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Organische bestanddelen van veen

“Nat” of “zeer nat” tijdens de

veenvorming

Een belangrijke voorwaarde voor het

vormen vanveen is een nat milieu. Er

is daarbij onderscheid te maken in “nat”

en “zeer nat”. Veenmosvenen en som-

mige zeggevenen zijn gevormd onder

voortdurend natte omstandigheden,

zomer enwinter. Tijdens de veenvor-

ming was er geen luchttoetredingen

daardoor vond geen ofnauwelijks ver-

tering van plantendelen plaats. Deze

venen waren bij hun vorming “zeer

nat”. Daalde tijdens de veenvorming het

grondwater regelmatig tot beneden het

veenoppervlak (bijvoorbeeld gedurende

de zomers), dan was bovenin wel een

geringe luchttoetreding mogelijk. Dat

leidde tot enig bodemleven endaardoor

tot enige aantasting van het veen.

Deze venenwaren bij hun vorming wel

“nat”, maar niet “zeer nat”.

Afbeelding 1 rechts. | Het veen

brandde nog. Foto: C. Hamming, 1960.

Venen bestaan uit organische en minerale delen (asresten); het zijn verzame-

lingen van dode planten. De organische delen zijn door de planten gemaakt,

dat was bekend. Niet bekend was hoe de planten aan de minerale delen

komen. In dit artikel wordt beschreven dat de minerale delen eveneens

door de planten zijn gemaakt en dat daarvoor ionen zijn gebruikt, opge-

nomen samen met het bodemvocht. Daardoor is er verschil in asresten en

verschil tussen de gevormde venen.
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Naarmate tijdens de veengroei de periodieke daling van de grondwaterstanden

dieper was, werd ook de invloedvan de luchttoetreding groter.Bestond het bodem-

leven aanvankelijk uit schimmels en bacteriën, dan verschenen spoedig ook

kleine dieren als duizendpoten en wormen. Deze verteerden organische stof en

produceerden excrementen. De excrementen hadden dus een lager percentage

aan organische stofen een hoger percentage aan minerale delen. Daardoorontstond

een nieuw bestanddeel in het veen, een “microscopisch onherkenbare grond-
massa”. Broekvenen envooral bosvenen bestaan vooreen belangrijk deel uit

verteerd materiaal. De (zomer-) dalingen van de grondwaterstanden in venen deden

zich vooral voor in de nabijheid van afvoerendewateren, zoals beken en rivieren.

Stuifmeelonderzoek

Venen bevattenook stuifmeel. Stuifmeel is zeer resistent tegenafbraakprocessen

en daardoor erg belangrijk bij het veenonderzoek. Wanneer de overige planten-
delen moeilijk herkenbaar zijn, kan door een onderzoek aan stuifmeelkorrels

(palynologisch onderzoek ofpollemmalyse) toch de samenstelling van de veenvormende

vegetaties worden vastgesteld. Ook kan stuifmeelzijn ingestoven van begroeiingen

uit de omgeving, waardoor tevens een beeld is te verkrijgen over vegetaties in de

omgeving. Uit het pollenbeeld is af te leiden ofhet klimaat tijdens de vorming

van eenveenlaag koud was ofwarm, ofer sprake was van een vochtige ofvan

een droge periode, ofeen veenlaag is gevormd in een zoet milieu ofin een brak

milieu. Het palynologisch onderzoek is daarmee een belangrijk hulpmiddel bij
de datering van venen.

De minerale delen in venen (de asresten)
Verschil in minerale delen tussen de verschillende venen

Bij “verbranding” vanveen (het stoken van turf, veenbranden,bij de laboratorium-

bepaling van het “humus-gloeiverlies”) verdwijnen wel de organische delen, maar

niet de minerale delen en die noemt men daarom: “asresten”. Voor de minerale

delenbestaat een indeling naar korrelgrootte. De verdeling vanminerale delen in

een afzetting over deze grootteklassen noemt men de “textuur”.Zie voor de inde-

ling envoor de benaming derkorrelgrootteklassen De Bakker & Schelling (1966).

Van de minerale delen in oligotrofe (voedselarme) venen enin mesotrofe (matig

voedselrijke) venenweten we weinig over hun textuur. Bij bodemkarteringen is

aan grondmonsters uit deze veengronden wel het humus-gloeiverlies bepaald,
maar geen nadere textuuranalyse (Staring Centrum, 1989). Dat werd niet gevraagd
omdat deze gronden, naar schatting, toch weinig asresten zouden bevatten.

Bij eutrofe (voedselrijke) venen(bosvenen) is het asgehalte doorgaans hoger,
zodat daar vaker een textuuranalyse werd gevraagd. In die venenbestaat echter

de kans dat daarin minerale delen van elders (door rivieren) zijn aangevoerd.

Na de extreem droge zomer van 1959 (toen er op veel plaatsen veenbranden

ontstonden) was ik in de gelegenheid asresten van oligotrofe venenen van

mesotrofe venen op hun textuur te beoordelen. De asresten van oligotrofe venen

hadden duidelijk een hoog gehalte aan silt (silt is de naam voor de korrelgrootte-
klasse: 2 tot 50 p), Aan het materiaal was zichtbaar dat het silt hierbestond uit

miniem fijn zand. De asresten van mesotrofe venenbestonden grotendeels uit

lutum (lutum betreft minerale delen tussen 0 en 2 p; ze bestaan vaak uit klei-

mineralen). Daarbij werd eens, ingesloten in een pakket mesotroofbroek veen,

een laag beekklei aangetroffen; dat bleek de aslaag te zijn van een veenbrand,

het veenbrandde in 1960 nóg (Afb. 1)! Dat veen lag niet in een echt beekdal,

maar in een laagte tussen enerzijds een hoge dekzandrug en anderzijds een

hoogveengebied dat tot grotehoogte was opgegroeid; dergelijke laagten worden

wel aangeduid met de naam “lagg”.

Behalve door verbranding kan een organische massa ook verdwijnen door

“vertering”. In tegenstelling tot verbranding treedtbij vertering geen verkleuring

van de asresten op en is daardoor moeilijker herkenbaar. Bij een vertering ver-

dwijnt niet altijd alle organische stof. Zo kan een fijn deel van de organische
stofachterblijven als “organische lutum”. In een veenpakket zal de organische
lutumeen onderdeel blijven van bovengenoemde “microscopisch onherkenbare

grondmassa”. In de doorlopende dekzandlaagten zal uiteindelijk die organische
lutumgeheel zijn verteerd, de minerale lutum verteerde niet.

Betekenis van ionen in het

(diepere) grondwater
De organische verbindingen worden

door de plant gemaakt, dat was bekend.

Niet bekend was hoe een plant aan

zijn minerale delen komt. Daarover

voerde ik gesprekken met collega’s en

Wageningse wetenschappers, maar

zonder het gewenste resultaat. Door

het verwerken van alle verkregen

gegevens en gedachten ben ik tot de

volgende conclusie gekomen: De plant
maakt zelfzijn minerale delen op de voor de

plant gewenste plaatsen en gebruikt daar-

voor als bouwstenen de ionen, opgenomen met

het benodigde bodemvocht. Als voorbeeld

van gevormde mineralenzijn te noemen

de uiterst kleine kwartskristallen in de

bladpunten vanbrandnetels. (NB Het is

misschien gewenst dat nader onderzoek

wordt gedaan naar het vormen van

mineralen in en door de planten.)

Veenmossen (Afb. 2) kunnen met

regenwater voldoen in hun vocht-

voorziening. Regenwater is arm aan

ionen en veenmosvenen zijn daardoor

oligotrofe venen. Ze worden aange-

troffen in wegzijgingsgebieden.

Zeggevenen enbroekvenen zijn meso-

trofe venen en worden zowel in veen-

gebieden als in dekzandgebieden

aangetroffen in drangwatergedeelten,
dus in gedeelten waar een toevoer is

aan ionen. Daardoor waren de vege-

taties daar ionenrijker. Terwijl de

asresten van oligotrofe venenveelal

uit silt bestaan, bestaan de asresten

van mesotrofe venen veelal uit lutum

en/ofuit ijzerverbindingen, afhankelijk

van het ionenbestand in de bodemlagen
die doorhet drangwater zijn gepasseerd.

Afbeelding 2. | Veenmossen.

Foto: C. Laban.
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Bovengenoemde grondwaterbeweging

is het duidelijkst te verklaren door een

beschrijving te geven van de waterhuis-

houding in dekzandgebieden tijdens

het Holoceen. Vooral in het Atlanticum

was er duidelijk sprake van een neer-

slagoverschot. Dat teveel aan regen-

water moest worden afgevoerd. In de

dekzandruggen, in de dekzandplateaus

en in de ingesloten laagten gebeurde
dat door wegzakking. Daardoorsteeg

het grondwater. Wanneer in het voor-

jaar de groei begon, konden de planten

op de hoogste gronden — op de dekzand-

ruggen
—

geen gebruik maken van het

grondwater, dat lag daar te diep. Voor

hun vochtvoorziening waren ze aange-

wezen op vocht dat in de bovengrond

was blijven hangen en op water uit de

regens. Door vochtgebrek bleefde

vegetatie daar ijl. Voor planten op de

minder hoge dekzandplateaus lag dat

gunstiger; die konden een tijdlang wel

vocht onttrekken aan het grondwater.

Gedurende het groeiseizoen zakte ook

daar het grondwater te diep weg; daarna

waren de planten ook daar aangewezen

op hangwater en op regenwater. Het

vochtgebrek was evenwel minder sterk

dan op de dekzandruggen; de begroei-

ingen daar waren dan ook dichter.

Planten in de ingesloten laagten kenden

geen vochttekort, maarwel wateroverlast.

In de wintermaandensteeg het grond-

water tot ruim boven het maaiveld. Al

dat water moest door de ondergrond

wegzakken. Dat duurdelang, waardoor

pas laat in het voorjaar een plantengroei

kon beginnen. Deze laagten bleven de gehele zomer nat, waardoor alleen een natte

vegetatie mogelijk was. Veenvorming vond vooral plaats in deze ingesloten laagten.

Door het uitspoelen van ionen ontstond in deze drie typen locaties (dekzand-

ruggen, dekzandplateaus en ingesloten laagten) overal een oligotrofe vegetatie.
De diepste uitspoelingen vonden plaats binnen de ingesloten laagten ende minst

diepe uitspoelingen in de hoge dekzandruggen.

Grondwaterstroming
In de gronden binnen de doorlopende laagten (het vierde type locatie) verliep

de bodemvorming totaal anders. Ook in die laagten steeg gedurende de winter-

periode het grondwater tot boven het maaiveld. Echter, de doorlopende laagten
hadden een geringe helling, die voldoende was voorhet over de oppervlakte

wegvloeien van dat “grondwater”. Dat had twee effecten. Het ene effect betreft

de hydrologie. Door dat wegvloeien stond het “grondwater” in de doorlopende

laagten lager dan in de andere drie locaties, dat gaf eengrondwaterstroming naar

de doorlopende laagten (Afb. 3). Het andereeffect betreft de vegetatie. De door-

lopende laagten vielen in het voorjaar voldoende vroeg droog voor het uitbot-

ten vanbomen, struiken en onderbegroeiing. Het grondwater bleeftijdens het

groeiseizoen ondiep, zodat de vegetatie nimmer leed aan vochttekort. Door het

voortdurend onttrekken van vocht aan het grondwater bleefde grondwaterstroming

naar de doorlopende laagten in stand, zij het minder sterk dan in de wintermaanden.

Met het toestromende water was er tevens een toevoer van ionen. In de door-

lopende dekzandlaagten was er daardoor sprake van een langzame, doorgaande

verrijking. In de doorlopende laagten ontwikkelde zich een mesotrofebegroeiing.

In het Holoceen waren in de doorlopende laagten zowel de vochtvoorziening als de

vruchtbaarheid dus gunstiger dan elders in het dekzandgebied. In de doorlopende

laagten is derhalve meer aan organische massa gevormd dan in de ingesloten

laagten. In Oost-Nederlandligt in vele doorlopende dekzandlaagten evenwel

geen veen. Blijkbaar waren daar de voorwaarden voor vertering dermate gunstig

dat jaarlijks evenveel organische massa verteerde als er nieuw werd gevormd.

De in het Holoceen gevormde, relatiefionenrijke minerale delen uit die verteerde

plantenresten bleven steeds ter plaatse aan het Pleistoceneoppervlak achter (Afb. 4).
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