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Fietslandschappn [7]

Aardkunde

Enkdekken ontleed
met biomarkers
In oktober 2012 beschreef Jan van Mourik in Geografie hoe de ‘mythe van de heideplag’ ontmaskerd werd
door archiefonderzoek en nieuwe luminescentiedatering. De allernieuwste techniek met biomarkers maakt
het mogelijk nog preciezer te bepalen hoe de boeren op de arme zandgronden aan hun stalmest kwamen.

Jan van Mourik & Boris Jansen

Figuur 1: Heide en stuifzand in Nederland omstreeks 1851 en afname van het areaal (1833-2008)
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eet je waar je mooi kunt fietsen? Op de
Veluwe.
Laat ik beginnen met de bekentenis dat mijn
beeld van de Veluwe niet onverdeeld positief is.
Het vooruitzicht van drukte op de fiets- en wandel
paden schrikt me af, de bedompte sfeer in de
leven- en karakterloze dorpen grijpt me altijd bij
de keel, en de natuur is in mijn ogen wat armzalig.
Beeldvorming, vooroordelen, ik geef het toe. Want

Eindeloos achtjes draaien tot het
melkzuur je uit de ogen jankt
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er is ook veel moois te genieten op de Veluwe. Het
afwisselende landschap met zandverstuivingen,
bos, heide, weiland en akkerland. Het fascinerende Radio Kootwijk. Het Kröller-Müller Museum
met die prachtige beeldentuin. De stuwwallen uit
de Saale-ijstijd bieden daarnaast mooie uitzichten.
En hé, wat is dat? Een pingo-ruïne!
Voor de sportieve fietsers valt er bovendien
genoeg te beleven. Favoriet bij de meesten is de
Posbank, aan de zuidrand van de Veluwe, ten
noorden van Rheden. Het aardige aan het Posbankplateau is dat je het van vele kanten kunt beklimmen. De klassieke klim vanuit – niet bepaald pittoresk – Rheden, over de Schietbergseweg, loopt
door een schitterend heidelandschap en wordt
naarmate de top nadert steeds steiler. Een mooi
alternatief is de Beekhuizenseweg, die vanuit

 ozendaal met enkele scherpe bochten door het
R
bos omhoog naar de Zijpenberg voert. Ook een
leuke klim is de smalle Holle Weg, die vanaf de
oostkant van Rheden door het bos naar boven
kronkelt.
Op de Posbank kun je dus eindeloos achtjes
draaien totdat het melkzuur je uit de ogen jankt.
Kom hier ’s ochtends op een doordeweekse dag.
Dan is het heerlijk rustig. Bij voorkeur in augustusseptember, wanneer de heide in bloei staat.
Bovenop de Posbank mag je uithijgen en genieten
van het fraaie uitzicht over het rivierenland van de
IJssel en de Nederrijn. Jammer alleen van die afval
verbrandingsinstallatie bij Duiven in de verte. •
BLOG: H TTP://F IETSEN METFR A NK . B L OG S P OT.
N L/P /LAN DSCH AP P EN .H TM L
TWITTER:
H TTP S://TWITTER.COM/FIE T S E NM E T FR A NK
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og altijd vertellen onze aardrijkskundeleraren hun leerlingen op de middelbare school dat de boeren op de arme
zandgronden van ‘Hoog-Nederland’ de heide moesten
afplaggen om aan voldoende mest te komen voor hun akkerland,
tot de introductie van kunstmest omstreeks 1900 dit overbodig
maakte. Zo’n 8-10 hectare heide zou nodig zijn geweest om 1 hectare akkerland productief te houden. Het steken van heideplaggen
zou het landschap op de arme zandgronden hebben gedestabiliseerd en hebben geleid tot zandverstuivingen die heide, akkers en
zelfs dorpen bedreigden.
Zowel de enkdekken als de stuifzanden behoren nu tot het aard
kundig erfgoed dat we voor onze nakomelingen willen behouden.
Sterker nog, waar stuifzanden door de natuurlijke begroeiing
dreigen te stabiliseren, worden projecten uitgevoerd om het stuifzandlandschap te ‘herstellen’ zodat de verstuivingen actief blijven.
Maar wat is nou precies de oorsprong van dit aardkundige
erfgoed? De enkdekken zijn inderdaad ontstaan door het gebruik
van potstalmest op de oude akkers. Maar of ook de zandverstuivingen werden veroorzaakt door boeren die meer dan een millennium heideplaggen staken en daardoor de heide degradeerden?

oppervlakte van de heide
in duizenden hectare

Nabbegat

DU U RZAAM B EH EER
De heide in ons land heeft een lange geschiedenis. Zowel dop- als
struikheide groeide oorspronkelijk in het veengebied. Maar op de
drogere zandgronden creëerden bosbranden en stormen openingen
waar zich ook heide kon vestigen.
In de ijzertijd en de bronstijd speelden de heidevelden een belangrijke culturele en economische rol in de samenleving. Daarna
verloor de heide grotendeels haar culturele, maar zeker niet haar
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heide en stuifzand in Nederland omstreeks 1850

Bron: Smit & Noordijk, 2013
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Arbeiders van de Heidemij aan het werk om de eind 19e eeuw
economisch nutteloos geworden heide te ontginning tot
productieve gronden voor land- en bosbouw.

Selectie van plantsoorten gebaseerd
op pollenspectra van het enkdek

Bemonstering van weefsel van de
geselecteerde plantensoorten voor de
opbouw van het Verhib-referentiemodel

Extractie en analyse van de biomarkers
van vers plantenweefsel
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De opbouw van het Verhib-referentiemodel voor deze studie van enkdekken
Mogelijke bronnen van organisch
materiaal voor de productie van stalmest, plaggenmest, en de indicatieve
soorten op basis van pollenspectra
Bossoorten (strooisel)
• Eik (Quercus robur)
• Berk (Betula pendula)
Grasplaggen
• Pijpestrootje (Molinia caerulea)
• Kweek (Elymus repens)

Extractie en analyse van fossiele
biomarkers uit de bodemmonsters
van het enkdek

Heideplaggen
• Ruig schapengras (Festuca ovina)
• Struikheide (Calluna vulgaris)

Matching van de biomarker uit de
bodemmonsters met de biomarkers
in het Verhib-referentiemodel om
de herkomst te bepalen

Productiesoorten (wortels, stro)
• Haver (Avena sativa)
• Rogge (Secale cereale)
• Boekweit (Fagopyrum esculentum)
• Spurrie (Spergula arvensis)
• Mais (Zea mays)

FOTO: ARCHIEF HEIDEMIJ

B IO MARKERANALYSE

geen struikheide. Alleen laat in het seizoen, als het gras schaars
wordt, eten ze de jonge loten van struikheide. Gemaaide struikheide kon worden gebruikt als brandstof en als dakbedekking.
GR OOTS C HAL I GE ZANDVER S TUI V ING EN
Gedurende het hele Holoceen hebben de lokale gevolgen van bosbranden en stormen zandverstuivingen veroorzaakt, en ook vroege
menselijke activiteiten zoals shifting cultivation droegen bij aan
kortstondige en kleinschalige zandverstuivingen.
Maar de grote zandverstuivingen zijn het gevolg geweest van
forse menselijke ingrepen in het landschap. Van de vroege ijzertijd
tot de 7e eeuw produceerde men veel houtskool uit vooral eiken
om ijzer te kunnen smelten uit moerasijzererts en klapperstenen.
Met name op de Veluwe heeft deze vorm van ontbossing geleid
tot grootschalige zandverstuivingen.
In Zuidoost-Nederland werden in de 11e-13e eeuw op grote
schaal bossen gekapt voor commerciële houtverkoop op de markten in de toen rijke Vlaamse steden. Ook dat leidde tot groot
schalige zandverstuivingen. De beheerders van de gemeenschappelijke gronden moesten hun uiterste best doen hun kostbare heide tegen verstuivingen te beschermen.
In de loop van de 18e eeuw nam de bevolking toe en daarmee de
vraag naar voedsel, en de greep van de bestuurders op de boeren
verflauwde. Betere bouwmaterialen stelden de boeren in staat om
diepe potstallen te bouwen. Door de uitbreiding van het landbouw

areaal en de vergroting van de mestproductie – nu voor het eerst
ook met heideplaggen – degradeerde de heide ter plaatse en ontstonden lokale zandverstuivingen.
Figuur 1 (pag. 31) laat zien hoe omvangrijk het heideareaal nog was
in het begin van de 19e eeuw. Vroeg in de 20e eeuw nam het drastisch af. De wolprijzen daalden sterk en door de introductie van
kunstmest en stadscompost konden de voormalige woeste gronden
nu veel makkelijker worden bemest. De toenmalige Heidemij kreeg
de opdracht op grote delen van de heide nieuwe akkers in te richten, de basis voor de latere bio-industrie. Staatsbosbeheer moest
op de meer verstoven delen van de heidegronden bossen (veelal
grove den) aanplanten voor de houtproductie. Destijds diende

Figuur 3: Biomarkerspectra van struikheide, rogge en eik
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Boeren wisten al eeuwenlang dat je van droge
heideplaggen geen stalmest moest maken

Toen er zogenoemde luminescentiedateringen beschikbaar kwamen
van kwartskorrels uit enkdekken (zie Geografie mei 2005 en
oktober 2012) werd al duidelijk dat de ophoging van de enken
niet gerealiseerd was in een millennium, maar hooguit in een
paar eeuwen.
Inmiddels is er een nieuwe analysetechniek beschikbaar ge
komen, de biomarkeranalyse (figuur 2). Planten maken op hun
bladeren en wortels een waslaag aan om ze te beschermen tegen
externe invloeden, zoals UV-straling. Het blijkt dat de chemische
samenstelling van de waslaag per plantensoort verschilt, en dat de
waslaagmoleculen onder bepaalde omstandigheden eeuwen in de
bodem bewaard kunnen blijven. Door die moleculen te vergelijken
met de waslagen van hedendaagse planten, is te achterhalen uit
welke planten de organische stof in bijvoorbeeld een oud enkdek
afkomstig is. De waslaagmoleculen zijn als het ware vingerafdrukken van verschillende planten (figuur 3). Probleem is dat in de
humus in de bodem al die afdrukken door elkaar gemengd zijn.
Om dat mengsel te kunnen ontrafelen en te herleiden naar de
verschillende planten is het Verhib-referentiemodel ontwikkeld
(figuur 2).
Via biomarkeranalyse kunnen we veel nauwkeuriger vaststellen
welke organische materialen de boeren gebruikten als stalvulling
om de mest te produceren waarmee de akkers werden bevrucht,
wat heeft geleid tot de steeds dikker wordende enkdekken.

biomarker concentratie (n-alkanen)
in µg/g gedroogd bladmateriaal

Figuur 2: Biomarkeranalyse

grond iets op te brengen en natuurwaarden kende men nog niet.
De laatste decennia is een aantal projecten uitgevoerd om de
heide te herstellen. In figuur 1 is naar 2008 toe weer een lichte
toename zien, maar ten opzichte van het heideareaal in 1833 is
die groei gering.

biomarkerconcentratie (n-alkanen)
in µg/g gedroogd bladmateriaal

economische betekenis. Uit historisch onderzoek van het land
gebruik in de Campina, ten oosten van Tilburg, is duidelijk geworden dat grootgrondbezitters en kleine boeren de gemeenschap
pelijke heidegronden daar lange tijd duurzaam beheerden. In een
studie van het stuifzand van Heeschwijk-Dinther, ten oosten van
Den Bosch, is beschreven welke maatregelen de Abt van Bernhove
de pachters liet nemen om zandverstuivingen tegen te gaan die in
de 12e eeuw de stabiliteit van de heide bedreigden. Een studie van
de oudere boerenbevolking van de Kempen, ten zuiden van
Tilburg, wees uit dat er vermoedelijk nooit plaggen zijn gestoken
op de (droge) struikheide en dat er nooit zand uit zulke plaggen is
gebruikt voor de ophoging van enken. Heideplaggen werden wel
gestoken op de (vochtige) dopheide om als brandstof in de haard
te gebruiken, maar niet om mest te produceren.
Plaggen van de droge struikheide zijn alleen in het vroege voor
jaar te steken, omdat ze anders uit elkaar vallen. Bovendien dragen
ze door de enorme verzuring niet bij aan de chemische vruchtbaarheid van de stalmest. De boeren wisten toen al dat opzanden
de vruchtbaarheid van akkers verhoogde, maar dan met zand uit
schapendriften en uitgestoven laagten in de stuifzanden – dus beslist níet met het zand van verzuurde heideplaggen. De boeren
wisten ook dat ze de droge heide regelmatig moesten afbranden of
maaien om deze vitaal te houden. Schapen die op de heide grazen,
eten bij voorkeur grassen zoals pijpenstrootje en schapengras,
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Kaartlezen [17]
Figuur 4: De overstoven enk van Nabbegat

Figuur 5: Biomarker- (A) en pollenspectra (B) 													
van het overstoven enkdek van profiel Nabbegat
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De oudste biomarkerspectra (A) worden gedomineerd door eikenstrooisel
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(Quercus) en spurrie (Spergula, cultuurgewas), de spectra van het middendeel
door haver en rogge (cerealia). Alleen het jongste spectrum bevat markers
van struikheide (Calluna). S
 tuifmeel van struikheide komt voor in alle pollenspectra (B) en is niet afkomstig uit heideplaggen, maar uit gehumificeerde
schapenkeutels. De markers van eik in de jongere spectra (A) zijn afkomstig
van de wortels van de loofbomen die op het stuifzanddek zijn gaan groeien.
De pollenspectra van het enkdek (B) worden gedomineerd door stuifmeel

De locaties van de OSL -monsters zijn aangegeven met de witte cirkels (diepte in cm). Het monster

korrels van rogge en haver (niet van elkaar te onderscheiden). In de oudere

op 130 cm diepte (basis van het enkdek) dateert uit 1670, het monster op 80 cm (top van het enkdek)

spectra zien we zowel pollen als markers van spurrie (Spergula), een groen

uit 1790, en dat op 70 cm (de basis van het stuifzanddek) uit 1800.

gewas dat ooit veel werd geteeld.

Dit laat zich mooi illustreren met de analyseresultaten van de
overstoven enk van Nabbegat. Van dit profiel zijn luminescentiedateringen (figuur 4), een biomarkerdiagram en een pollen
diagram (figuur 5A-B).
De biomarkeranalyse toont aan dat alleen in de jongste lagen
van de enkdekken markers van struikheide voorkomen. In de
oudste lagen domineren biomarkers van bosstrooisel, in de jongere
markers van cultuurgewassen als haver en rogge, waarvan het stro
eeuwenlang is gebruikt als stalvulling. De combinatie van
luminescentiedateringen en biomarkers leert ons dat het over
stoven enkdek is ontstaan na 1600 en grotendeels is opgebouwd
uit materiaal geproduceerd in de ‘gewone’ potstal met stalstro.
Het steken van heideplaggen blijkt dus een ‘jonge’ techniek te zijn,
waarschijnlijk geïntroduceerd samen met de riskante diepe
potstaleconomie in de loop van de 18e eeuw. •
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Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingsstrategie
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an Nederland kun je eindeloos blijven
knutselen. Niet alleen aan het landschap en
de steden, maar ook aan de bestuurlijke indeling.
Al in 1966 schreef de Britse geograaf Peter Hall
dat er in het westen van ons land een reus lag
te slapen. Hij rekende de Randstad in zijn boek
The World Cities tot een van de belangrijkste wereld
steden. Inmiddels zijn we vele hele en halve
mislukkingen verder – stadsprovincies, Randstad
provincie, landsdelen – en zijn Amsterdam en
Rotterdam/Den Haag voor zichzelf begonnen in
metropoolregio’s. Een eeuwig probleem bij dat
bestuurlijke bordspel is dat de verstedelijking in
het kleine Nederland zo versnipperd is, dat elke
stedelijke regio vrijwel naadloos overloopt in de
volgende.
En nu is er REOS, de Ruimtelijk-Economische
Ontwikkelstrategie. Niet zomaar een vrijblijvend
bedenksel, maar een gezamenlijke visie van de
overheden in de Noordelijke en Zuidelijke Randstad, Brainport Eindhoven en drie ministeries.
Dan mag je het toch wel een nieuwe ruimtelijke
visie voor Nederland noemen. De bedoeling is
dat de drie stedelijke regio’s samen op economisch
gebied tot de top-3 van Europa en de top-5 van de
wereld gaan behoren. In de wereldeconomie zijn
het steeds meer de metropolen die de dienst uitmaken. De vrees is dat Nederland internationaal
de boot zal missen als onze relatief kleine steden
niet slim genoeg samenwerken en niet beter met
elkaar – en met het buitenland – verbonden raken.
Op de kaart zijn de toplocaties in de drie
gebieden te zien: de onderzoekscentra, de campussen, maar ook de tuinbouwclusters in het
Westland en rond Aalsmeer. Hoe toekomstgericht
ook, het kaartje doet wat denken aan de ‘structuur
visies’ uit het tijdperk waarin Nederland nog letter
lijk vanachter de tekentafel werd ontworpen. Het
verschil is dat de REOS-strategie vooral aanhaakt
op bestaande sterkten. De kaart laat zich ook lezen
als een wensenlijstje voor het volgende kabinet.
Neem de vermelding van de Zaan-IJ Corridor.
Nooit van gehoord? Dat kan kloppen, want hij
bestaat nog amper. Het is de wens om het havengebied tussen Amsterdam en Zaanstad om te
vormen tot een stedelijke as, met woningen aan
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De suggestie van deze kaart is:
dit gebied is belangrijker dan de rest

het water en bijbehorende verbindingen. Maar
dat kost geld, ook kabinetsgeld uit Den Haag, en
dan is het natuurlijk handig als zo’n project alvast
op een belangrijke kaart staat.
Slim samenwerken om Nederland aan de top
te brengen, lijkt me een prima idee. Maar ik vraag
me twee dingen af bij deze kaart. Ten eerste: wat
betekenen specialisaties als healthy urban living
nu eigenlijk precies? Krijgt Utrecht vanaf nu een
voorrangspositie in het onderzoek naar een gezonde leefomgeving, een begrip dat heel breed
is? Ook een term als next economy rond Rotterdam
doet nogal grabbeltonachtig aan. En ten tweede:
hoe zit het met de gebieden buiten de lichtgroene
driehoek rond de Noordelijke Randstad, Zuide

lijke Randstad en Brainport Eindhoven? Tellen
die net even minder hard mee? Dat zou raar zijn,
want Wageningen University is immers ook
wereldtop, en de laatste twee Spinozapremies
voor wetenschappelijk onderzoek gingen naar
de Radboud Universiteit in Nijmegen. En wat te
denken van Zuid-Limburg, waar ze heel innovatief
bezig zijn met de Maastricht Health Campus en
de campus Chemelot in Sittard-Geleen?
De makers van de kaart zullen ongetwijfeld
zeggen dat ze het zo niet bedoelen, dat het hele
land mag aanhaken. Maar dan onderschatten ze
het psychologische effect van kaarten. De suggestie van deze kaart is: dit gebied is belangrijker
dan de rest. Kunnen we in plaats daarvan niet
gewoon afspreken dat heel Nederland top is? •
Martin de Jong
V R I J E - R U I M T E .N L
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