Het microreliëf van het landschap

Bodemonderzoek in Westerwolde
Bodemkundig onderzoek in het gebied Rijsdam - Jipsinghuizen en Wollinghuizen • Renneborg, gelegen ten noorden van Sellingen, gemeente Vlagtwedde in Westerwolde, leverde op basis van de bodemopbouw nieuwe cultuurhistorische inzichten
op. De provincie Groningen gaf in het kader van het Uitvoeringsprogramma Stimuleringsbeleid Bodembeschermingsgebieden 1993 aan het bureau Bodem- en Milieu Consult te Zuidhorn opdracht voor het onderzoek. De veldwerkzaamheden vonden plaats in de winterperiode '93 - '94.

A. E. Clingeborg

Het doel was de uit te voeren werkzaamheden van het project "essen in Westerwolde' een parallel verloop te geven met het
Beekdalproject Ruiten Aa. De bij deze werkzaamheden vrijkomende geschikte grond
zou direct bestemd kunnen worden voor het
aanvullen van esdekken, dit ter bescherming
van het hier onderliggend bodemarchief.
Om een goed inzicht te krijgen in de bodemopbouw van de essen en de gronden in het
beekdal was het nodig een gedetailleerde
bodemkartering uit te voeren (10 boringen
van 1.20 m per ha) Het microreliëf van het
landschap zou op deze manier worden
onderkend en teruggebracht. Tijdens dit
onderzoek is tevens gelet is op cultuurhistorische elementen in het landschap en is
gebruik gemaakt van o.m. oud kaartmateriaal
en luchtfoto's. Ook werden relevante gegevens verzameld van landeigenaren en van de
plaatselijke bevolking.

Bodemopbouw

De geologische vormingswijze gaf aanvankelijk enige moeilijkheden, daar van dit gebied
nog geen bruikbare en recente geologische
kaart voorhanden is. Mede door mondeling
verstrekte gegevens van de Rijks Geologische
Dienst worden de huidige inzichten voor dit
gebied bekend geworden.
+ De thans aan de oppervlakte liggende zanden worden gerekend tot de Formatie van
Peelo. Volgens de meest recente gegevens is
gedurende het Elsteriën de lithografische
basis voor dit deel van Westerwolde gevormd.
+ De Formatie van Drenthe (keileem) wordt
hier niet aangetroffen, uitgezonderd de keileemheuvel Hasseberg, hier enkele kilometers vandaan. De verklaring voor het ontbreken van keileem is dat het morenemateriaal
tijdens de Riss-perioden steeds met het ijs
verplaatst werd en daardoor niet tot afzetting
kwam, dit in tegenstelling met het plateau van
Drenthe, waar uit de stagnerende ijsmassa's
de morene wel werd afgezet en later deels
erodeerde.

De bodemopbouw hangt samen met de geologische vormingswijze en bodemvormende factoren, als de samenstelling en de aard van het
moedermateriaal, hoogteligging, reliëf en
begroeiing. Hieraan relateert ook het natuurlijk aspect van de landbouwmogelijkheden en
de waterhuishouding.

+ De Formatie van Twente bestaat uit afzettingen van het Weichselien; het zijn meestal door
wind en water opnieuw afgezette zanden uit
de Formatie van Peelo.
Gedurende afwisselende koude en minder
koude perioden, waarbij het gebied niet
bedekt was met een ijskap, is vooral langs de

Noorderbreedte 95 I 50

beken een ingewikkeld patroon van zanden
door wind en water afgezet. Uit de beekdalen
stoof gedurende koude en droge perioden
lemig zeer fijn zand dat zich in ruggen hierlangs afzette.
Het huidige landschap
De geomorfologie van het landschap hangt
nauw samen met de geologische en bodemkundige opbouw en vorming. Het natuurlijk
patroon van beekdal en zijtakken worden
omzoomd door hoge dekzandruggen; hierin
zijn enkele dobben ontstaan, waarvan er één
beschreven is in Noorderbreedte 1994-5. Het
huidige landschap is mede ontstaan door menselijke invloed, waarbij de essen een belangrijk element vormen. Het is te betreuren dat
waardevoile natuurgradiënten bij de ruilverkaveling zijn verdwenen. Vele steilranden van
essen zijn afgevlakt en van de kenmerkende
oude percelering is niets meer over.
De Hankampsesch
Als voorbeeld nemen we de Hankampsesch,
gelegen ten zuiden van jipsinghuizen. Vóór
de kartering was het niet duidelijk waar precies de es lag. Volgens de huidige topografische kaarten meer naar het zuiden (alleen de
topografische kaart van ca. 1850 gaf de plaats
juist aan). Waarschijnlijk is de naam bij nieu-
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