
Eén van de meest geliefde wandelbossen in Gaasterland is het Rijsterboseh. De
meeste wandelaars komen het bos binnen vanaf het parkeerterrein aan de kant

van Rijs. Een kleiner deel van de bezoekers begint de wandeling aan de kant
van het Mirnser Klif. De wandeling beperkt zich dan meestal tot het zuidelijk

deel van het bos, waarna men vaak nog even bij het klif gaat kijken.

RELIËF IN HET
RlJSTERBOSCH

Theo van der Made

Juist door het hoogopgaande bos zullen
de meeste wandelaars niet beseffen dat
het zuidelijk deel van het Rijsterboseh één
van de meest reliéfrijke delen van Gaaster-
land is.

De Braamberg

In het meest zuidelijke deel van het bos rijst
een heuvel op: de Braamberg (fig 1). Het is
van de drie stuwwalkomplexen in Gaaster-
land die hoger zijn dan 10 m, veruit het
kleinst. Dit betekent dat hier op een relatief
klein oppervlak veel hellingen te vinden zijn.
De zuidflank van de Braamberg is een flauwe
naar het Mirnser Klif afdalende helling, met
een hellingshoek tot ca. 1°. De overige hellin-
gen zijn veel steiler, tot ruim 3,5° (foto 1). De
kern van de heuvel bestaat uit een geïsoleerd
pakket keileem van hoogstens enkele meters
dik (fig 2). Uit de huidige opbouw is af te le-
zen dat de heuvel sinds het ontstaan door de
bulldozerwerking van het landijs sterk is ver-
anderd door afbrekende en opbouwende
processen.
De hellingen zijn gedeeltelijk puinhellingen,
al dan niet met dekzand. Vooral op de zuid-
helling bereikt het hellingmateriaal een aan-
zienlijke dikfe, meer dan 3 m. Vermoedelijk
is nergens anders in Gaasterland zo'n dik
pakket te vinden. Het boorprofiel van fig 3
laat zien dat het om nogal grof materiaal gaat.
Boren is hier geen sinecure. Herhaaldelijk
moet opnieuw begonnen worden omdat op
een bepaalde diepte de boor op een steen of
grof grind stuit.
De grofheid blijkt ook bij een meer kwantita-
tieve analyse. Van de zandfraktie (0,05-2
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mm) van twee monsters was de korrelgrootte
waarbij 50 % grover en 50 % fijner is ca. 0,5
mm. Bij het dekzand uit de omgeving is dit ca.
0,15 mm. De gewichtspercentages grind (2-
64 mm) waren respekdevelijk 19 % (een
monster van een diepte van 0,7 m) en 35 %
(aangeboord op 1,3 m). In dekzand komen
slechts zeer zelden deeltjes groter dan 2 mm
voor (zie ook fig 4).

Het hellingmateriaal is afkomstig uit hoger
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gelegen keileem. Het is de enige afzetting die
de veelal hoekige grind- en steenkomponen-
ten geleverd kan hebben. De keileemoor-
sprong blijkt overigens ook heel duidelijk uit
de aanwezigheid van keileembrokjes die op
hun weg naar beneden blijkbaar niet uiteen-
gevallen zijn. Buiten deze intakt gebleven kei-
leem is de samenstelling van het afgegleden
en afgespoelde materiaal sterk veranderd.
Door uitspoeling verdwenen de fijnere kom-
ponenten waardoor het relatieve aandeel van
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de grovere bestanddelen toenam. In droge
periodes trad deze selektieve erosie ook nog
op door uitblazing.
Uit de grote dikte van het pakket hellingma-
teriaal is af te leiden dat hellingprocessen de
oorspronkelijke stuwwal sterk gedegradeerd
hebben. Vanuit hogere regionen is een flink
gedeelte lager terecht gekomen of zelfs uit de
omgeving verdwenen.
In tegenstelling tot enkele andere in Gaaster-
land voorkomende sedimenten is keileem in
het veld gemakkelijk te herkennen. Boven
het grondwaternivo heeft het over het alge-
meen een bruingrijze, soms min of meer
oranjebruine (oxidatie)-kleur. Het voelt 'ste-
vig' aan. Beneden de grondwaterspiegel is
het grijs of blauwgrijs. Het zijn reduktiekleu-
ren die ontstaan door het ontbreken van
zuurstof. Het natte materiaal is 'slap', het
heeft de neiging uit de boor te lopen. Keileem
is een ijskontaktafzetting, gevormd door en
afgezet onder uiterst langzaam vloeiend
landijs. Uit het herkomstgebied van het ijs,
Scandinavië, werden gesteentebrokken en
mogelijk ook fijn materiaal meegenomen.
Onderweg naar het zuiden werd materiaal
opgenomen van de bodem van de Oostzee,
de Noordzee, Denemarken, Noord-Duits-
land en Noord-Nederland. Het totaal aan op-
genomen materiaal werd in het ijs, maar
vooral ook tussen het ijs en de vermoedelijk
bevroren ondergrond vermengd, gekneed
en vermalen. Hardere gesteenten konden
het langdurige vermalen overleven, zachtere
gesteenten werden in vermalen toestand ver-
mengd met opgenomen klei en zand. Er ont-
stond een taaie lemige massa met verspreid
voorkomende gesteentefragmenten. Het
meest recent opgenomen materiaal kon nog
niet geheel vermengd worden met de ontsta-
ne keileem. Bij boringen komt men dit tegen
als een zandlaag in de keileem. In ontsluitin-
gen blijkt het te gaan om grillig gevormde
zandvoorkomens (zand'aders', zand'nesten').
Het resultaat van de menging en vermaling
van zeer uiteenlopende materialen is dat kei-
leem een zeer slecht gesorteerd sediment is,
dwz. alle mogelijke korrelgroottes komen
voor zonder dat één of enkele frakties over-
heersen.
In Gaasterland bevat de keileem ca. 30 %
leem (deeltjes <0,05 mm) waarvan meestal
iets minder dan de helft uit kleideeltjes
(<0,002 mm) bestaat. Het zandgehalte (ge-
wichtspercentage van deeltjes van 0,05-2
mm) ligt veelal in de buurt van 70 %. Verder
is in vrijwel elk monster enig hoekig fijn grind
(2-16 mm) aanwezig. Af en toe ook een

deeltje dat net in de kategorie grof grind (16-
64 mm) valt (zie ook fig 4). Door de beperkte
omvang van een monster vallen grotere de-
len buiten de korrelgrootteanalyse, maar ze
zijn wel degelijk aanwezig. Op boorstaten
komt regelmatig voor: stenen/grind gevoeld.
Het formaat van de grotere komponenten
kan oplopen tot dat van hunebedstenen.
De hellingshoek, speciaal aan de zuidkant, is
kleiner geworden. Ook de feitelijke top van
de heuvel is aangetast. Fig 2 laat zien dat de
keileem afgedekt wordt door keizand en een
zogenaamde keienvloer.
Keizand is een residu van keileem. Door ver-
wering, uitblazing en uitspoeling kan keileem
ontdaan worden van de fijnere bestanddelen.
Het overblijvende materiaal wordt, in tegen-
stelling tot hellingmateriaal, niet in horizon-
tale richting verplaatst. De keienvloer bestaat
voor meer dan 50 % uit grind en stenen, min-
der dan de helft is zand. De ontstaanswijze is
identiek aan die van keizand, alleen zijn de
genoemde processen, of is één van de proces-
sen langduriger of intenser werkzaam ge-
weest. In dit geval, op de top van een heuvel,
zal uitblazing het belangrijkst zijn geweest.
Bij het keizand zal meer aan uitspoeling maar
vooral aan verwering gedacht moeten wor-
den.
Door het verdwijnen van een deel van de kei-
leemkomponenten is de top van de heuvel
enigermate ingezakt. Anderszins is door het
ontstaan van een keienvloer de heuveltop ge-
vrijwaard gebleven van verdere aantasting.
Een laag grind en stenen biedt een goede be-
scherming tegen wind erosie.
Aantasting van de Braamberg heeft tenslotte
nog plaatsgevonden door gekoncentreerd
stromend sneeuwsmeltwater. Op het relief-
kaartje is het in het artikel in Noorderbreedte
1989-2 besproken droge dal op de westflank
aan het verloop van de hoogtelijnen te her-
kennen. De smeltwaterbeek zal indertijd veel
van het door hellingprocessen aangevoerde
fijnere materiaal verder afgevoerd hebben.
Het dekzandpakket heeft op en rond de
Braamberg een wisselende dikte. Op de zuid-
westhelling ontbreekt deze windafzetting, di-
rekt ten noordoosten van de top en op de
noordoosthelling is de laag ruim 1,5 m dik.
Overigens gaat het om enkele decimeters. Uit
dit patroon zou een overheersende zuid-
westelijke windrichting tijdens de afzetting
afgeleid kunnen worden.
Sinds het ontstaan van de Braamberg als
stuwwal is de wind de enige kracht geweest
die, naast afbraak, een zekere opbouw ten ge-
volge heeft gehad.

Fig 1. Overzichts- en reliëfkaartje van het zuidelijk deel
van het Rijsterbosch

m.-rNAP

] keienvloer

l.'-'.1pregiftciaq|
zand

"''^% boordieptt

Fig 2. Profiel Braamberg, zie voor
(hoogte 50 x overdreven)
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Windreliëf

Aan de noordkant van de Braamberg ver-
toont de bosbodem heel wat minder reliëf.
Het is een enigszins golvend terrein met
hoogteverschillen van nauwelijks 1 meter. Dit
mikro-reliëf is kenmerkend voor windafzet-
tingen. In de eerste plaats moet hier gedacht
worden aan de pleistocene afzetting van dek-
zand, maar plaatselijk, vooral verder naar het
noordoosten, hebben ook latere verstuivin-
gen van het dekzand een bijdrage aan het mi-
kro-reliëf geleverd. De stuifzandvormen zijn

veel minder uitgesproken dan ten noorden
van Oudemirdum, waar enkele meters hoge,
vrij steile landduinen in het bos te ontdekken
zijn.
In de ondergrond komt geen keileem voor.
Het dekzand (ca. 1 m) rust vrijwel direkt op
het preglaciale zand. De overgang bestaat uit
een zeer dun laagje hellingmateriaal: enkele
centimeters zand met wat hoekig grind.
Het preglaciale zand is evenals dekzand een
windafzetting. Vóór de landijsbedekking is
het opgewaaid uit rivierafzettingen. Het
heeft enkele 'wind'kenmerken met dekzand

gemeen. Zo zijn de zandkorrels in beide ge-
vallen door de herhaalde onderlinge botsin-
gen tijdens het transport afgerond, dit des te
duidelijker naarmate de deeltjes groter zijn.
Daarnaast is het zand door de wind gesor-
teerd, één of enkele korrelgroottefrakties
overheersen, terwijl de gewichtspercentages
in de grovere en fijnere frakties veel lager zijn
(fig4).
Een verschil tussen preglaciaal zand en dek-
zand is de kleur. Dekzand is iets lichter, het
maakt een wat meer gebleekte indruk. Bene-
den de grondwaterspiegel is er overigens
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Zandgroeve Rijsterbosch, zie voor de liggingfig 1 Door kryoturbatie gedeformeerd hellingmateriaal rustend op preglaciaal zand
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geen kleurverschil. Beide zanden hebben
hier dezelfde grijze reduktiekleur. Bij borin-
gen stuit men al gauw op het grijze zand. On-
danks de voor water goed doorlatende on-
dergrond is de grondwaterstand vrij hoog
door de toestroming van grondwater uit de
hogere terreingedeelten aan noord- en zuid-
kant. De afvoer van water wordt vertraagd
door de kleine hellingshoek in de grondwa-
terspiegel in westelijke en oostelijke richting.
In het laagst gelegen deel van het bos (ter
hoogte van het rondlopende bospad, zie
kaartjes) staat het grondwater in natte win-
ters vrijwel gelijk met het maaiveld.
Direkt ten noorden van de Braamberg heeft
zich in de Weichselijstijd een sneeuwsmeltwa-
terdal ingesneden. Op een diepte van ca. 1,6
tot 2,5 m is hier een laag beekafzetting aange-
boord. De latere dekzandbedekking heeft het
dal doen vervagen. Op het reliëfkaartje te-
kent zich echter nog steeds een naar het oos-
ten afdalende langgerekte depressie af: een
droog dal. In het terrein is het dal door de be-
groeiing en het mikro-reliëf niet te herken-

Spoekeberch

Vanuit het lager gelegen deel van het bos ver-
der naar het noorden gaande ziet men het
terrein weer stijgen. Het is de zuidoostflank
van het grootste stuwwalkomplex van Gaas-
terland, het Bakhüster Heech, dat zich van
Bakhuizen in oostelijke richting tot Rijs uit-
strekt. Het hoogste deel van de stuwwal èn de
naar het noorden zeer geleidelijk afdalende
hellingen bestaan uit keileem met een laag
dekzand. De dikte van de keileemafzetting is
aanzienlijk. Uit enkele diepe boringen blijkt
dat het plaatselijk om enkele tientallen me-
ters gaat.
De op het reliëfkaartje herkenbare stuw-
walglooiing heeft geen keileem in de onder-
grond. Wel weer aanwezig, althans op het
westelijke deel van de helling, is een laag hel-
lingmateriaal afkomstig uit hoger gelegen
keileem. Ook de dekzanddeken van ca. 1 m
ontbreekt niet. Naar het oosten loopt de dikte
van de hellingafzetting geleidelijk terug van
enkele decimeters tot nauwelijks meer dan
een grensvlak met het preglaciale zand. Ter
hoogte van de geïsoleerde hoogte öp de hel-
ling, de Spoekeberch, is ook maar weinig dek-
zand afgezet, een centimeter of veertig.
Op de Spoekeberch, waar de ontwerper van
het bospadenpatroon een aantal paden heeft
laten samenkomen, ontbreekt het dekzand.
Aan de oppervlakte is grind te vinden. Ge-

deeltelijk is het hoekig grind, een teken dat
het uit keileem afkomstig is. Op een diepte
van ongeveer 1 m wordt goed afgerond grof
grind, zonder bijmenging van hoekige kom-
ponenten, aangetroffen. Het is een typische
rivierafzetting daterend uit de tijd vóór de
landijsbedekking. Ook elders in Gaasterland
komt dit oude preglaciale riviergrind voor,
maar dan veel dieper in het profiel.
Het grind wordt afgedekt door zand dat wat
grover is dan het zand uit de omgeving. De
goede afronding van de korrels en de goede
sortering laten het als windafzetting herken-
nen. Door de positie onder het gedeeltelijk
hoekige grind aan de oppervlakte blijkt dat
het van preglaciale ouderdom is.
De Spoekeberch is hiermee een nogal zeld-
zaam geologisch fenomeen. Afgezien van het
oppervlaktegrind, een erosierest van een dun
laagje keileem, ligt preglaciaal zand hier aan
de oppervlakte. Deze situatie is ongetwijfeld
te danken aan de stuwende werking van het
landijs waarbij hier, zeer lokaal, preglaciale
afzettingen extra ver omhoog werden ge-
perst.

Zandgroeve

Westelijk van de Spoekeberch ligt aan een
bospad een voormalige zandgroeve (zie
kaartjes). Hier was een gelegenheid om enke-
le vertikale en horizontale vlakken af te ste-
ken (foto's 3 en 4 en fig 5). Van boven naar
beneden werden dekzand, hellingmateriaal
en preglaciaal zand ontsloten.
Dekzand reikt tot een diepte van 1,1 m. Inde
bovenste 60 cm zijn duidelijk verkleuringen
ten gevolge van bodemvormingsprocessen te
zien. Onder invloed van klimaat, waterhuis-
houding en planten- en dierenwereld zijn in
het dekzand veranderingen opgetreden.
Normaliter ontstaat in hoger gelegen dek-
zand een horizontale gelaagdheid die oor-
spronkelijk niet aanwezig was (een zoge-
naamd podzolprofiel). Bovenin hoopt zich
organisch materiaal op, er ontstaat een zeer
donker gekleurde 'horizont'. Hieronder wor-
den organische en minerale komponenten
(vooral ijzer en aluminium) uitgespoeld, on-
der meer door toedoen van humuszuren die
met het neerslagoverschot naar beneden zak-
ken. Het overblijvende uitgeloogde grijze
zand wordt wel loodzand genoemd. Nog die-
per slaan organische en minerale delen weer
neer. Er ontstaat een donkergekleurde
(roestbruine tot zwarte) veel ijzer bevattende
inspoelingshorizont. Soms is deze enigszins
verkit, men spreekt dan van oerbank.

Fig 3. Boorprofiel zuidhelling Braamberg, zie voor de
ligging fig 1
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Fig 4. Korrelgraotteverdeling van enkele monsters
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5. Profielopbouw en interpretatie zandgroeve.

Het bodemprofiel in de groeve vertoont, bui-
ten de boven- en benedenbegrenzing, be-
paald niet een overwegend horizontaal pa-
troon. Waarschijnlijk is dit een gevolg van
vergravingen. In de achttiende eeuw werden
bij de aanleg van het bos greppels gegraven.
Het vrijkomende zand werd tussen de grep-
pels verspreid. Na de bosaanleg begon de bo-
demvorming opnieuw waardoor de donkere
horizont direkt beneden het maaiveld ge-
vormd is. Lager in het profiel is een chaotisch
patroon ontstaan doordat hernieuwde bo-
demvorming het aanwezige podzolprofiel en
het opgebrachte materiaal, fragmenten van
verschillende horizonten, heeft beïnvloed.
In het niet door bodemvorming beroerde
zand kon vastgesteld worden dat het dek-
zandpakket in feite opgebouwd is uiteen aan-
tal laagjes, vaak minder dan 1 cm dik. Ze ver-
schillen van elkaar door de kleur. De donker-
der laagjes bevatten meer leem (deeltjes
<0,05 mm) dan de lichtere lagen. De minie-

me kleurverschillen tussen de lichtgekleurde
lagen bleken verband te hebben met de grof-
heid van de zandfraktie, niet in de zin van hoe
lichter hoe grover, maar: met een kleurver-
andering verandert de grofheid van het
zand. De laagjes weerspiegelen verschillende
afzettingsperioden die van elkaar verschillen
ten aanzien van bijvoorbeeld herkomstge-
bied van het zand, overheersende windrich-
ting en windsnelheid.
Op een diepte van iets meer dan een meter is
een enigszins gebleekt nivo met organische
komponenten in het dekzand aanwezig. De 5
a 6 cm dikke laag vertegenwoordigt een pe-
riode van bodemvorming uit het Aller0d In-
terstadiaal, een tijdelijk warmere periode op
het eind van de Weichsel-tijd. Gedurende
zo'n 800 jaar (11800-11000 jaar geleden) liep
de juli-temperatuur op tot ca. 15" C, 5 tot 10"
hoger dan daarvoor en daarna (ter vergelij-
king: de tegenwoordige gemiddelde juli-tem-
peratuur is ongeveer 17° C). Het open pool-

landschap veranderde tijdelijk in een land-
schap met berkenbossen, later ook dennen-
bossen. Zandverstuivingen kwamen tot stil-
stand en de ontstane vegetatie bracht
bodemvormingsprocessen op gang.
Het dekzand rust op hellingmateriaal dat
hier bestaat uit nogal lemig zand en een grof-
zandig ontwikkeld sediment, beide met grind
en stenen. Het lemige zand is op een aantal
plaatsen naar beneden uitgestulpt in het gro-
vere zand tot op het onderliggende fijne
(preglaciale) zand. De deformatie stamt uit
de zeer koude laatste fase van de Midden
Weichsel-tijd (20000-13000 jaar geleden). De
benedenwaartse verplaatsing van de helling-
afzetting was gestopt, maar de afzetting lag
nog wel aan de oppervlakte en maakte deel
uit van de opdooilaag. Waarschijnlijk omdat
er bij bevriezen en ontdooien van deze laag
spanningsverschillen optraden tussen het
langzaam bevriezende lemige zand en het
sneller bevriezende grofkorrelige zand ont-
stonden de uitstulpingen. Frappant is dat de
benedenwaartse verplaatsing gestopt is bij
het bereiken van het preglaciale zand, er lijkt
zelfs een zekere horizontale uitvloeiing te
hebben plaatsgevonden.
Een deformatie zoals hier staat bekend als
kryoturbatie.
Op de foto's is te zien dat het preglaciale zand
donkere vlekken vertoont. Het zijn oranje-
bruine verkleuringen ontstaan door oxidatie
(roesten) van ijzerbestanddelen. Bij boringen
blijkt de vlekkenstruktuur niet. Juist door het
boren gaat deze verloren. Wel is dan het al ge-
noemde kleurverschil met dekzand te konsta-
teren. In de groeve is het verschil in tint ove-
rigens groter dan bij de elders aangeboorde
lagen.

Natuur versus kommercie

Het Gaasterlandse landschap, in de betekenis
van het totaal aan vormen aan het oppervlak,
is ontstaan door geologische processen. Maar
ook de basis van de levende natuur is door de-
ze processen gelegd. Hoogteverschillen en
verschillen in de bodem hebben, in samen-
hang met klimaatsfaktoren, een veelheid aan
milieus gekreëerd. Gaasterland heeft, of be-
ter gezegd had, hierdoor vele natuurwaar-
den. Door menselijk toedoen is veel verloren
gegaan.
Herstel en versterking van natuurwaarden is
mogelijk door natuurontwikkeling. Voor
Gaasterland is hiertoe een aanzet gegeven
door de landschapsarchitekt Kees Klooster-
man. In zijn afstudeerplan 'Haaks' worden
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Op de Spoekeberch

vergaande plannen ontwikkeld met betrek-
king tot natuur en rekreatie. Naast de zeer
positief te waarderen vergroting van de op-
pervlakte natuurlijk bos, zou er een vaarrou-
te met jachthavens aangelegd moeten wor-
den tussen IJsselmeer en de Friese meren. De
verbinding is gepland tussen Rijs en Oude-
mirdum, onder andere dwars door de
Zuiderfennenspolder direkt oostelijk van het
Rijsterbosch.

Realisering van dit deel van Kloostermans
plan zou betekenen dat vervuild IJsselmeer-
water in kontakt gebracht wordt met het (po-
tentieel) schone kwelwater dat in de Zuider-
fennenspolder vanuit de hogere delen na een
lange ondergrondse weg naar boven komt.
De mogelijkheid tot het laten ontstaan van

een 'schoon' land-water systeem in de polder
wordt zo weggenomen.
Kloosterman heeft hier, ongetwijfeld aange-
lokt door een rekreatief en visueel zeer aan-
trekkelijke vaarroute tussen de Gaasterland-
se hoogten, de aktuele en potentiële natuur-
waarden van de polder opgeofferd aan het
rekreatief-kommercieel belang.
Het zal nodig zijn de ontwikkelingen rond
het plan Kloosterman in de gaten te houden.
Binnen de gemeente Gaasterlan-Sleat zijn de
stemmen te horen van hen die in elk geval
verder onderzoek ('haalbaarheid') voorstaan.
Voordat we het weten zullen we op de weg
van Oudemirdum naar Rijs een brug- annex
sluizenkomplex zoals in Staveren moeten
passeren, met tientallen in dubbele files
wachtende pleziervaartuigen. •
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