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UIT DE GRONINGER VEENKOLONIËN 

De Groninger Veenkoloniën in 't algemeen en de Pekela's in het bijzonder zijn 
wel de het allerminst met natuurschoon bedeelde streken van ons gehele 
land. Daar is eerst al de eenvormige aanleg: van het hoofddiep steken lood

recht aan weerszijden een groot aantal wijken af, elk aan beide kanten met een smalle 
laan en daartussenin de akkers en enkele weiden. Een wandeling moet zich dus wel 
bepalen tot een recht eind lopen heen en terug, of men moet langs een volgende wijk 
terug kunnen gaan. Stonden er nu nog maar rijen bomen of struiken, of was er hier 
of daar nog maar een wildernisje, dan was het nog wat. Maar den practisch-econo-
misch gerichten landbouwer zijn deze dingen een ergernis. Van de tijd van ont
ginning van het veen af hebben zijn voorgangers het in hun hand gehad de be
groeiing naar hun zin te regelen en ze hebben dit met de uiterste consequentie ge
daan. En zo vindt men er geen vierkante meter grond, of het toont de wil van zijn 
eigenaars. 

Vroeger lagen echter overal nog wilde stukjes, die meestal om financiële redenen 
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niet ontgonnen werden. Als werkverschaffingsobjecten en met regeringssteun zijn 
ze de laatste 10 a 20 jaar echter alle in landbouwgronden herschapen. De veen
koloniale landbouwer heeft daarmee volledige bevrediging van zijn zakelijk verlangen 
gekregen, maar den hier reeds zo schaars bedeelden natuurvrienden is de laatste hoop 
ontnomen. Zij moeten zich nu per fiets naar Westerwolde begeven. 

„Waorom bist-toe nou gain laand?" Deze voor een zo zakelijk mens als een Gro
ninger Veenkoloniale landbouwer ongewone smartekreet, had één hunner meer
malen met tranen in de ogen geuit, naar hij mij verzekerde, als hij het onooglijk 
gedeelte tussen zijn landerijen zag. En juist deze „dalle" was voor mij een onuit
puttelijke bron van lering en genot. In vroeger eeuwen was daar, nadat er een wel
licht 3 a 4 m dikke laag veen afgegraven was, de bodem verder ongerept blijven liggen 
en had de dalgrond zich geregenereerd tot een zand- of een veenheide, naar de aard 
van de ondergrond. Men kon hier niet spreken van een bepaalde associatie, vele 
fragmenten van associaties grepen door elkaar heen. Verder ontbraken bepaalde 
soorten, die men er verwachten kon. Die hadden zeker geen gelegenheid gehad zich 
er te vestigen. Opmerkelijk was, dat vele landbouw-onkruiden, voor wie de gelegen
heid tot vestigen toch zeer gemakkelijk was, door de natuurlijke soorten verhinderd 
werden, er vaste voet te krijgen. Alleen aan de randen kwamen ze voor. Het op
merkelijkst was de groeiplaats van de Lepeltjesheide (Oxycoccus macrocarpus Pursh), 
die er alleen door vogelverspreiding gekomen kan zijn. Dit hoeft niet een recht
streekse afstamming te zijn van de planten op onze Waddeneilanden, daar deze plant, 
naar ik meen in Drente, om de bessen gekweekt wordt. Geruime tijd had ik een niet-
bloeiende tak van het plantje beschouwd, wat het toch wezen kon, tot de half om de 
tak gebogen bladstelen (om de horizontale stand van de bladen in de liggende pla-
giotrope stengels te krijgen) mij de overeenkomst met onze gewone Veenbes wees. 
Later heb ik ook de bloemen en vruchten aangetroffen. 

De hoogste gedeelten waren alle tot de associatie-vormen van het Calluneto-
Genistetum te brengen, maar overal ontbraken Kruipbrem {Genista pilosa L.) en 
Klein Warkruid (Cuscuta epithymum Murray). Er waren naast erg xeromorphe 
ook zeer groot- en rijkbladige vormen van de Stekelbrem {Genista anglica L.). Op 
de zandige gedeelten pronkten in overvloed de fraaie rode vrouwelijke en de 
witte polygaam-mannelijke vormen van het Rozenkransje {Antennaria dioecaGaertner), 
waarvan de eerste, zoals meer planten doen, na fructificatie hun bloeistengels 
zeer verlengen. De vrouwelijke bloemen zijn zeer smal buisvormig, bijna haarvormig 
en hebben een enkelvoudig pappus, haar omwindselbladen zijn smal en donkerrood. 
De onvruchtbare tweeslachtige (polygaam-mannelijke) bloemen echter zijn breder 
buisvormig, het pappus is boven vedervormig en lijkt op het eerste gezicht knots-
vormig verdikt. De omwindselbladen zijn breder en meest wit. Ik trof echter ook 
wel rose planten aan. Alhier stonden ook zeer donkergeel bloeiende vormen van 
Gewoon Havikskruid {Hieracium vulgatum Fr.), de omwindselbladen en hoofdjes-
stelen met veel zwarte klierharen, de stengels onder rood aangelopen en met licht
groene, bijna geelgroene bladen. Op die gedeelten, waar de heide door brand ver-
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dwenen, maar zich weer aan 't herstellen was, groeide overvloedig de Wolverlei 
{Arnica montana L.). Vele hadden zijtakken aan de bloeistengels, zodat optimaal 
tot zevenkorvige exemplaren (fa corymbosa Fiori) voorkwamen. Ze wedijverden met 
de genoemde Gewone Havikskruiden in de hooggele kleur, maar waren in de verte 
al door hun grote hoofdjes te herkennen. 

Op weer andere plaatsen gaven er de groeiende planten een aanwijzing, dat de 
successie er in vroeger tijd al een aardig eind op weg naar bosvorming was geweest. 
Stekelvaren {Dryopteris austriaca H. Woynar), Mannetjes-ereprijs {Veronica offi
cinalis L.), Dubbelloof {Blechnum Spicant Roth), Blauwe Knoop {Succisa pratensis 
Moench), ook de rose-bloemige vorm er van. Hondsviooltjes {Viola canina L.), 
Haarmos {Polytrichum commune L.), Lijsterbes {Sorbus aucuparia L.), Bochtige 
Smele {Deschampsia flexuosa Trin.), Vuilboom {Frangula Alnus Miller) en Ratel-
populier {Populus tremula L.) wezen alle in de richting van eiken-berkenbos. Vooral 
de Ratelpopulier was op een groot gedeelte dominerend, maar de talrijke heide
branden hielden hem steeds klein. Veelvuldig weidden hier de Populierhaantjes 
{Melasoma populi L.) op. De fraaie lakrode kleur der dekschilden verschiet na de 
dood weldra tot oranjebruin. Het zwarte stipje aan het eind van de naad der dek
schilden geeft een gemakkelijk middel ter onderscheiding met M. tremulae F. 

Een laag en meer veenachtig gedeelte, waar in vochtige perioden grote plassen 
stonden, bevatte de Afgekorte Zegge {Carexcanescens L.), Waternavel {Hydrocotyle 
vulgaris L.), Zeegroene Muur {Stellaria Dilleniana Moench), Moerasviooltje {Viola 
palustris L.), Waterbezie {Comarum palustre L.), Melkeppe {Peucedanum palustre 
Moench), Agrostis canina L. en vulgaris With, en Gewone Zegge {Carex fusca All.) 
(van welke laatste dikwijls ex., waarbij alle aren mannelijke bloemen bevatten, lusus 
pleiostachya mascula), en was aldus te brengen tot een kleine-zeggen-gemeenschap. 
Aan de ene kant, waar het zandig was, werden deze soorten vervangen door de 
Geoorde, de Grijze en de Kruipwilg {Salix aurita L., cinerea L. en repens L.), van 
welke laatste de vorm met cirkelronde, met een krom topje voorziene, zilverwit-
behaarde bladen {var. argentea Koch, s. arenaria L.) op de hogere gedeelten zeer 
opviel, en verder het Duinriet {Calamagrostis epigeios Roth). Aan de andere kant 
was een zeer eenvormige vlakte met Pijpestrootjes {Molinia coerulea Moench), waarvan 
ik evenwel drie verschillende habitus-vormen constateerde. (Fig. 1). Bij de typische 
vorm links is de pluim aarvormig samengetrokken, bij een zeldzame vorm (Fig. 1, 
midden) staan de pluimtakken wijd uiteen, bij de rechts afgebeelde vorm staan de 
groene aartjes op lange haarfijne takken. 

Waar deze begroeiing geleidelijk plaats maakte voor de struiken van de Ratel
populier, merkte ik de forse, behaarde vorm van het Reukgras {Anthoxanthum 
odoratum L. fa üiVtewmLoisel.) op. Tot mijn verbazing had een biologisch geïnteres
seerde scholier hier Parnassia palustris L. ontdekt en later heeft deze jongen mij de 
groeiplaats tussen de Ratelpopuliertjes gewezen. Dit was waarschijnlijk de laatste 
vindplaats in Oostelijk Groningen. Ook groeiden hier het Levermos {Marchantia 
polymorpha) en reusachtige Pe/rt^em-korstmossen. 
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Op een ander laag gedeelte, waar men blijkbaar geel zand gegraven had, groeiden 
op de vochtige bodem de Moeraswolfsklauw {Lycopodium inundatum L.) en de Ronde 

S Fig. i . Pijpestrootje {Molinia coerulea), drie verschillende vormen, met links: aar-
'fövormig samengetrokken, midden: afstaande, en rechts: zeer lange haarfijne pluim

takken. x 2/3 

Zonnedauw {Drosera rotundifolia L.). Thans behoort al deze rijkdom tot het ver
leden. Kort na de ontginning had ik nog gelegenheid de levensstrijd van onttroonde 
Tormentilwortelstokken na te gaan. De zware rhizomen l) waren in voedzame grond 

1) Op doorsnede is het rhizoom wit van kleur en niet rood, zoals in veel beschrijvingen staat. 
Eerst later, aan de lucht'bloot gesteld, ontstaat weldra een vermiljoen-rode kleur. 
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terecht gekomen en stuurden naar alle kanten dunne uitlopers, die telkens bij hun 
vertakkingen bolvormig opgezwollen waren en aldaar het aanzien gaven aan nieuwe 
rhizoompjes (fig. 2). De eerste bladen waren vijftallig en evenals de waterloten van 
sommige bomen en heesters buitengewoon groot (fig. 3). Vaak waren ze bruin-rood 
bestoven, aangetast door een microfungus. Het volgende jaar had ook hier de wil 
van den landbouwer gezegevierd. 

Ook in Nieuwe Pekela lag tot in deze oorlog nog zo'n toevluchtsoord voor de uit-

Fig. 2. Tormentil (Potentilla erecta), onderaardse uitlopers met aanleg van nieuwe wortelstokken. 
X 2/3. 

geroeide veenflora. Het terrein was heuvelachtig, er werd vaak geel zand uitgegraven, 
heuvels en dalen verschilden daardoor wel 8 m. Er waren overstoven podsol-pro-
fielen bij. Men zou geneigd zijn dit terreintje te beschouwen als nooit door veen te 
zijn bedekt. De heuvels waren rijk begroeid met Hondsviooltjes {Viola canina L.), 
met veelkoppige rhizomen. Aan de voet van de heuvels vond men vele forse exem
plaren van de Welriekende Nachtorchis {Platanthera bifolia Rchb.), waaronder ook 
de driebladige vorm (lusus trifoliata Thielens), De zandvlakten waren grotendeels 
begroeid met Schapengras {Festuca ovina L.), meest de var. capillata Hackel 
met ongenaaid kroonkafje. Het Biggenkruid {Hypochoeris radicata L.) wilde tot elke 
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prijs alle zandgrond bevolken en 
deed dit zelfs als de extreme 
kommervorm fa stricta Peterm. 
Ook van andere planten kwamen 
kommervormen voor, zo van 
Senecio silvaticus L. Van een 
Spurrie-soort vond ik een dichte 
hoop kommervormpjes bijeen 
staan. Ik brokkelde er een stuk Fig 
van 4 cm2 af en telde hierop 

4. Kommervormen van 
Spergula x 2/3. 

Fig. 3. Grondstandig vijf
tallig blad van Tormentil, 
metsteunblaadjes. x 2/3. 

meer dan 100 ex. Ze waren nauwelijks 2 cm hoog en 
ze bloeiden bijna alle. Zelfs het enige bloempje week hori
zontaal af, zodra het uitgebloeid was (fig. 4). Verrassend was 
het voorkomen op dit terrein van Erigeron acer L., de 
Scherpe Fijnstraal. Zowel tegen een oorspronkelijke stand
plaats als tegen adventief voorkomen zijn bedenkingen aan 
te voeren. Ook de kommervorm fa pusillus Dvorak kwam 
in de nabijheid voor. 

Aan de rand van dit terrein, waar landbouwvuil gestort 
werd, had ik ook nog het genoegen een nova forma te 

vinden van de Grote Ereprijs, Veronica Tournefortii Gmelin, var. Aschersoniana 
Lehmann met getande kelkslippen (fig. 5). Bij de verwante soorten V. polita 
Fr. en agrestis L. was deze vorm al aangetroffen en in overeenstemming daarmede 
heb ik ze ook fa calycida genoemd 1. Zaailingen van deze plant vertoonden 
het kenmerk ook steeds aan de eerste bloemen, bleven het aan meer hogere 
bloemen alleen maar behouden, als ze zich fors genoeg konden ontwikkelen. 

Op nog weer een andere plaats, waar grote diepe gaten gegraven waren om grind 
en grof zand te krijgen, groeide tussen de Liggende Vetmuur {Sagina procumbens L.) 
ook Dwergvlas {Radiola linoides Roth). Ook stonden hier veel door de larven 
van de Biezenvlo {Livia juncorum Latr.) vervormde, fraai karmijnrood gekleurde 
planten van de Waterrus {Juncus lamprocarpus Ehrh.), die in vroeger tijd zelfs als 
bijzondere variëteit onder de namen van viviparus Lange en utriculatus (aut.) zijn 
beschreven (fig. 6). Ook hier groeit de Moeraswolfsklauw {Lycopodium inundatum). 
Aan de rand kronkelden en strekten zich meters ver over het natte zand talrijke 
lange, donkerrode vertakte uitlopers uit, die bij onderzoek afkomstig bleken te zijn 
van onze bekende Gele Wederik {Lysimachia vulgaris L.). Het bleek de in ons land 
nog niet opgemerkte vorm stolonifera Rouy te zijn. Bij deze graverij groeiden ook 
Adelaarsvarens. 

De flora der wijken is ook rijk aan soorten, vooral de Watergentiaan {Nymphoides 
orbiculata Gilib.) is in Nieuwe Pekela een opvallende verschijning, die zelfs in het 
hoofddiep voorkomt. Aan de wallen, op de bermen groeit het Moeraszoutgras (Triglo-

1) In Kloos' Aanwinsten Ned. Flora 1944 in N.K.A. 
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formeerde plant van de Water- Fig. 5. Nieuwe vorm van Grote Ereprijs 
rus {Juncuslamprocarpus) x 2/3. {Veronica Tournefortii) met getande kelk-

De bladvlo 6 x vergr. slippen nov. fe calycida. x 2/3. 

chin palustris L,). Maar een overzicht van deze planten zou een afzonderhjk artikel 
eisen. De rijkdom van de flora in de voormalige veenstreken is enigszins een com
pensatie voor het gemis aan natuurschoon. 

Oude Pekela. j . MART. DUIVEN. 

SI SI SI 

BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE EEMVORMING 
IN HOLLAND 

Wie vindt eens een strand van de Eemzee aan de oppervlakte?" Deze vraag 
stelt Dr. Van der Sleen in Hoofdstuk V van zijn boekje „Geologie van 
Nederland" (23) *), waarin hij het Noordelijk Diluvium beschrijft. 

Hoewel ik mij met kan beroemen, zulk een plaats te hebben gevonden, is het mij 
toch mogelijk geweest om over een terrein van circa een kilometer lengte bij vijftien 
meter breedte, geheel bestaande uit het materiaal, dat destijds in de Eemzee is 
afgezet of althans daarvan den bodem vormde, te lopen. 

Wat iSjPamelijk h e t gevaI- In April 1940, dus kort voor de Duitse bezetting, 
) Een nummer tussen haakjes verwijst naar de literatuurlijst. 


