
Tijdreis in Hornster bodem

Bij de werkzaamheden voor de nieuwe sportvelden kwam een prachtige doorsnede van onze bodem 
tevoorschijn. Als we zelf de schep in de grond steken kom je dit ook niet snel tegen, mede omdat we in de 
regel op opgebrachte grond wonen. Wanneer met wat groter materiaal in onze bodem gegraven wordt, dan 
geeft dat vaak verrassende en interessante uitkomsten. Je neemt als het ware een kijkje in de (verleden) tijd, 
maar wat zien we hier nu eigenlijk  precies?
Je kunt zelf gaan speuren en dan kom je tegenwoordig met Google al een heel eind, maar voor het fijnere 
werk kun je toch beter een deskundige raadplegen. Zo kwamen we terecht bij Gerrie Koopman, docent 
Bodemkwaliteit bij Hogeschool Van Hall Larenstein die graag uitleg wilde geven. 
Helaas kunnen wij de foto niet in kleur drukken, maar aan de hand van nummers in de tekst wordt de relatie 
gelegd.

De omgeving van Heerenveen is inderdaad een voormalig vrij omvangrijk hoogveengebied. Alleen het feit al dat 
het profiel is aangetroffen ter hoogte van de 8e wijk zegt al genoeg. Voor de ontwatering en afgraving van het 
hoogveen werd immers het stelsel van kanalen en wijken gegraven.
Het meest grijze gedeelte onderin het profiel is waarschijnlijk keileem (5) waarin enkele sporen van stenen 
zichtbaar zijn. De keileem aan de rand van dit westelijke gedeelte van het Fries-Drentse keileemplateau bevat ook 
minder keien dan aan de oostelijke rand. Het materiaal is grijs gekleurd vanwege het feit dat het permanent 
verzadigd is met water en dus niet in contact is geweest met zuurstof. Als het aanwezige ijzer in dit grijze materiaal 
in contact komt met zuurstof gaat het oxideren en ontstaat er een rood/bruine kleur (4). Het slootwater staat 
duidelijk lager dan de bovengrens van de grijze zone. Een mooi voorbeeld van het effect van capillaire werking. 
Afhankelijk van de grofheid van het materiaal (en leem is fijn materiaal met fijne poriën) bevindt zich de grens 
verzadigd/onverzadigd hoger of minder hoog boven de grond/slootwaterstand als gevolg van capillaire werking.

IJstijden
Keileem is afgezet tijdens en na de landijsbedekking in de op één na laatste ijstijd; het Saalien (238.000 tot 128.000 
jaar gelden). Op zijn weg naar onze streken nam het landijs zand, leem, klei en stenen mee uit de richting van 
Scandinavië, dat als een mengsel na het afsmelten van het ijs achterbleef. Keileem laat door zijn dichte pakking en 
fijne poriën slecht water door en heeft dus een waterstagnerende werking als het, zoals hier, dichtbij de oppervlakte 
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voorkomt.

Bovenop de keileem is tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 116.000 tot 11.500 jaar geleden) door de wind een 
zandige afzetting gevormd: het dekzand. De afzetting (3) is fraai gelaagd als gevolg van afwisselend hogere en 
lagere windsnelheden, waardoor resp. grovere en fijnere laagjes zand achterbleven. Dit is vooral mooi te zien aan de 
linkerkant van de foto. Zowel in de bruine laag als daaronder. Donkerder gekleurde laagjes zijn fijner dan de 
lichtere laagjes, omdat ze meer vocht kunnen vasthouden. Vocht kleurt de grond donkerder.

Permafrost
Tijdens de laatste ijstijd was de ondergrond permanent bevroren (permafrost), maar de bovengrond (bovenste 
meters: de ‘opdooilaag’) ontdooide ’s zomers en bevroor weer ’s winters. Als gevolg van dit afwisselend bevriezen 
en ontdooien werd de fraaie horizontale gelaagdheid verstoord en ontstond een grillig geheel. De ‘uitstulping’ rechts 
op de foto (5A) is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van deze vorstwerking (ook wel ‘kryoturbatie’ genoemd). De 
‘verwringing’ door vorst is het gevolg van het verschil in hoeveelheid water in de fijnere en grovere afzettingen. 
Hoe fijner, hoe meer water wordt vastgehouden. Hoe meer water, hoe meer uitzetting bij bevriezing (water zet met 
ca. 10% uit bij bevriezing). De verschillen in druk door uitzetting leiden tot ‘uitstulping’ of grilligheden.

Warmere periode
Na het Weichselien (11.700 jaar geleden tot nu) brak de huidige warmere en vochtiger periode aan: het Holoceen. 
De zeespiegel steeg sinds de laatste ijstijd met ca. 100 meter, de grondwaterstand steeg en er kwam 
vegetatieontwikkeling op gang. De bovengrond werd steeds rijker aan humus en het dekzand verzuurde. Door 
uitspoeling en inspoeling van humus(zuren) uit de bovengrond werd onder de bovenste zwarte (humusrijke) laag 
een grijze uitspoelingslaag gevormd en daaronder werd de humus, in combinatie met ijzer en aluminium, daaronder 
weer afgezet als huidjes om de zandkorrels, waardoor een donkere en bruine inspoelingslaag onstond. Vooral op het 
linkergedeelte van de foto zijn de donker gekleurde bovengrond (ca. 20 cm), de lichtgrijs gekleurde uitspoelingslaag 
(ca. 10 cm) en de bruine inspoelingslaag (ca. 20 cm) goed waar te nemen. Een bodemprofiel dat op deze wijze is 
ontwikkeld wordt een ‘podzolgrond’ genoemd. De naam is afgeleid van de lichtgekleurde uitspoelingslaag en is 
afkomstig uit het Russisch. Het betekent zoveel als ‘askleurig’.

Veenvorming & moerasbos
Het enige dat nu nog niet is verklaard, dat is de fascinerende bruine laag die midden over de foto loopt. Omdat het 
landschap in het Holoceen steeds vochtiger werd (we bevinden ons aan de rand van het Fries-Drents keileemplateau 
en bovendien hebben we hier te maken met een slecht doorlatende ondergrond, waardoor extra water stagneert), 
kwam veenvorming op gang. Eerst ontstond een moerasbos. De vele wortelgangen in de lichtbruine zone onder de 
podzol-inspoelingslaag, duiden op die broekbosachtige omgeving. De veenvorming kreeg hier al gauw het karakter 
van hoogveenvorming. Hoogveen wordt in tegenstelling tot laagveen, gevormd onder invloed van voedselarm 
regenwater, waarbij veenmos de belangrijkste veenvormer is. Veenmos houdt het regenwater als een spons vast en 
kan zo een eigen waterspiegel creëren, waardoor het ver boven de grondwaterstand kan uitgroeien, waardoor een 
metersdik pakket hoogveen kon ontstaan. Dit hoogveen is later voor de brandstofwinning afgegraven. Kanalen en 
wijken zorgden ervoor dat het hoogveen werd ontwaterd en zo ‘in dagbouw’ afgegraven en afgevoerd kon worden. 
Op de foto is hier en daar nog zichtbaar dat er nog enige restanten van het hoogveen in de bovengrond aanwezig 
zijn (2).

Ossenbloed
In drogere perioden tijdens de hoogveenvorming en ook tijdens de drooglegging konden humuszuren uit het 
hoogveenpakket, vergelijkbaar met het ontstaan van een podzolgrond, uitspoelen en verder onderin het veenprofiel 
of zelfs in de zandondergrond weer inspoelen. Het door humuszuren roodbruin gekleurde water werd door 
verveners ook wel ‘ossenbloed’ genoemd. De humus kon inspoelen in het veen en in de zandondergrond (meestal in 
oude wortelgangen) als ‘doppleriet’ (klompen zwartgekleurd, vettig, schoensmeerachtig materiaal) of als het 
zwartgekleurde schoensmeerachtige ‘gliede’ (als laag, meestal op de overgang van veen naar de zandondergrond).

Fascinerende 'waterhard'laag
Maar als de waterstand zo laag werd dat de humuszuren met het neergaande water uit het veen in het zand konden 
inspoelen, werd een zogenaamde ‘waterhardlaag’ gevormd. Het is fascinerend om te zien dat een waterhardlaag 
dieper gevormd kan zijn dan de inspoelingslaag van de podzol (zoals ook hier duidelijk het geval is). Ook de 
grilligheid van de laag is opvallend. De bovenkant van de waterhardlaag is vrijwel altijd kaarsrecht, terwijl de 
onderkant van de laag vrij nauwgezet de gelaagdheid in het zand volgt. Ook dit is prachtig waarneembaar op de 
foto. Links de lichte grilligheid van de dekzandafzetting, waarbij de ‘opgebolde’ gelaagdheid fraai wordt gevolgd.
In een waterhardlaag is de stroperige humus uit het bovenliggende veen niet zozeer als een huidje afgezet, maar veel 
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