieën over het ontstaan van de Hondsrug. Toch wordt
er wat meer aandacht aan besteed om het voortduren-
de belang van het onderzoek te onderstrepen. Nieuwe
gegevens kunnen een heel nieuw licht werpen op de
geologische geschiedenis van een gebied. En soms
krijgt een oude theorie dan weer nieuwe glans.

Geologie per fiets
In het voorafgaande hebben we kennis gemaakt met
de geologische ontstaansgeschiedenis van de omge-
ving van Emmen. Een bezwaar van een artikel is dat de

Rg 10. Geologischefietsmute

behandelde stof toch nog tamelijk abstrakt blijft. Een
veldbezoek is daarom een nuttige aanvulling. Om het
de ondernemende lezer gemakkelijk te maken, is een
fietsroute uitgezet langs een aantal verschijnselen die
in de tekst wordt genoemd. De route is ongeveer 38
km lang. Op het routekaartje (fig 10) zijn punten aan-
gegeven die in de onderstaande tekst worden bespro-
ken. Kleine delen van de route moeten misschien te
voet worden afgelegd.

1 Station uan Emmen, beginpunt van de route. Na
het tonen van een identiteitskaart en het storten
van een borgsom kan een fiets worden gehuurd.

2 Hunebed, Hunebedden zijn gebouwd tijdens de

nieuwe steentijd omstreeks 5000 jaar geleden. De-
ze grafmonumenten zijn samengesteld uit zwerf-
stenen die in de voorlaatste ijstijd door het ijs van-
uit Scandinavië zijn meegenomen. Het hunebed
ligt in de Emmerdennen, een stuifzandgebied met
meters hoge duinen en uitgeblazen laagten.

3 Emmerschans. Deze versterking is gebouwd om
de route te verdedigen die vanaf hier door het veen
liep.

4 Hoogueenrestant. Achter de Emmerschans ligt
een rest van het zeer uitgestrekte Bourtanger veen
dat hier uitwigt tegen de Hondsrug. Aan de achter-
zijde van het terrein (blauwe route volgen) is een
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deel van de veenwand schoongemaakt en kunnen
we de verschillende veenlagen bekijken. Het veen-
pakket is hiet ongeveer 2,5-3 m dik (fig 7).

5 Groeve de Boer. De groeve mag niet zonder toe-
stemming van de eigenaar worden betreden! In de
groeve zijn de door het landijs gestuwde lagen
zichtbaar, die voor de komst van het ijs door rivie-
ren en smeltwater van het ijs zijn neergelegd. Deze
lagen zijn plaatselijk bedekt met keileem of dek-
zand. Boven in de wand kunnen vorstwiggen voor-
komen.

6 Meerbosch. Ten zuiden van het Meerbosch ligt een
grote ovale depressie, die op de geomorfologische
kaart staat aangegeven als een doodijsgat uit de
voorlaatste ijstijd.

7 Kampervenen. Vanaf de wat hoger gelegen bos-
rand hebben we een fraai uitzicht over een breed
droog dal, dat tijdens de laatste ijstijd is gevormd
door smeltwater.

8 Hunebed (fig 3).
9 Exlooëruieg. De weg loopt hier op de flank van de

Hondsrug, die zijn huidige flauwe vorm vooral aan
de grondafschuivingen dankt.

10 Hunzebergen. Ten noorden van de Hunzebergen
ligt een bijzonder mooi droog dal uit de laatste ijs-
tijd met enkele opvallende zijdalletjes.

11 Hunebed. Aan de andere zijde van de weg liggen
verscheidene hoge stuifduinen.

12 De Leewal (fig 8). Deze wal is een ongeveer 4 m
hoog en meer dan 1,5 km lang duinkomplex aan
de zuidzijde van de essen van Exloo. Het duin zou
als stuifzandrug zijn gevormd in de Vroege Ijzertijd
(ongeveer 500 j . v. Chr.). Mogelijk is het zand inge-
waaid in een houtwal op de grens van de essen. In
het duin is een overstoven bodemprofiel (podzol)
aanwezig.

13 Odoomerzand, een typisch stuifzandgebiedje.
14 Hunebed. Dit hunebed ligt op een lange, lage rug,

die een veel minder grillig karakter heeft dan de
Leewal. Deze rug vertegenwoordigt een van de
weinige dekzandruggen in het exkursiegebied (fig
4).

15 Pingoruïne/hunebed. Een drassige, venige laagte
wordt omsloten door een vage ringwal. Op de
oostzijde van deze wal ligt een hunebed.
In de laagte bevindt zich een ongeveer 7 m dik
veenpakket.
Dit vormt een aanwijzing dat we hier te maken heb-
ben met een pingoruïne.

16 Valther bosch. Dit tamelijk vlakke gebied bestaat
uit een dun dekzandpakket op smeltwaterzanden
uit de ijstijd voor de voorlaatste, toen het landijs
mogelijk het noordelijke deel van ons land bedekt
heeft. De depressies die hier voorkomen zijn naar.
alle waarschijnlijkheid ontstaan door uitblazing
door de wind.

17 Hunebedden.
18 Emmeresch. De Emmeresch is een ovale, bolle

heuvel, die evenwijdig loopt aan de algemene rich-
ting van de hondsrug en bestaat uit keileem. Het is
niet onmogelijk dat deze drumlinvorm het gevolg

Fig 11. Stuifzandgebied Odoomerzand

is van het stroomlijnen van de ondergrond door
het landijs.

Tot slot willen wij wijzen op het veenmuseumdorp
'tAole Compas'te Barger Compascuum, waar u ken-
nis kunt maken met hoogveen, de winning ervan en de
wijze waarop de veenarbeiders woonden en leefden.
Het museum is in het zomerhalfjaar geopend en vanaf
het station in Emmen bereikbaar met de DVM-bus 43.
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