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HET BALLOOËRVELD 

W. de Gans* en P. Cleveringa** 

INLEIDING 

Het Ballooerveld, een circa 350 hectare groot 
heideveld, ligt ongeveer 2 kilometer ten noorden 
van Rolde (provincie Drente) op de waterschei-
ding tussen twee takken van de Drentsche A a , 
het Rolderdiep en het Looner Diep (fig. 1 en 2). 
Uit het hoogtelijnenpatroon (fig. 2) blijkt dat het 
oppervlak in zowel westelijke-, noordelijke-, als 
oostelijke richting flauw afhelt. De ter weerszij-
den aanwezige graslanden met hier en daar hout-
wallen als perceelgrens, accentueren de relatief 
hoge ligging van het thans met heide begroeide 
veld. Deze terreingesteldheid suggereert het ge-
voel van ruimte als men zich op het veld zelf be-
vindt. 

Doordat aan het Ballooerveld de ontginningen 
van het begin van de twintigste eeuw voorbij zijn 
gegaan, is een min of meer natuurlijk landschap 
met zijn relief vormen bewaard gebleven. In de 
volgende paragrafen wordt duidelijk gemaakt 
dat het hier om een landschap met bijbehorende 
reliefvormen gaat, waarvan het ontstaan samen-
hangt met geologische- en geomorfologische 
processen die overwegend gedurende de laatste 
ijstijd (het Weichselien) en in de daarop volgen
de periode (het Holoceen) plaats hebben gevon
den. Uit deze laatste periode resteren bovendien 
nog vormen die het gevolg zijn van het ingrijpen 
van de mens in het natuurlijk milieu. 

G E O L O G I S C H E O P B O U W 
E N GESCHIEDENIS 

Van de voorlaatste ijstijd (het Saalien), toen 
Nederland tot aan de grote rivieren met landijs 
was bedekt, is op het Ballooerveld nog maar wei
nig terug te vinden. Plaatselijk aanwezige 
zwerfstenen en grinden zijn gezien de aanwezig-
heid van scandinavische elementen de laatste ge-
tuigen van een grondmorene (keileem), die met 
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deze landijsbedekking samenhangt. Door de ero-
sie van de keileem dagzomen op het Ballooerveld 
daarom hier en daar afzettingen van oudere For
maties. Deze hebben een midden-pleistocene ou-
derdom en bestaan voornamelijk uit fijn zand. 
Ze vormen de basis van de jongere afzettingen, 
zowel op het veld als in de beekdalen. De geolo
gische gesteldheid van het Ballooerveld, zoals 
die thans aan het oppervlak waarneembaar is, 
werd vooral bepaald in de laatste ijstijd: het 
Weichselien. Hoewel het Scandinavische landijs 
tijdens het Weichselien niet verder kwam dan 
Denemarken en delen van Noord-Duitsland, 
heerste hier wel een koud klimaat. Vooral het 
stuifmeelonderzoek (pollenanalyse) heeft aan de 
kennis omtrent het klimaat van het Weichselien 
bijgedragen. Op grond van hieruit verkregen ge-
gevens over de vegetatie is gebleken dat de ge-
middelde juli-temperatuur in Nederland gedu
rende de koudste periode van het Weichselien 
(het Pleniglaciaal) rond de 5° C lag, dat wil zeg-
gen zo'n 15° C lager dan tegenwoordig ( Z A G -
WIJN 1975). Het was lange tijd zo koud, dat de 
grond het gehele jaar door een temperatuur be-
neden de 0° C bleef houden en derhalve bevroor. 
Er bouwde zich onder deze periglaciale klimaats-
omstandigheden een enkele tientallen meters 
dikke permafrost op. 

Het ontstaan, het zich lange tijd handhaven en 
het weer verdwijnen van de permafrost heeft 
mede door de onder deze omstandigheden wer-
kende fysische processen geresulteerd in voor 
deze periglaciale klimaten specifieke structuren, 
afzettingen en reliefvormen, die in het landschap 
en de ondiepe ondergrond gefossiliseerd zijn. Zo 
leidde bijvoorbeeld de bevroren ondergrond tot 
stagnatie in de afvoer van neerslag en dooiwater, 
waardoor de 1 a 2 meter dikke opdooilaag boven 
de permafrost (active layer) 's zomers met water 
verzadigd raakt. Vanwege zijn grote geleidings-
vermogen was deze waterverzadigde opdooilaag 
in de herfst, winter en lente erg gevoelig voor 
temperatuurverschillen. Het bij herhaling be-
vriezen en opdooien van deze laag had verkne-
ding (cryoturbatie) van de sedimenten tot gevolg 
( D E G A N S 1983a). 

Op de dalhellingen kon de opdooilaag onder 
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Fig. 1: Luchtfoto van het Ballooerveld (foto Serie VI-153 van de Fototheek van de Topografische Dienst). 

invloed van de zwaartekracht gemakkelijk over 
de bevroren ondergrond naar beneden glijden 
(gelifluctie). Bovendien werd in het voorjaar ook 
door via het oppervlak afstromend dooiwater 
nog het nodige sediment hellingafwaarts ge-
voerd. De in de dalvlakten aanwezige riviertjes 

transporteerden, voorzover de stroomsnelheid 
dat toeliet, een gedeelte van dit hellingmateriaal. 
Dergelijke rivierafzettingen worden fluvio-
periglaciale sedimenten genoemd. De situatie op 
het Ballooerveld na het verdwijnen van de per
mafrost, zo'n 13.000 jaar voor heden, is weerge-
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Fig. 2: Schetskaartje van het Ballooèrveld. (Vergelijk met figuur 1). 
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Fig. 3: Geologisch west-oost profiel over het Ballooèrveld in vier opeenvolgende perioden (zie figuur 2). Zie legenda 
op pag. 141. 
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geven in figuur 3a. De in het midden van deze fi
guur afgebeelde depressie is een reliëfvorm die 
ook samenhangt met de aanhoudende kou van 
het Weichselien. Het is het restant van een pingo 
of ijsheuvel. Pingo's zijn heuvels met een kern 
van massief ijs, die ontstaan doordat kwelwater 
de permafrost binnendringt en bevriest. Door 
een langdurige toevoer van kwelwater kan een 
grote ijslens ontstaan die de bovenliggende sedi
menten omhoogdrukt waardoor een heuvel 
wordt gevormd. Deze heuvels kunnen tientallen 
meters hoog worden (DE G A N S 1983a). Bij het 
afsmelten van een pingo glijdt het sediment dat 
de ijskern bedekt naar beneden en laat een ring
vormige wal achter. Uiteindelijk smelt ook de 
ijskern van de pingo. In het landschap blijft 
daardoor een komvormige depressie achter, die 
allereerst met terugglijdend walmateriaal opge
vuld wordt. Zo 'n kom met ringwal wordt een 
pingoruïne genoemd (DE G A N S 1983b). 

Na het Pleniglaciaal (13.000 jaar voor heden) 
verbeterde het klimaat ( V A N D E R H A M M E N 1951) 
waardoor de permafrost verdween, de grondwa
terspiegel daalde en het relatief droog werd. 
Slechts gehinderd door een nog steeds spaarzame 
vegetatie, werd de wind de belangrijkste geologi
sche factor. Door de eroderende werking van de 
wind werd het zand en de leemfractie uit de alom 
aanwezige hellingafzettingen verwijderd waar
door aanreiking van grof materiaal plaatsvond 
en een keienvloertje(desert-pavement) achter
bleef. 

Naast erosie door wind vond er ook sedimen
tatie plaats. Zowel in de vorm van een afdekken

de laag ais in de vorm van duinen werden op de 
dalhellingen en in de brede dalvlakten zanden af
gezet. Deze laatsten werden er vrijwel geheel mee 
bedekt, waardoor het oppervlak plaatselijk met 
meer dan 4 meter werd opgehoogd. 

In het begin van het Holoceen eindigde deze 
aeolische sedimentatie. Dit kwam vooral omdat 
het klimaat warmer en vochtiger werd waardoor 
zich al spoedig een aaneengesloten vegetatiedek 
ontwikkelde. Deze klimaatsontwikkeling had 
ook tot gevolg dat door de toegenomen hoeveel
heid neerslag de beken zich in de voormalige bre
de dalvlakten uit het Weichselien begonnen in te 
snijden. 

De aeolische afzettingen (dekzanden) worden 
evenals de fluvio-periglaciale afzettingen, de hel
lingafzettingen en het grindniveau gerekend tot 
de Formatie van Twente (fig. 4). De situatie op 
het Ballooèrveld na de dekzandsedimentatie en 
tijdens de insnijding van de beken, zo'n 9.000 
jaar voor heden, is weergegeven in figuur 3b. 

Tussen 9.000 en 5.000 jaar voor heden steeg de 
temperatuur verder, nam de hoeveelheid 
neerslag toe en bereikte de vegetatie haar maxi
male ontwikkeling. De beken sneden zich niet 
verder in maar begonnen hun beddingen op te 
hogen. Onder deze omstandigheden steeg de 
grondwaterspiegel geleidelijk. Mede hierdoor 
kwam zowel in de pas ingesneden dalen als in de 
laag gelegen delen van het Ballooèrveld (depres
sies) veenvorming op gang. In de beekdalen 
wordt dit veen, samen met het sediment dat re
gelmatig door de beken werd afgezet, tot de For
matie van Singraven gerekend. Het veen in de 
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Fig. 4: Schematisch overzicht van de landschapsontwikkeling van het Ballooèrveld vanaf het Pleniglaciaal. 

depressies op het veld wordt gerekend tot de For
matie van Griendtsveen. De vorming van veen is 
duizenden jaren ongemoeid doorgegaan, ener
zijds omdat de grondwaterspiegel bleef stijgen, 
anderzijds omdat veenmosveen voor zijn groei 
slechts afhankelijk is van regenwater. Uiteinde
lijk bereikte het veenoppervlak vooral in de 
beekdalen een hoogte die enkele meters boven 
het huidige veenniveau lag. Deze situatie van 
rond 5.000 jaar voor heden is weergegeven in fi
guur 3c. 

Omdat na 5.000 jaar voor heden de mens een 
steeds belangrijker geologische- en geomorfolo-
gische factor werd, veranderde de situatie op het 
Ballooèrveld geleidelijk. Vooral onder invloed 
van intensievere landbouw in de Middeleeuwen 
werd de bodem erosiegevoeliger en kreeg de 
wind weer vat op het landschap waardoor ver
stuivingen optraden en stuifzanden (Formatie 

van Kootwijk) werden gevormd. Deze hebben in 
tegenstelling tot het dekzand vaak een vuilgrijze 
kleur. Ze komen met name aan de oostzijde van 
het Ballooèrveld voor. In het ideale geval wor
den het dekzandoppervlak en het stuifzand ge
scheiden door een podsolbodem. Deze bodem 
bestaat uit een grijze uitspoelingshorizont (A2) 
waaronder donkerbruine inspoelingshorizonten 
(B2h en B22) liggen. De huidige situatie op het 
Ballooèrveld is weergegeven in figuur 3d. 

Uit het voorgaande overzicht van de geologi
sche opbouw van het Ballooèrveld valt af te lei
den, dat er ruwweg vier perioden te onderschei
den zijn waarbinnen specifieke geologische- en 
geomorfologische processen en factoren ge
speeld hebben. Van oud naar jong zijn dit: 
- periglaciale reliëfvormen en afzettingen (tot 

ongeveer 15.000 jaar voor heden); 
- aeolische afzettingen en vormen (tussen 15.000 
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Fig. 5: Profiel over een aeolische depressie en een pingoruïne (detail van figuur 3d; legenda figuur 4). Beide depres
sies staan op figuur 6. 

en 9.000 jaar voor heden); 
- veenvorming (vooral na 8.000 jaar voor he

den); 
- door de mens beïnvloede afzettingen en reliëf

vormen (na circa 5.000 jaar voor heden). 
In de volgende paragraaf zullen deze vier peri

oden en hun specifieke processen nader bespro
ken en toegelicht worden. 

P E R I G L A C I A L E A F Z E T T I N G E N 
E N RELIËFVORMEN 

Op en rond het Ballooèrveld zijn een aantal re
liëfvormen bewaard gebleven die onder perigla-
ciale klimaatsomstandigheden gevormd zijn. 
Midden op het veld is bijvoorbeeld het restant 
van een pingo of ij sneuvel (pingoruïne) nog dui
delijk waarneembaar (fig. 1, 2 en 3). 

De pingoruïne die in detail weergegeven is in 
Figuur 5, heeft een diameter van circa 70 meter 
(fig. 6). De opvulling van de kom bestaat vanaf 
de basis gerekend achtereenvolgens uit teruggeg
leden walmateriaal, gyttja en veen. De totale 
dikte hiervan bedraagt ongeveer 5 meter. Uit bo
ringen is gebleken dat de pingoruïne in een on
diep pleniglaciaal zijdal van het Rolderdiep ligt. 
Dit dal is nu geheel bedekt met dekzand. De 
ringwal rondom de kom is ook door dit dekzand 
aan het oog onttrokken. 

De pingo is gevormd tussen circa 30.000 en 
20.000 jaar voor heden. Het afsmelten ervan en 
de degradatie tot pingoruïne vond plaats tussen 
circa 20.000 en 13.000 jaar voor heden (fig. 4). 

De geringe afmetingen van de pingoruïne doen 
vermoeden dat de pingo, die hier rond 25.000 
jaar voor heden lag, niet zo erg hoog is geweest. 
Vermoedelijk stak deze niet meer dan 5 meter 

boven de omgeving uit, en reikte toen ongeveer 
evenhoog als thans het dekzandoppervlak tussen 
de pingoruïne en de aeolische depressie (fig. 5). 
Nog twee andere periglaciale vormen, die sa
menhangen met permafrost, zijn op het Bal
looèrveld te zien. Uit figuur 3 blijkt, dat de naar 
het westen gerichte helling van het Ballooèrveld 
(onder het dekzand) steiler is dan de naar het 
oosten gerichte. De westelijke heeft een helling 
van circa 1°, aan de oostzijde bedraagt de hel
ling minder dan 0,5°. Deze asymmetrie valt te 
verklaren door een verschil in intensiteit van de 
hellingprocessen. Dit is een gevolg van verschil
len in instraling en sneeuwbedekking, tussen de 
naar het westen en het oosten gerichte hellingen 
( D E G A N S 1983b). 

Tenslotte is goed te zien dat de dalvlakten van 
het Rolderdiep en het Looner Diep, in verhou
ding tot het kleine meanderende beekje dat er 
thans stroomt, erg breed zijn. Hoewel de huidige 
dalvlakten bedekt zijn met dekzand uit het Laat 
Glaciaal zijn de breedten ervan nog steeds een 
afspiegeling van de eronder liggende brede ple-
niglaciale dalvlakten. Deze breedte had enerzijds 
te maken met de aanwezigheid van een permaf
rost en anderzijds met de toentertijd frequent 
optredende hellingprocessen. Met name aan het 
einde van de permafrost periode heersten lange 
tijd instabiele situaties op de dalhellingen waar
door veel materiaal hellingafwaarts werd ge
voerd. Doordat de neerslag niet als grondwater 
afgevoerd werd, vond oppervlakkige afvoer 
plaats. Grote hoeveelheden hellingmateriaal 
konden vanwege de geringe stroomsnelheid 
slechts over korte afstanden vervoerd worden, 
waardoor een vlechtend rivierstelsel ontstond. 
Daarmee samenhangend ontwikkelde zich een 
brede dalvlakte. 

143 



A E O L I S C H E A F Z E T T I N G E N 
E N R E L I E F V O R M E N 

Op de periglaciale afzettingen en landschaps-
vormen uit het Pleniglaciaal liggen een aantal 
laat-glaciale aeolische afzettingen en reliefvor
men. 

Allereerst is dat het grindniveau of desert-
pavement dat op de hoogste delen van het Bal
looerveld hier en daar aan maaiveld voorkomt. 
Doorgaans is het afgedekt met dekzand. Het 
grindniveau is door uitwaaiing van de hellingaf-
zettingen aan het einde van het Pleniglaciaal, 
tussen circa 20.000 en 13.000 jaar voor heden, 
ontstaan en is waarschijnlijk te correleren met 
het zogenaamde Beuningen grindniveau (Beu-
ningen Gravel Bed), dat beschreven is door V A N 
D E R H A M M E N & W Y M S T R A (1971). De erosieve 
ligging van het grindniveau op een niveau met 
cryoturbate structuren en fossiele ijswiggen 
duidt erop, dat de permafrost al aan het verdwij-
nen was toen dit uitwaaiingsniveau werd ge
vormd. In ontsluitingen is dit soms te zien (DE 
G A N S 1983b; D E G A N S e.a. 1983). 

De samenstelling van het grind van het desert-
pavement verraadt een glaciale herkomst. Er ko
men veel granieten en vuurstenen in voor. Waar
schijnlijk hebben we te maken met de erosie-
restanten van de keileem. Het voorkomen van 

windkanters in het grind wijst op langdurige po-
lijsting van het grind door met de wind meege-
voerd zand. 

Naast erosie door de wind trad er ook sedi-
mentatie op. Deze afzettingen worden Jonge 
Dekzanden genoemd en zijn gevormd tussen cir
ca 13.000 en 9.000 jaar voor heden. Lokaal vor
men de Jonge Dekzanden duinen. Doorgaans 
vormen ze een min of meer aaneengesloten dek, 
vandaar hun benaming. Dekzanden zijn ont
staan door uitwaaiing van het hellingmateriaal 
dat zich aan het einde van het Pleniglaciaal op-
hoopte aan de basis van de hellingen en in de dal
vlakten. 

De dekzanden zijn met name op de flanken 
van het Ballooerveld afgezet (fig. 3). De water-
scheiding is hierdoor enigszins naar het oosten 
verplaatst. Het meest opvallend op het Ballooer
veld zijn depressies, die geheel in dekzand liggen 
en waarvan het ontstaan samenhangt met de 
wind (fig. 6, 7 en 8). Ze worden aangeduid als 
aeolische depressies (DE G A N S & C L E V E R I N G A 

1982). Het zijn ronde tot ovale kommen in het 
dekzandlandschap, minder dan 2 meter diep, 
met een opvallend vlakke bodem, die altijd bo
ven het desert-pavement ligt. De grootste diame
ter van de aeolische depressie op fig. 6 is onge
veer 80 meter, die op fig. 7 en 8 circa 60 meter. 
Evenals de pingoruines zijn ze meestal met water 

Fig. 6: Luchtfoto van een met water gevulde aeolische depressie (a) en een met veen gevulde pingorui'ne (b) op het 
Ballooerveld (I-F is de profiellijn van figuur 5). 
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Fig. 7: Luchtfoto van een met veen gevulde aeolische depressie aan de westzijde van het Ballooerveld. De pijl geeft 
de positie van het Looner Diep aan met omliggende madelanden. De lijn geeft de orientatie van de depressie aan. 

Fig. 8: Detailopname van dezelfde aeolische depressie als figuur 7 met de orientatie van de langste as. 
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of veen opgevuld. Het water in de aeolische de
pressies staat meestal hoger dan het grondwater-
niveau in de directe omgeving. Uit figuur 5 blijkt 
dat er 1,5 meter hoogteverschil is tussen het wa-
teroppervlak in de aeolische depressie en de pin
gorui'ne. De hoge ligging van het waterpeil in de 
aeolische depressies wordt veroorzaakt doordat 
het water stagneert op een ondoorlatende laag 
(bijvoorbeeld een fossiele bodem) in het dekzand 
onder de kom of een organische laag (gliede) op 
de bodem van de kom. Op het Ballooerveld zijn 
de aeolische depressies vaak omgeven door een 
lage dekzand wal, die aan de noordzijde duidelij-
ker ontwikkeld is dan aan de zuidzijde. Merk-
waardigerwijs lijkt het voorkomen van de aeoli
sche depressies op het Ballooerveld ook samen te 
hangen met het onder het dekzand liggende ple-
niglaciale dalstelsel (fig. 4 en 5). Mede hierom 
veronderstellen D E G A N S & C L E V E R I N G A (1982) 
dat de aeolische depressies ontstaan zijn door het 
opwaaien van dekzand tegen lokaal in de plenig-
laciale dalen aanwezige kwelvegetaties. Dergelij-
ke situaties zijn in Noord-Canada beschreven als 
zogenaamde waterogen ( M E Y B O O M 1966). 

Van de op het Ballooerveld aanwezige aeoli
sche depressies heeft een deel een ronde vorm, 
anderen zijn ovaal (fig. 6, 7 en 8). De richting 
van de as van de depressie van figuur 7 en 8 
loopt N W - Z O , terwijl die van figuur 6 ongeveer 
NO-ZW loopt. M A A R L E V E L D (1960) leidt uit de 
richting van dekzandruggen een overheersende 
W N W - W Z W windrichting af tijdens het Laat-
Glaciaal. De richting van de assen door de ovale 
aeolische depressies wijkt hier vanaf. Kennelijk 
is nog een andere richtingsbepalende factor dan 
de wind in het spel. Omdat de orientatie van de 
assen min of meer samenvalt met de loop van de 
pleniglaciale dalletjes in de ondergrond wordt 
verondersteld dat zowel de wind- als de dalrich-
ting van invloed te zijn geweest op de vorm en 
orientatie van de ovale aeolische depressies. 

Op de overgang van het Pleistoceen naar het 
Holoceen namen zowel de temperatuur als de 
neerslaghoeveelheid geleidelijk toe. Hierdoor 
breidde de vegetatie, die in het Weichselien 
spaarzaam was, zich sterk uit. De grondwa-
terspiegel reageerde op deze veranderingen en 
begon te stijgen. 

Tengevolge hiervan ontwikkelde zich in de 
loop van het Holoceen veen in de lage en natte 
delen van het landschap, zoals beekdalen, aeoli
sche depressies en pingoruines. In de beekdalen 
was dit door relatief voedselrijke condities veelal 
riet- en bosveen. In de aeolische depressies en 
pingoruines daarentegen voornamelijk het voor 

voedselarme condities kenmerkende heide- en 
veenmosveen. 

De veengroei in deze lage delen van het land
schap ging veelal door tot ver in het Subboreaal 
(fig. 4). 

Ontbossing door de mens vanaf het Neolithi-
cum en gedurende de Bronstijd en de IJzertijd 
zorgden voor een vergrote oppervlakte-afvoer 
van de neerslag. Hierdoor begonnen de beken 
zich opnieuw in te snijden. ( C L E V E R I N G A e.a. 
1986) waardoor het veen in de dalvlakten gedrai-
neerd werd en begon te klinken. Het inklinken 
van het veen in de dalvlakten heeft zich mede 
door het latere gebruik als hooiland (madelan-
den) tot op de dag van vandaag voortgezet. 

Ondanks deze processen is er in de dalvlakten 
ter weerszijden van het Ballooerveld nog een 
aanzienlijke hoeveelheid veen aanwezig. Buiten 
de dalen wordt het veen ook nog in sommige de
pressies op het Ballooerveld aangetroffen. Het is 
hier herkenbaar aan z'n specifieke vegetatie: 
veenmos, veenpluis en in sommige gevallen pij-
pestrootje. Een groot deel van deze veenmos ve-
nen is echter door turf winning verdwenen. 

DOOR D E M E N S B E I N V L O E D E A F Z E T T I N 
G E N E N R E L I E F V O R M E N 

Uit het bovenste deel van de veenopvulling in 
de pingorui'ne is een monster gestoken voor 
stuifmeelonderzoek. Stuifmeelonderzoek biedt 
de mogelijkheid om de vegetatie-ontwikkeling 
door de tijd heen te volgen. Hieruit zijn enerzijds 
dateringen van afzettingen af te leiden, ander-
zijds kan de verandering van het klimaat of de 
invloed van de mens op het landschap (de vege
tatie) afgelezen worden. In figuur 9 zijn de 
analyse-resultaten van het stuifmeelonderzoek in 
een pollendiagram weergegeven. De pollenzone-
ring is volgens het bij de Rijks Geologische 
Dienst in gebruik zijnde systeem (DE J O N G 
1982). De onderverdeling in Subboreaal en Sub-
atlanticum is gebaseerd op het verloop van de 
beuk- en haagbeukcurves. De overgang van het 
Subboreaal naar het Subatlanticum wordt gelegd 
op het niveau waar de haagbeuk voor het eerst 
verschijnt. Uit figuur 9 blijkt dat in de onder-
zochte veensectie een hiaat voorkomt. Dit valt 
samen met de lithologische overgang van grove 
detritus naar heide/veenmosveen. De grens Sub-
boreaal/Subatlanticum is in het diagram daar-
om niet goed aan te geven. 

De verdere onderverdeling berust op de afzon-
derlijke percentages van zowel beuk als haag
beuk en op het verloop van sommige karakte-
ristieke kruidencurves. Deze laatste zijn ook in-
dicatief voor menselijke bei'nvloeding van de 
vegetatie. Uit het verloop van de curves van de 
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Fig. 9: Vereenvoudigd pollendiagram van een veenmonster uit het bovenste deel van de veenopvulling in de pingo
ruïne (zie figuur 5 en 6). 

akkeronkruiden en tredplanten (zuring, smalle 
weegbree en bijvoet) alsmede uit het verloop van 
de graancurve valt af te lezen dat op het Bal
looèrveld de invloed van de mens als 
geologische- en geomorfologische factor tot in 
de tweede helft van het Subboreaal nog onbe
langrijk was, ondanks het feit dat we uit deze pe
riode hunebedden (Neolithicum) en grafheuvels 
(Bronstijd) kennen (fig. 4). Onder invloed van de 
mens begon in deze periode wel de ontbossing 
van het gebied, waardoor de heide een steeds be
langrijker onderdeel van de vegetatie werd. Dit 
komt in het pollendiagram (zone IVa en b) tot 
uiting. 

Deze ontbossing zette zich ook in de Ijzertijd 
en Romeinse Tijd voort. Van deze eerstgenoem
de periode zijn op het Ballooèrveld nog restanten 
van een akkersysteem (celtic fields of raatak
kers) overgebleven. Op de luchtfoto (fig. 1) en in 
het veld zijn deze nog vrij goed zichtbaar. De 
raatakkers bestaan uit min of meer vierkante en 
rechthoekige percelen die omgeven zijn door 
lage aarden walletjes (BRONGERS 1982; K L O K 
1982; D E G A N S e.a. 1983). Opvallend is de lig
ging van deze akkercomplexen op de hoogste de
len van het Ballooèrveld (fig. 2). Hieruit kan af
geleid worden dat de lagere delen waarschijnlijk 
nog te nat waren voor akkerbouw. In het pollen
diagram is deze periode niet vertegenwoordigd. 
In hoeverre dit hiaat samenhangt met gewijzigd 
landgebruik en een zich daardoor gewijzigde wa
terhuishouding in de depressies valt uit dit dia
gram niet af te leiden. 

Hoewel uit de graancurve van het pollendia
gram voor de na-Romeinse Tijd akkerbouw valt 
af te leiden, blijkt met name uit historische bron
nen, dat de akkerbouw in dit gebied pas belang
rijk werd in de Late Middeleeuwen. In het pol
lendiagram is dit nog net zichtbaar in de curves 
van de granen, boekweit en korenbloem. In de 
dorpen rondom het veld werden akkercom
plexen (essen) in gebruik genomen (fig. 2). Ter 
bevordering van de produktie van deze akkers 
werd met plaggen vermengde stalmest gebruikt. 
Deze werd geleverd door de schaapskudden, die 
overdag het Ballooèrveld begraasden maar 's 
avonds in de stal, met plaggen als strooisellaag, 
bijeengedreven werden. De intensieve begrazing 
en het afplaggen van het veld had ook tot gevolg 
dat in de loop van de eeuwen het bos op het Bal
looèrveld geheel verdween. Deze jongste perio
de, na circa 1400 A D , is in het pollendiagram 
niet vertegenwoordigd. Of een gewijzigde water
huishouding in deze pingoruïne ook hier verant
woordelijk is voor een slechte registratie van de 
stuifmeelregen zal nader onderzoek moeten uit
wijzen. 

De elzenbroeken, die tot dan toe het vegetatie
beeld in de beekdalen bepaalden, worden in deze 
periode als hooiland in gebruik genomen. Het el
zenbroek maakte daardoor geleidelijk plaats 
voor een gr as/zegge-vegetatie. Het hedendaagse 
gebruik als hooi- en weideland, waarbij hier en 
daar nog houtwallen als perceelscheidingen 
dienst doen, levert een scherp contrast met de 
heidevegetatie van het Ballooèrveld. 
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Fig. 10: Luchtfoto van de karresporen. 

Vrijwel overal waar dat mogelijk was is ten 
behoeve van turfwinning veenmosveen wegge-
graven. Het resultaat is het duidelijkst op het 
Ballooerveld zelf te zien. Het veenmosveen is uit 
vrijwel alle aeolische depressies verdwenen ter
wijl ook de pingoruines voor een deel uitgeveend 
zijn. Dit laatste is vooral zichtbaar aan de nog 
aanwezige petgaten in de bestaande veenopvul-
ling van deze depressies. Om de depressies te 
kunnen vervenen werd eerst de waterstand ver-
laagd door sloten te graven in de ringwallen. 
Deze sloten zijn nog overal op het veld bij de ae
olische depressies en pingoruines zichtbaar. 
Thans zijn de meeste depressies weer met water 
gevuld. In sommige is recent weer veengroei op-
gang gekomen. 

De meest opvallende antropogene reliefvorm 
van het Ballooerveld is een aan de oostzijde gele
gen gordel noordzuid lopende karresporen (fig. 
1 en 2). Deze karresporen zijn herkenbaar aan 
een afwisseling van ruggetjes met tussen gelegen 
laagten waarvan het hoogteverschil soms meer 
dan een meter bedraagt (fig. 10). De laagten zijn 
ontstaan, doordat de bestaande podsolbodem 
kapotgereden werd. Het losgewoelde zand ver-
waaide naar de randen van het spoor. Bij lang-
durig gebruik van een en hetzelfde spoor kwam 
dit steeds dieper te liggen en raakte op den duur 
in onbruik. Men was gedwongen een nieuw 

spoor te gaan volgen. Zo ontstond uiteindelijk 
op het Ballooerveld een brede baan van diep ge
legen sporen en met stuifzand opgehoogde rug-
gen. De ruggen zijn het best ontwikkeld aan de 
noordzijde van het veld waar het dekzand het 
dikst is. Helemaal aan de noordzijde van het 
veld zijn de karresporen niet meer te vervolgen. 
Hier zijn ze door ploegen en egaliseren van het 
akkerland verdwenen. Toch is het tracee naar 
het noorden toe vervolgbaar. In het dal van het 
Rolderdiep heeft men ter vergroting van de 
draagkracht namelijk stenen en zand neergelegd 
waardoor een doorwaadbare plaats (voorde) 
ontstond (fig. 2). De stenen, die de voorde mar-
keren, zijn langs de beekloop nog aanwezig, 
waardoor de reconstructie van de route mogelijk 
was. 

In profielkuilen zijn de karresporen goed 
zichtbaar. Dikwijls zijn de afdrukken van de 
wielen nog te zien en kan de asbreedte van de ge-
bruikte karren nagemeten worden (fig. 11). 

Het rijden over het veld , het gebruik van 
schapedriften, het steken van plaggen voor de 
potstallen en de overbeweiding was de oorzaak 
dat de wind vanaf de Middeleeuwen lokaal weer 
vat op het zand kreeg. Hierdoor werden stuif-
zanden gevormd veelal in de vorm van kleine 
duinen. Op het Ballooerveld komen ze met name 
langs de karresporen voor. 
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Fig. 11: Profiel en detailfoto van karresporen uit een profielkuil aan de noordzijde van het Ballooèrveld. Onder 
het karrespoor is de podsolbodem door erosie verdwenen. 
(Locatie zie figuur 2; opname F.P. Paris). 

Volledigheidshalve vermelden we ook de 
laatste ingrepen van de mens op het Ballooèr
veld. In de tweede wereldoorlog zijn op het veld 
onder andere een tankgracht, loopgraven en een 
vliegveld aangelegd ( K L O K 1982). Op de luchtfo
to (fig. 1) zijn deze nog zichtbaar. Van nog re
centere datum zijn de aangeplante bospartijen. 
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SUMMARY 
On the Ballooërveld, a heath in the Dutch province of Drente, several characteristic geomorphological and geo
logical processes were active during the last ice-age (Weichselian) and the following period (Holocene) to this 
day. These processes left their imprints on the landscape, which can be classified in chronological order : 1) 
Periglacial phenomena such as pingo scars and asymmetric slopes, dating from the Middle Weichselian (Plenig-
lacial); 2) Aeolian phenomena like bowl-shaped, orientated depressions, dating from the Late Weichselian (Late 
Glacial); 3) Peat growth in the lower parts of the landscape, dating predominantly from the Atlantic period, 
and 4) phenomena which relate to the influence man has had on the landscape, especially since the Subatlantic 
period. A remarkable evidence of this influence is the presence of numerous carttracks, which turned the land 
into a fine relief. 
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