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Mededeeling omtrent de verspreiding 
van het deels poedervormig. deels pijpvormig IJzeroer 

in de provinciën Groningen en Drenle, 

nOOR 

G. REINDERS. 

In de Mededeeling n°. 28 werd door Prof. VAN BEMMEI,EN en 
mij de wensch te kennen gegeven om na te gaan of het pijpvormig 
oer, zooals dit langs het Valtherdiep voorkomt, op meer plaatsen 
aanwezig is, met name langs de Runde, een dergelijk riviertje, dat 
o. a. de grens vormt van het Erf.'lcheiden Veen van Emmen en 
Westenesch en de venen van het Emmer Compascuum en zich 
vroeger bij Tel' Apel met de Ruiten-A vereenigde. Ook kwam het 
mij gewenscht voor nog eens het Valtherdiep in een meer drogen 
tijd te bezoeken, terwijl het oergraven regelmutig plaats had, ten 
einde, beter dan de vorige keer mogelijk was, den aard van den 
ondergrond te kunnen beoordeelen. 

In den zomer van ] 901 was ik daartoe in de · gelegenheid. Ik 
geef in het volgende een kort verslag van mijne bevinding. 

I. Langs het Valtherdiep. 

Hier zag het profiel van eene afgegravene strook er al ongeveer 
zoo uit als dat van het vorige jaar. (Mededeeling n°. 28, blz. 412). 

1. 2 tot 3 d.M. los veen. 
2. 0.8 tot 1 M. pijpvormig oer. 
3. 2 d.M. . . . . .. witte klien. 
4. 1 tot 1.4 M. darg. 
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Daaronder een laagje leemhoudend zand en verder gewoon dilu
viaal zand. 

In de laag van pijpvormig oer was de vorm van kleine boom
stammen en takken hier en daar duidelijk te herkennen. Van som
mige stammen was de bast nog weinig veranderd en had hij geheel 
het uitzicht van berkenbast. 

Sommige.oerpijpjes gingen door de darglaag heen en tot in het 
zand. Niet onwaarschijnlijk is het dus, dat sommige planten in het 
zand geworteld zijn geweest en, door ijzeroer omkorst, zijn vergaan, 
op eene dergelijke w~ize dus als dit ook met rietstengels in eene 
kleilaag of met boomwortels hier en daar in diluvialen zandgrond 
geschiedt (zie ook nO. 20, bI. 31). 

De als witte klien aangeduide 3de laag kwam hier beter uit dan 
in het profiel van het vorige jaar, waarin· slechts enkele witte 
plekken werden waargenomen. Daarbij konden de eigenaardige 
kleursveranderingen, die deze laag bij blootstelling aan de lucht 
ondergaat, beter worden nagegaan. Zij vertoonde al de verschijnselen 
welke uitvoerig beschreven zijn op blz. 415 (no. 28). Men mag dus 
aannemen dat zij ook eene dergelijke samenstelling heeft en der
halve naast organische stoffèn voor een groot deel uit, aan de lucht 
eerst zwartachtig en daarna geelbrnin wordend, deels amorph, deels 
kristallijn ferro-karbonaat bestaat. De aanwezigheid van dit laatste 
werd aangetoond doordat nog ferro-karbonaat aanwezig was, ook 
wanneer de stof geruim en tijd aan de lucht had gelegen. 

Pleksgewijze treft men daartllsschen ferro-phosphaat aan, dat in 
het blauwe Vivianiet overgaat of verder geoxydeerd · is tot amorph 
ferri-phosphaat, dat dan als eene vuilwitte massa op het bruine of 
geelbruine oer voorkomt. 

Dat pleksgewijze voorkomen van vivianiet 
ferri-phosphaat kon vooral worden gestaafd 
hieronder te vermelde Heenker Maten, maar 
was daarvoor eene goede gelegenheid. 

.. . 
en ZIJn overgang m 
in het oer van de 
ook te Valthermond 

'ferwijl namelijk de witte klienlaag, daar waar zij, zooals in het 
beschreven profiel, eene geringe dikte heeft, gewoonlijk met het 
overige oer vermengd en daarmede verkocht wordt, wordt zij op 
plaatsen waar de laag dikker is niet vergraven, of wel men laat de 
afgegraven stukken op het terrein achter. In een dergelijken hoop 
deels vergraven deels nog vast zittend oer werden nu naast stuk
ken, die fraai blauw gekleurd waren door vivianiet, andere aan
getroffen, waar op het geelbruine of bruine oer eene vuilwitte massa 
van ferri-phosphaat gevonden werd. 

Een monster van dit veel ferriphosphaat-houdend oer uit Val-
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thermond is vroeger (bI. 414, nO. 28) ondel"'wcht door Prof. VAN 
BEMMELEN, thans een monster uit Heenkermaten door Dit. SJOIJLEMA. 
De samenstelling is: 

v. B. 
SJ. 

F20a 
3'1:3.9% 

46.4 " 

Verhouding 
in Mol. 
1: 1.6 
1: 2.5. 

Op de plaatsen dus, waar de witte klielllaag eene grootere dikte 
heeft en er veel vivianiet of het daaruit ontstane amorphe ferri
phosphaat in voorkomt, treft men een oer aan, dat, ook wanneer 
het gemengd wordt met het geoxydeerde karbonaat, betrekkelijk 
rijk is aan phosphorzuur en daardoor minder geschikt voor de 
gewone doeleinden. Men laat het daarom aan de lucht liggen en 
zoekt eerst later het bruikbare uit. Hier en daar vormt het ook 
meer samenhangende stukken _en is het dus niet zoo poedervormig 
als het andere oer. Maar aan de lucht blootgesteld vallen die stuk
ken uiteen of kunnen zij gemakkelijk verdeeld worden, en, regel
matig over den grond verspreid, kan dit phosphorzuur-houdende 
oer, in vereeniging met kalk-, .kali- en stikstofhoudenden mest, zeer 
goed dienen ter bemesting. 

Buiten de hierboven vermelde, door de darglaag gaande, oer
pijpjes valt omtrent de andere lagen niets ' bijzonders op te merken, 
zij kwamen overeen met hetgeen in nO. 28 blz. 416 gezegd is. 

Voorts werden omtrent de verspreiding van ijzeroer in deze buurt 
nog eenige inlichtingen ingewonnen. 

Hoe de toestand is in de lagere gedeelten langs het Valther
stroompje, hooger op, naar den Hondsrug toe, zal eerst blijken als 
het veen hier vergraven wordt. Dan komt er door de gegraven 
wijken gelegenheid ook voor het wegvoeren van het oer. Of hier 
overal oer wordt aangetroffen heb ik niet kunnen nagaan, maar 
onwAArschijnlijk is dit niet, en naarmate er turf uit het veen wordt 
gegraven, zal men gewis ook het oer uitgraven en te gelde maken. 

Naar beneden, ongeveer ter hoogte waar de twee kanalen van 
den veenpolder "de Valthermond" , tot één kanaal vereenigd zijn, 
gaat het Valtherdiep over in de Mussel-A en krijgt men den Val
ther-Mussel, de Mussel-hooistukken en verder naar het no<1rden o. a. 
den Onstwedder-Mussel. 

Men heeft hier eene min of meer breede strook moerasveen, die 
niet verturfd maar van meetaf voor graslalld gebruikt is. 

In deze lage moerasstreek is op verschillende plaatsen oer gegraven en 



-6-

op andere is het nog in den bodem aanwezig. Niet al het oer, wat men 
hier vindt ofgegrnven heeft, is echter pijp- of poedervormig. Voor 
een deel bestaat het uit groote stukken. Zoo deelde mij althans een 
landbouwer in den Valther-Mussel mede. Te Valther·Mussel en in 
de Mussel-hooistukken wordt echter weinig of geen oer meer ge
graven, wel in den Onst.wedder-Mussel; en tijdens mijn bezoek lag 
bij het scheepvaartkanaal naar rrer Apel een groote hoop poeder
vormig oer, dat aldaar uit den Oostwedder-Mussel met wagens werd 
aangevoerd. Het moerasveen langs den geheelen Mussel is als ge
zegd van · oudsher in grasland gelegd . Om er bouwland van te 
maken is de grond minder geschikt en ligt hij te laag. Als bouw
land bevalt · het niet, het stroo blijft er te slap. Waar het echter, 
zooals men het hier noemt, tot bouwland toegemaakt is, merkt 
men soms de aanwezigheid van oer, o. a. aan den stand der gewas
sen. Zoo groeit daar de bekende boerenkool bijzonder goed. 

2. Lan~8 de Rnnde. 

De Oude Runde is een stroompje, dat vroeger evenals de Valthe 
water uit den Hondsrug afvoerde naar de lager gelegen terreinen 
in noordelijke richting 1). Thans is blijkens de stafkaart zijn boven
loop verdwenen. Al1een wordt het op die kaart nog aangewezen 
vanaf de aangesneden venen van het Emmer-Compascuum; het door
loopt hier eene dergelijke strook gronds (moerasveen) tusschen de 
venen van het Emmer Compascuum aan de eene zijde en vallhet 
Smeulveen en het Erfscheidenveen van Emmen en Westenesch aan 
de andere, evenals de oude Valthe tusschen de Valther~ en Weer
dingervenen. Zijn bovenloop schijnt vervangen te zijn door het 
Rundiep dat het water van het Zwarte Meer door de venen van 
Oost-Drente lIaar de Runde afvoerde. Ook op andere kaarten o. a. 
die van KUIJPER, overeenkomende met de minuut van het kadaster, 
is dit zoo aa.ngewezen. 

Thans bestaat ook de Oude Runde hier als stroompje niet meer 
en wordt nog slechts d00r eene laagte in het terrein aangewezen. 

1) De terreinshoogten zijn: 
Hondsrug in de nabij beid van Nieuw-Dordrecht ± 24 M. + A. P. 
Veenlagen bij het Schoonebeekskanaal ten znidenvan Nieuw·Dordrecbt ± 18 M. + A.P. 
Bij Nieuw-Dordrecht ± 15.8 M. + A. P. 
Bij Ter Apel ± 11 M. + A. P. 
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Hetzelfde lot heeft ondergaan de Nieuwe Runde, een gegraven 
kanaal, dat als gezegd in verbinding was gebracht met het Run
diep, 't welk het water o. a. afvoerde van het Zwarte Meer. Thans 
echter wordt ook dit water geheel of grootendeels door andere 
kanalen opgenomen. 

De Runde vereenigde zich ten slotte, na door de venen van 
Roswinkel en verder door de onder den naam van Maten bekende 
hooilanden gestroomd te zijn, met eenige andere stroompjes bij Ter 
Apel tot de Ruiten-A. rrhans stort zij haar water in het Stads
frer Apeler-Kanaal, maar is ook in dit gedee1te van haar loop als 
stroompje van geringe beteekenis. Het was· in de Maten verleden 
zomer geheel droog. 

Langs de geheele Oude Runde wordt, voor zoover het nog niet 
vergraven is, vrij regelmatig oer aangetroffen, naar ' mij door een 
opzichter, belast met het toezicht op het oergraven, verzekerd werd. 
Veel oer is hier echter weggevoerd, en ook in vroegeren tijd schijnt 
het vergraven te zijn en tot het maken van een soort dijk of weg 
gediend te hebben. Deze dijk volgde den loop der Runde; ofsch~on 
hier en daar .afgebroken, was hij toch nog duidelijk op het terrein 
zichtbaar. 

Op twee plaatsen, wier ligging op nevensgaand schetskaart je,' 
Fig. 1 is aangewezen, bij A. en bij B. werden een paar ingra
vingen gedaan. 

Vooreerst in de aan de gemeente Groningen behoorende Heen
ker-Milten. In den laatsten tijd waS hier veel oer weggevoerd, zoo
dat eenigszins dikke lagen bruikbaar oer niet meer aanwezig waren. 
Er lag echter een hoop, voor technische doeleinden minder geschikt 
oer met veel vivianiet. Men liet dit eerst aan de lucht liggen en 
zocht dan evenals te Valthermond later het bruikbare uit. In dien 
hoop werden vele stukken gevonden, die geelbruin of bruin gekleurd 
waren met veel geelwitte laagjes daartusschen. De stukken bruisten 
niet meer met zoutzuur op, de geel witte masSa bleek voor een 
groot deel uit het amorphe ferriphosphaat te bestaan, (zie hier
boven). 

De ingravingen, in de nabijheid van dezen hoop gedaan en waar 
men mag aannemen dat de lagen nog in hun oorspronkelijken 
toestand voorkwamen, (dus: waar geen oer gegraven WRB) deden 
het volgende profiel zien. 
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a. Eerate ingraving. 

Onmiddellijk aan de oppervlakte of door eene dunne graszode 
bedekt: 1/2 meter poedervormig oer, daaronder zand, waarin vele 
omkorste doode planten wortels verspreid waren. 

Als boven aan de oppervlakte of door eene dunne graszode 
bedekt: 

1 d.M. poedervormig oer. 
2 

" 
darg. 

4 
" 

oer. 
0.5 

" 
leem en daaronder zand. 

Op beide plaatsen had het onderliggende zand niet het karakter 
van welzand. Beide profielen ga ven den indruk dat wij hier t.e 
doen hebben met eelle oppervlakkige oervormilIg in eene moeras
sige streek die vroeger overstroomd werd, en bij hoogen waterstand 
in het vochtige jaargetijde ook thans nog wel overstroomd zal 
worden door het water van de Runde, waarmede het ijzer werd 
aangevoerd. 

Wel had het oer hier niet den eigenaardigen pijpvorm als dat 
te Valthermond, maar dit ligt gewis nan de soort planten die om
korst zijn. Terwijl het ginds meer heester- en struikachtige gewas
sen waren, waarvan de eigenaardige vorm als eene soort versteening 
nog zichtbaar is in het oer, waren het hier meer kruidachtige planten, 
waarvan de vorm niet of minder goed bewaard is gebleven, maar 
die toch hebben veroorzaakt dat het oer geen samenhangende massa 
is geworden maar poedervormig is gebleven. 

De naam Heenker-Maten aan deze hooilanden gegeven, wijst er 
op dat deze vroeger gekenmerkt waren door het voorkomen van 
Heen, de Groningsche naam voor Mattenbies, 8cirpUB lIlaritimUB 1), 
eene tamelijk stevige plant, die in een moeras in het zand wortelt. 
Van eene dergelijke plant kunnen de veroerde wortels, bij de 
eerste ingraving gevonden, afkomstig zijn. 

Bij de tweede ingraving werden twee oerlagen aangetroffen, door 
eene darglaag gescheiden. Dat de onderste laag door infiltratie uit 
de boveJlste zou zijn ontstaan, komt mij niet waarschijnlijk voor, 

1) Opgemerkt zij hifrbij dat het volk gaarne verkleinwoorden gebrnikt, dus in plaats 
van Heen, Heenkc. 
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veel eerder geloof ik dat wij hier te doen hebben met twee opeen
volgende oervormingen. Ten eerste eene vorming overeenkomende 
met die van de eerste ingraving in een moeras met eenigzins ste
vige planten begroeid, die de oerslib konden tegenhouden. rl'oen 
deze planten waren uitgestorven, is eene tweede vegetatie gevolgd 
van kleinere planten: mossen, sommige grassen enz., die op den 
oerbodem voldoend voedsel konden vinden, tegen het ijzerhoudend 
water bestand waren, maar niet stevig genoeg om de oerslib achter 
te houden. Zoo is dus die darglaag ontstaan, waarop wedei.· eene 
voor de oel"vorming gunstige omstandigheid volgde en de bovenste 
oerlaag gevormd werd. 

Witte plekken werden el' in de onderste oerlaag niet veel aange
troffen, evenmin als in de bovenste. Slechts enkele waren bij het 
opgraven zichtbaar en deze werden bij blootstelling aan de lucht 
blauw. Bij overgieting met zoutzuur werd geen opbruising waar
genomen. Dat er echter onder die darglaag wel hier · en daar witte 
klien uit ferrokarbonaat bestaande gevormd kan zijn, is na het 
vroeger daaromtrent medegedeelde duidelijk. Waarschijnlijk was 
de bovenvermelde hoop oer (voorloopig als onbruikbaar tel' zijde 
gelegd) van onder of uit den darglaag afkomstig. Voldoende zeker
heid kon mij daaromtrent echter niet gegeven worden (Zie ook. 
hieronder): De meeste dezer stukken waren tijdens mijn bezoek 
reeds geelbruin of bruin gekleurd; nergens kon ik echter bij over
gieting met zoutzuur eene opbrllisching waarnemen. Enkele stuk
ken waren ook fraai blauw gekleurd door vivianiet, en verder kwa
men enkele geel witte laagjes voor, als reeds gezegd uit, amorph 
phospho1'Zllur-ijzeroxyd bestaande. 

De tweede plaats, waar door mij een onderzoek omtrent het oer 
langs de Runde werd ingesteld, is gelegen in het noordelijk deel 
van het Emmer Compascum, aan het eind van de eerste dwars~ 
diepen (bij B. op het kaartje, Fig. 1); het eerste dwarsdiep is 
meer verlengd als daal' is aangegeven. Er ligt hier eene smalle, 
ongeveer 200 à 250 M. bl'eede strook moerrasveen, dat tot bed 
van de Runde heeft gediend. Ter weerszijden daarvan wordt turf 
gegraven of is het veen reeds verturfd, tot dat men in de smalle 
strook oer, of het niet voor verturving geschikte veen, komt. Onder 
of in het veen, dat hier ter weerszijden van die smalle strook ver
tUl-fd wordt, kwam geen oer voor maar wel in de smalle strook 
zelve langs het oude riviertje. Er lagen hiel' en verder noordwaarts 
in de richting van het stroompje vele hoopen oer, die in den 
laatsten tijd gegraven waren en op verscheping wachtten. 

De hoedanigheid van dit oer en zijne ligging komen vrij wel 
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met die van dat te Valthermond overeeu. De aan wezigheid van het 
eigenaardige pijpvormige oer bleek niet alleen bij beschouwing der 
hoop en die op het land lagen, maar ook bij ingraving en daarbij 
werden tevens weder de min of meel' veroerde stronken en strui
ken van boomen en heesterachtige gewassen aangetroffen. En met 
betrekking tot zijne ligging werd gevonden, dat op den zondigen 
ondergrond eerst eene laag darg van ongeveer 7.5 d.M. volgde en 
daarop het oer of het oerhoudende veen. Ook hier wordt het dus 
niet aitngetroffen in het zand onmiddellijk onder en slechts gedeel
telijk t'Jl de bedekkende veenlaag, zooals te Sellingen,of zoo als te 
Ederveen in zand dool' eene veenachtige met gras begroeide laag 
bedekt. Maar het oer wordt hier enkel gevonden t'n het veen, 
slechts door eene dunne laag veen bedekt (of bijna onmiddellijk 
aan de oppervlakte) en iJL atlelt gevalIe dom' eene veenlaag, darg 
geheeten, van den onder het veen h!Jgende'l zandbodem ge8cheiden. 

Hoe echter de toestand tijdens de vorming van het oer was, is 
moeilijk te zeggen. Zeker is, na het graven der verschillende veen
kanalen, de loop van het water geheel veranderd en de bodem, 
beter drooggelegd, danrdoor ingeklonken en het veen waarschijnlijk 
voor een deel verteerd. Bovendien kon in een smalle strook van 
een paar honderd meter, ttlsschen venen die verturfd werderi, de 
invloed van den mensch niet achterwege blijven. Er werd over 
geloopen, hier en daar gegraven enz. 

Dat was in lateren tijd, maar ook in vroegeren tijd heeft men 
het oer blijkbaar vergraven en waarschijnlijk voor een deel tot een 
weg gediend hebbend en dijk opgeworpen. Althans · langs de Runde 
loopt een rug of hoogte, die voor een groot deel in hare bovenste 
lagen uit oer bestaat; maar gel~ik eene ingraving deed zien waren 
ook struiken en takken overdwars daarin gelegd, zooals men dit 
in veenstrekeIl wel meer pleegt te doen om aan een weg of dijk 
meer vastheid te geven. Maar die dijk heeft men dan aangelegd 
in verband met de Nieuwe Runde, want ten opzichte van de Oude 
Runde is de weg oost- en westwaarts gelegen en ten opzichte van 
de Nieuwe Runde alleen oostwaarts. De schets in :Fig. 2 wijst dit 
eelllgszIlls aan. 

De hoogten, die waarschijnlijk reeds langs de Oude RUIlde aan
wezig en uit ijzeroer gevormd waren, heeft men bij of na het gra
ven van de Nieuwe Runde vereenigd en daarbij de Oude Runde, 
hier en daar waar dit noodig was, gedempt, 

Op eene plaats waal' de dijk bij het verturven van het veen 
was doorgegraven en het bovenliggende oer gedeeltelijk was weg
geVoerd, kon van het overgeblevene deel een profiel worden waar-
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genomen. Daarbij valt echter op te merken, dat, aangezien de 
richting der gegraven veenputten noord-zuid en die van den dijk 
zuid west-noordoost is (zie fig. 1) de doorsnijding niet loodrecht 
op maar onder een scheeven hoek met die richting plaats had, dus 
niet dwars maar schuins op die richting geschiedde. Daardoor laat 
zich ook ten deele verklaren waarom de dikte der lagen over de 
doorsnede zoo verschillend was. 

Van boven werd gevonden eene laag poedervormig oer van onge
veer 1.5 d.M. en daarnevens eene langzamerhand diepergaande 
laag van 3,0 à 4,0 d.M., bestaande uit oer met daartusschen 
dwarsliggend boomrijs en kleine boomstammen met witten aanslag. 
Daaronder eene 4,0 à 5.0 d.M. dikke laag oer met hier en daar 
langwerpig ronde plekken van witte klien. Vervolgens eene 2,0 à 
2,5 d.M. dikke · en zich veelvuldig kronkelende laag witte klien 
met blauwe plekken, en daaronder de gewone darglaag van onge
veer 7,5 d.M. dikte, overgaande in zand. 

Op eene andere plaats, eveneens in den rug, waar de oerlaag 
geheel of nagenoeg geheel tot aan de oppervlakte reikte, was deze 
ongeveer 1 M. dik. Van boven hestond deze uit het gewone pijp
vormige of poedervormige oer, en waar deze op de ruim 7 dM. 
dikke darglaag rustte, kwam weder oer met witte en blauwe 
plekken voor, dat als niet bruikbaar, voorloopig ter zijde werd 
gelegd. 

In het eigenlijke hoogveen, dat regelmatig verturfd wordt, kwam, 
naar mij verzekerd werd, evenmin oer voor als te Valthermond. 

3. Langs den OIden Sloot. 

De Olde Sloot is een beekje, dat van af de Duitsche grens in 
ons land dien naam draagt en onder den naam Alte Schlot in de 
Duitsche venen zijn oorsprong neemt, ten oosten van de Duitsche 
veenkoloniën Lindloh en Schwartenberg en verder langs Rütenbrock 
loopt en tusschen grenspaal 172 en 173 in ons land valt en hier, 
de graslanden ten oosten en noordoosten van rl'er Apel doorloopende, 
zich bij rl'er Haar met de Ruiten-A vereenigt. 

Het ligt geheel voor de hand om te veronderstellen, dat na het 
graven van het Nord-Südkanaal en het Haren-Rütenbrockkanaal, de 
waterafvoer door dit beekje niet zoo groot meer kan zijn als vroeger. 
rroch doet het nog als zoodanig dienst, althans in dit zuidoostelijk 
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deel van Westerwolde, en in den winter is die waterafvoer zoo 
groot, dat het meermalen buiten zijn oevers treedt. En lliet alleen 
van de veengronden, maar ook van enkele diluviale gronden als 
die bij Hinter d'Busch, waar het onmiddellijk langs stroomt, voert 
het water af. Dat dit daardoor ijzerhoudend kan zijn, ligt voor de 
hand. Dezen zomer was daarvan echter niets te bespeuren. Het 
vertoonde zich als een onbeduidend stroompje met vlakke oevers 
en nagenoeg stilstaand water 1). 

In of onde1· het moerasveen ter weerszijden van dit stroompje 
wordt op verschillende plaatsen ijzeroer gevonden. Mijn onderzoek 
bepaalde zich echter tot een gedeelte dicht bij en aan den linker
oever van het stroompje, waar oer in den veengrond gevonden en 
tijdens mijn bezoek gedolven werd (Fig. 1 bij C). 

Het o~r werd hier niet regelmatig verspreid in den veengrond 
maar plEiksgew~ize gevonden, en deze plekken konden veeJal ook 
zonder ingraving worden aangewezen, daar zij kleine hoogten vorm
den en het gras hier veel groener uitzag. Een tweede bijzonderheid 
is, dat het oer bijna onmiddellijk aan de oppervlakte, slechts door 
eene dunne graszode bedekt, gevonden werd. 

De dikte der oerlaag is niet groot, 10 à 20 of gemiddeld 15 
cM. Daaronder kwam ongeveer 30 cM. veen, hier darg geheeten, 
voor en daa,rop volgde zand met grondwater. Hieruit blijkt dus de 
rochtige ligging van dezen grond. Midden in den zomer ligt hij 
slechts ongeveer een halve meter boven het grondwater. 

Het grondwater scheen weinig ~izerhoudend te zijn. Na eenigen 
tijd aan de lucht te zijn blootgesteld, bleef het vrij helder, terwijl 
ijzerhoudend grondwater, zooals bekend, spoedig troebel wordt. 

Het oer was poedervormig; de eigenaardige pijpvorm, zooals te 
Valthermond en te Emmer-Compascuum langs de Runde kwam niet 
voor. Ook kwamen er weinig of geen harde stukken in voor en 
evenmin weinig of geen vivianiet of witte klien. De kleur is geel
bruin , hier en daar rood. De roode kleur was echter veroorzaakt 
door den veenbrand, die hier, eenige jaren geleden, geweest was. 

Het geheele voorkomen van dit oer gaf mij den indruk dat wij 
hier te doen hebben met eene oppervlakkige oervorming uit het 
oerslib, dat met het stroompje is aangevoerd. Maar in een bodem, 

1) De heer NICOLA, opzichter der Stadsbezittingen te Ter Apel, deelt mij medt', dat 
ook dezen winter het water in de Olde Sloct niet biizonder hoog was, ongeveer eene voet 
beneden het maaiveld. Aan de oppervlakte was het water ook nu helder, maar naar 
beneden waren het gras, de biezen en andere planten, die er in stonden, met bruin elib 
bedekt, zood at, wanneer . het gras enz. met een stok in beweging werd gebracht, het 
water bruin troebel werd. 



- 13-

die zoo dras ligt, stijgt natuurlijk ook uit den ondergrond water 
op en verdampt aan de oppervlakte, en is dit ijzerhoudend, zoo 
moet daaruit oer afgezet kunnen worden. Daardoor zou ook op eene 
eenvoudige wijze verklaard zijn, waarom hier door' het oer hoogten 
zijn gevormd. 

Met die vorming, van beneden naar boven dus, is echter moei
lijk te rijmen, dat noch in de darg noch in het zand oer werd 
aangetroffen. Overal waar ik op andere plaatsen als in Ederveen en 
te Sellingen zoo'n opwaartsche vorming kon aannemen, was niet 
alleen in het veen maar ook in het ZRnd oer aanwezig, en dat was 
hier niet het geval. 

Mogelijk hebben wij hier ook te doen met eene nog voortgaande 
oervorming. De omstandigheden zijn daarvoor gunstig. De Olde 
Sloot zal echter in sommige tijden van het jaar, b. v. in het voor
jaar wanneer zij meer met grondwater gevoed zal worden, ijzerhou
dend water of oerslih afvoeren en buiten hare oevers tredende dit 
in de graszoden kunnen afzetten. 

Een nader onderzoek daaromtrent, in een ' anderen tijd van het 
jaar of bij eene andere weergesteldheid, zou wel gewenscht zijn. 1) 

.f. Langs den Bellerstroom. 

De onderzoekingen omtrent de oervorming langs de Valthe, de 
Runde en de Oude Sloot betroffen het voorkomen van oer in oude 
stroombeddingen, welke gelegen zijn tusschen uitgestrekte hooge 
venen, in de groote veen vlakte welke het oostelijke deel van Gro
ningen en Drente en het aangrenzende deel van Duitschland bedekt. 

Deze onderzoekingen leerden dat de omstandigheden waaronder 
die vorming moet hebben plaats gehad, ongeveer dezelfde waren. 
Die vorming kan het best verklaard worden door aan te nemen, 
dat het daarvoor benoodigde ijzerhoudende water of de oerslib door 
eene beek of een riviertje is aangevoerd, welke beek in diluvialen 
grond zijn oorsprong neemt of althans grondwater daarvan ontvangt; 

') Zie de noot op bI. 12. De heer NICOLA deelt mij dienaangaande nog medr, dat 
op de lage uitgegraven plaatsen nu dezer dagen (begin Maart 1902) eenig water te zien 
was, maar dit bleek helder te zijn. Wel was de bodem van die plekken bruin gekleurd, 
maar waarschijnlijk door deeltjes achtergebleven oer. Hij zegt verder, dat de waarne
mingen leeren, dat daar waar zich eenmaal oer afgezet heeft, de aanwinning daarvan 
om zoo te zeggen zijn gang gaat. 
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met dit water zijn de aangrenzende gronden overstroomd en daaruit 
heeft het oer zich in den veen bodem afgezet. 

Het kwam mij nu gewenscht voor om ook de oervorming na te 
gaan bij een rler andere Drentsehe beken, waarvan het meerendeel 
ook wel ten slotte in vroeger of nog bestaande hooge venen ver
loopt 1), wier hovenloop echter niet tusschen uitgestrekte hoogvenen 
maar door smallere dalen van ons diluvium zijn weg vindt. Volgens 
de Geologische kaart van STARING zijn die dalen meest met moeras
veen bedekt; zij bestaan uit zoogenaamde groengronden of lage 
graslanden 2). 

Dat met die stroompjes, o. 8. met den Beilerstroom, oerslib werd 
afgevoerd, was mij meermalen gebleken en dat in die groengronden 
ijzeroer gevonden wordt, was mij eveneens bekend. 

Als geschikte plaats voor een onderzoek werden mij de groen
gronden langs den Beilerstroom, in. de nabijheid van Dwingeloo, 
aangewezen 3). 

De Reilerstroom neemt zijn oorsprong in het Ellertsveld, een 
uitgestrekt heideveld in Midden-Drente, en loopt nog onder verschil
lende benamingen langs Elp, Zwiggelte, Beilen en Dwingeloo naar 
Meppel, waar hij met het Meppelerdiep vereenigd is. Onder den 
naam van Oude Smilder Vaart diende zijn benedenloop vroeger 
vooral voor den afvoer van turf. 

De bodem, waardoor hij zijn loop neemt, bestaat uit eene veen
of darglaag van verschillende dikte en breedte. Dit was althans het 
geval op de plaats, waar een onderzoek werd ingesteld, ten oosten 
van Dwingeloo, als in Fig. 3 is aangewezen. Op sommige plaatsen 
kwamen hier ook overblijfselen van struiken en boomgewas in het 
veen voor. 

In uitzicht, ligging enz. komt het hier gevonden oer het meest 
overeen met dat langs den Olden Sloot. Het was echter niet zoo 
poedervormig, meer korrelig en vertoonde daardoor overeenkomst 
met het oer, zooals dit vroeger door mij werd aangetroffen bij de 
Roode Haan of de Roode Herberg nabij Gorssel. 

1) Zie Dr. H. BLINK, Studiën OVeI' nederzettingen in Nedel"land (Nederzettingen l'ondom 
Ïlet Dl"entsche Plateau) in Tijdschrift van het Aardrijkskundi.g Genootschap, 1901. 

') Zie b. v. op die kaart de beekstelseis welke ten slotte samen v loeien in de verschil
lende kanalen nabij Groningen, in het Meppelerdiep en voorbij Koevorden in de Vecht 
of de Overijselsche ko.nalen. 

Het blijft altijd de vraag, of op dat moerasveen, ook aan den bovenloop der beken, 
nog hoogveen aanwezig geweest kan zijn, dat verturftl is. 

') Door den heer J. EI.EM.\, rijkslandbouwleeraar in Drente, die mij daarbij verge
zelde en wien ik daarvoor ook hier mijnen dank b~tuig. 
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Bij eene ingraving op eene plaats waar dergelijk oer werd aan
getroffen, verkreeg ik het volgende profiel: 

+ 1 d. M. graszode als bovenlaag. 
" 1 " dikke oerlaag. . 

Daaronder zand dat tamelijk los was en eenigszins het karakter 
van welzand had. Water gaf het echter niet op, ook niet toen iets 

. dieper werd gegraven, lDaar het was ook in een drogen tijd, be
gin September. 

Niet ver van de aan het grasland grenzende diluviale hoogte 
(op de Rchetskaart als esch aangegeven) en aan de rechterzijde van 
den Beilerstroom, lag een groote oel'hoop, uit groote stukken be
staande met veel vivianiet, dien men waarschijnlijk had laten liggen 
als voor technische doeleinden niet of niet dadelijk geschikt, even
als den vermelden hoop in de Heenker Maten. Dit oer had veel over
eenkomst met het ferrokarbonaat-houdende oer te Ederveen, ofschoon 
het niet zoó hard Was. Sommige stukken bruisten duidelijk op. 
Ook kwamen er de eigenaardige vivianiet-kl'istallen in holten en 
spleten in voor, door mij in het oer te Ederveen gevonden 1). 

De plaats waar dit oer gegraven was kon niet -met juistheid 
worden aangegeven, daar het ,land weder zooveel mogelijk effen 
gemaakt was en de graszoden weder op haar plaats waren gelegd. 
In de nabijheid van dien hoop werd echter op eene plaats, waar 
vroeger niet gegraven was, eene ingraving gedaan en hier ~et vol
gende gevonden: 

1 d. M. veenachtige grond met graszode j 

1.5 " veen gemengd met oer j 
1 " tamelijk hard oer, eene min of meer samenhR.ngende 

laag vormende j 
0.5 d.M. vivianiethoudend oer j 
Welzand. 

Het komt mij zeer waarschijnlijk voor, dat wij hier te doen 
hebben met oer dat voor een groot deel is afgezet uit water, dat 
in den bodem opwelt. De hoedanigheid van het oer, zijne ligging 
en die van het onderliggende zand geven gereedelijk aanleiding tot 
dit vermoeden~ Wegens het droge weder kon daarover echter geen 
nader onderzoek worden ingesteld. 

Het hooger gelegene meer losse oer zou met het water, dat het 

1) Zie daarover Mededeeling nO. 20, bI. 13, en prof. VAN BEIIIIELEN in Zeitschrift f. 
Anorg. Chemie Bd. XXll, S. 313. 
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grasland 's winters overstroomt, aangevoerd kunnen zijn; de min of 
meer verspreide vorming en de omstandigheid dat het steeds door 
de graszode bedekt is, doen mij het echter veel wRarschijnlijk~r 

achten, dat ook dit uit het in den bodem opdringende water ge
vormd is. 

Tntusschen blijft het wenschelijk, dat een nader onderzoek uit
make, of het water van den Beilerstroom, hetwelk dikwijls oerslib 
afvoert, bij overstrooming der groengronden in den winter, daarin 
dit slib niet achterlaat, of vroeger achtergelaten heeft. Dan zouden 
hier beide vormingswijzen van het oer voorkomen. 

Ik meen dus door de medegedeelde feiten opnieuw te hebben 
aangetoond, dat wij hoofdzakelijk twee ijzervormingen kunnen 
onderscheiden: eene uit het ijzerhoudende water dat een met 
planten begroeiden bodem overstroomt, en eene uit water dat in 
den bodem opwelt. 

In het eerste geval heeft zich oer afgezet aan plantendeelen en 
vormt het daardoor eene losse poedervormige massa. Zijn de plan
tendeelen zooals die van heesters of struiken steviger, dan vormt 
zich pijpvormig oer, zooals dit langs het Valtherdiep en de Runde 
gevonden wordt. 

In de daaronder liggende veenlaag en soms ook in de nog lager 
gelegene meer vaste darg is niet zelden ferrokarbonaat aanwezig, 
(de witte klien-nesten) dat Of Rmorph is en eene losse massa vormt 
die aan de lucht blootgesteld spoedig geoxydeerd wordt, Of meer 
vast, niet zoo spoedig geoxydeerd wordt en dan kristallijn is. Dit 
ferrokarbonaat kan primair of secundair gevormd zijn, maar is door 
de darglaag van den onderliggenden zandgrond afgescheiden, wat 
zeker voor eene infiltratie van boven naar beneden màar niet om
gekeerd pleit. 

Bij eene oervorming uit het in den bodem opdringende water 
(het tweede geval) ligt het oer meer onmiddellijk op of in het 
onder den veenachtigen bodem liggende zand. Dit zand heeft dan 
het karakter van welzand. 

Het op deze wijze gevormde oer is in den regel vaster en bestaat 
uit eene tot min of meer groote stukken aaneengeslotene harde 
massa. Door infiltratie van beneden naar boven in eene veenlaag 
kan daarbij echter ook meel' fijn .verdeeld, meer poedervormig oer 
gevormd worden. Bij eene voldoende afsluiting der lucht door de 
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bovenliggende veenlaag wordt ook hier niet zelden ferrokarbonaat 
gevormd en dit is dan in den regel kristallijn, daardoor harder en 
niet zoo spoedig oxydeerbaar. 

Daartoe behoort de oervorming te Ederveen, te Haaksbergen, 
te Sellingen en ook langs den Beilerstroom nabij Dwingeloo. 

Het in het oer aanwezige phosphorzuur kan voor een deel tege
lijk met het ijzer zijn aangevoerd. De omstanrlighe~d echter, dat 
het op enkele plaatsen deels als vivianiet, deels geheel geoxydeerd 
als phosphorzuur ijzeroxyd in veel grootere hoeveelheid aanwezig is 
als in den regel in gewoon ijzeroer gevonden wordt, wijst er op 
dat er nog een andere bron daarvoor moet zijn 1). Die bronnen 
moeten nader onderzocht worden. Bij het erts te Ederveen heb ik 
ook als mogelijke bron daarvoor genoemd de omringende en sterk 
bemeste bouwgronden. 

Het waarschijnlijk daarvan afkomstige welwater bevat ook niet 
weinig phosphaten, 7 mgr. P 2 05 pel' liter 2). 

Om dezelfde reden zouden bij het oer langs den Beilen;troom de 
omringende eschgronden daarvoor kunnen worden aangewezen. In 
het algemeen echter en in het bijzonder voor het phosphorzuur in 
het oer langs het Valtherdiep en de Runde, meen ik, dat die bron 
gezocht moet worden in de geraamten der wilde dieren en de over
blijfselen der mollusken, die eens in de nabijheid van die stroompjes 
geleefd hebben. Het is immers van algemeene bekendheid, dat niet 
alleen vogels, maar ook verschillende zoogdieren, reptielen en amphi
biën de met berk of kreupelhout begroeide oevers van rivieren en 
stroompjes tot verblijfplaats zoeken of daar van tijd tot tijd komen 
om hun dorst te lesschell. Overblijfselen van dieren, vooral van 
herten, zijn dan ook meermalen in de aangrenzende venen gevon
den 3). Zoo vertoonde de heer HADDERS te Valthermond mij verIe-

') Zie daarover mededeeling nO. 20, blz. 38 en vooral Prof. VAN BEMMELEN, Ueber das 
l'OI'kommen, die Zusammensetzung und die Bildung t'on Eisenan"äufungen in und unter 
MOOl'en in Zeitschrift für .Anorganische Chemie, Bd. XXII (1899) S. 342 en de daar 
aangehaalde onderzoekingen van GAERTNER en anderen. 

") VAN BEMMELEN, t. a. pl. S. 337. 
") Zie Dr. G . .ACKER STRATINGH, Over eenige wilde die.·en, welke vroeger in ons 

Vllde/'land geleefd hebben. De schrijver haalt daarin ook aan oude oorkonden uitde l()de 

en l1de eeuw van het jachtrecht op grof wild in het landschap Drente en aangrenzende 
landen en vermeldt de daarin genoemde dieren. Zoo schonk, in het jaar 943, Keizer 
OTTO, toen nog Koning der Oost-Franken, als Opperheer van ons land, aan BALoRlcK, 
Bisschop van Utrecht, het uitsluitend recht, om in genoemd landschap en in het bosch 
van Vollenhove te jagen op Herten, Beren, Wilde geiten (waarschijolijk Reeën), Wilde 
zwijnen en die wilde dieren, welke in de Duitsche taal toen Elu en Schelo (waarschijn
lijk de Eland) genoemd werden. 
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den zomer den schedel van een bever, door hem in de nabijheid 
van den Valther-Mussel gevonden. En het aantal geraamten van 
deze en dergelijke dieren zou gewis veel grooter zijn, wanneer de 
veenachtige bodem niet zoo geschikt was, om de kalkzouten der 
geraamten in oplossing te brengen door het koolzuur dat el' voort
durend in ontwikkeld wordt. De alzoo opgeloste phosphaten met 
het ijzeroer in aanraking komende, moeten daarna in een onoplosbaar 
ijzerphosphaat omgezet zijn. 

De viviallietvorming zal dus hierop neerkomen, dat in het oer 
eene phosphaat-oplossing is ingefiltreerd. Daarvoor pleit ook de wijze 
van voorkomen van vivianiet in het oer: 1 ° meest in de onderste 
lagen; 2° in spleten of langs hardere plantendeelen; 3° de betrek
kelijk geringe hoeveelheid vivianiet die eene poreuze oermassa blauw 
kan kleuren. Stukken van dergelijk geheel blauw gekleurd oer 
bevatten vaak niet meel' dan 4 à 5 pct. phosphorzuur, wat niet 
anders verklaard kan worden dan door aan te nemen, dat de ijzer
oxyd-deeltjes slechts aan hunne oppervlakte in vivianiet zijn over
gegaan. 

Overigens is bij kerkhoven op eene dergelijke wijze vivianiet
vorming meermalen waargenomen, en ik-zelf vond bij het zooge
llaamde knekelhuis in den Wageningschen berg, waar een menigte 
beenderen begraven zijn, de daardoor heendringende boomwortels 
blau w gekleurd door vi vianiet. 

In deze richting kunnen meer waarnemingen verzameld en 
onderzoekingen gedaan worden, die gewis ook omtrent de vivianiet
vorming in het oer meer licht kunnen verspreiden. 

(13 Juli 1902.) 
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