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Aanvullend bodemonderzoek veenputten  
Appel, Nijkerk 

 
 
Inleiding 
In 2008 heb ik een onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal afwijkend gevormde depressies op de 
Appelse heide. 1 De conclusie van dit onderzoek was dat de komvormige depressies restanten bleken 
te zijn van voormalige verveningsactiviteiten door de malen van het Appelerveld, zogenaamde 
‘veenputten’. Tijdens het bodemonderzoek heb ik destijds de bodemopbouw rondom deze 
veenputten vergeleken met de bodemopbouw van vergelijkbare (stuif)zanddalen in de omgeving.2 In 
deze dalen vond ik steeds een veenlaag aan de oppervlakte van enkele decimeters dikte. Deze 
aanwezigheid van veen en veenvorming in deze vergelijkbare en minder opgedroogde dalen was 
voor mij een aanwijzing dat op deze laagten op de Appelse heide veen had gelegen.  
 
Deze putten of kuilen liggen in een stuifzandgebied met ‘dalvormige laagten zonder randwallen’.3 
Mogelijk zijn in dit gebied veenlagen overstoven en ingesloten door het stuifzand. Vergelijkbare 
situaties zijn aangetroffen bij veengebieden op de Veluwe, o.a. bij Kootwijk.4 Tijdens mijn onderzoek 
in 2008 heb ik twee boringen uitgevoerd op respectievelijk de noordelijke en zuidelijk gelegen 
(stuif)zandruggen. Daarbij heb ik toen geen ingesloten veenpakket aangetroffen. M.n. de noordelijke 
geplaatste boring (boring D1) is destijds maar tot een beperkte diepte doorgezet (0.5 m –mv) 
waardoor een mogelijk veenlaag is gemist.  
 
Dit aanvullend onderzoek is specifiek gericht op de omliggende (stuif)zandruggen en het voorkomen 
van ingesloten veenpakketten en de stratificatie van de bodem. Dit geeft mogelijk inzicht in de 
algemene bodemopbouw van dit gebied en de ouderdom van de mogelijk nog aanwezige venen en 
stuifzanden.   
 
Onderzoeksaanpak 
Op de locatie zijn drie boringen uitgevoerd in de stuifzandruggen aan de noord- en zuidzijde van de 
locatie (boringen B01, B03 en B04). Tevens is een boring uitgevoerd in een stuifzandverhoging in het 
dal waar de veenputten liggen (B02). De boringen zijn uitgevoerd met een gutsboor. Het veldwerk is 
op 24 december 2011 uitgevoerd. Van elke boring is een boorbeschrijving gemaakt (zie bijlage 1 voor 
de beschrijving) en de boorkernen zijn gefotografeerd (zie bijlage 2). 
 

                                                           
1
 Bijvank (2008). 

2
 Op basis van de bodemkaart (1993) is de verwachting dat de onderzoekslocatie een stuifzandgebied betreft 

waarbij dekzandruggen tot in de Nieuwe Tijd zijn overstoven met stuifzand.  
3
 Geomorfologische kaart van Nederland (1977) 

4
 Koster (1978) 
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Figuur 1: Hoogtekaart onderzoeksgebied met ligging boringen 
 

Onderzoeksresultaten 
Boring B01 is aan de noordkant van het stuifzanddal geplaatst op de stuifzandrug. De bovengrond 
bestaat tot 0.5 m –mv uit een gelaagde, stuifzandlaag met licht en sterke humusbandjes. Van 0.50 – 
0.55 m-mv is een zwarte laag veenmosveen aanwezig. Daaronder een licht tot matig humeuze 
zandlaag met een dikte van 0.20 m. die van 0.75 - 0.80 m –mv  overgaat in sterk humeus zand met 
daaronder een sterk ijzerhoudende zandlaag. 
 
Boring B02 is in het dal tussen de stuifzandruggen en veenputten geplaatst op een ca. 0.50 m. hoge 
zandduin. Het profiel van deze bodem bestaat geheel uit leem- en humusarm zand waarin geen 
duidelijke bandering zichtbaar is. Het grondwater zit op een diepte van 0.50 m –mv.  
 
Boring B03 is aan de zuidzijde van het stuifzanddal geplaatst (ca. 0.50 – 0.60 m hoger dan het dal). De 
bovengrond van de bodem (tot 0.45 m –mv) bestaat uit een gebandeerde (stuif)zandlaag (met enkele 
humusbandjes). Op 0.45 m –mv wordt het oude maaiveld aangetroffen in de vorm van een sterk 
humeuze zandlaag met daaronder een uitspoelingslaag en ijzerhoudende inspoelingslaag. Deze 
ondergrond is licht lemig.  
 
Boring B04 is op iets grotere afstand van het stuifzanddal geplaatst op een langgerekte stuifwal. De 
bovengrond bestaat tot 0.98 m –mv uit gebandeerd (stuif)zand. Op 0.98 – 1.02 m –mv is een dun 
veenmosveenhoudende zandlaag aanwezig die daaronder iets zandiger en daarna iets ijzerrijker 
wordt. Het grondwater zit op een diepte van ca. 1.0 m –mv.  
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Figuur 2: Boorprofielen van de uitgevoerde boringen 
 

Conclusies 
Ter plaatse van de boringen B01, B03 en B04 is onder een opgestoven zandlaag van ca. 0.50 m. (B01 
en B03) en ca. 1.0 m. (B04) het oorspronkelijke maaiveld aangetroffen van voor de verstuiving. Het 
onderscheid tussen de stuifzandlaag en de onderliggende dekzandrug (in de vorm van een 
veldpodzol) is goed zichtbaar.  Aan de noordzijde van het stuifzanddal bevindt zich aan de 
oppervlakte van dit oude maaiveld een dun veenbandje (0.02 – 0.05 m. dik) met daaronder een 
humeuze bodem die bij boring B01 op 0.75 m –mv overgaat in een veldpodzolprofiel. Aan de 
zuidzijde van het dal (B03) is de stuifzandlaag 0.50 m. dik maar is geen sprake van een veenlaag.5 De 
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 Ook tijdens het onderzoek in 2008 werd op deze plaats (boring D2) geen veen aangetroffen, zie Bijvank 

(2008). 
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ondergrond betreft een licht lemige veldpodzol. Het profiel op het duintje in het stuifzanddal (B02) 
bestaat geheel uit leemarm zand.   
 
Gezien de verstuivingsbandjes en het ontbreken van bodemvorming in de bovengrond zijn deze 
duinen rondom het dal met de veenputten recent (vermoedelijk vanaf de middeleeuwen tot in de 
16e eeuw) als gevolg van menselijke activiteiten ontstaan.  Het gebied bestond daarvoor uit vochtige 
dekzanden (veldpodzolen) met aan de oppervlakte dunne veenlaagjes, restanten van een veel dikker 
en vermoedelijk vanaf de 11e-12e eeuw geoxideerd veenpakket.6 Door overbegrazing en intensief 
plaggen van de heidegronden werden de dekzandruggen met stuifzand bedekt.  Deze stuifzanden 
sloten op de toppen een dun laagje veen in. Ter plaatse van het dal bleef een dikkere veenlaag achter 
(waarschijnlijk eveneens met zand ingestoven) die vervolgens door lokale boeren werd afgegraven. 
Er bleven hierdoor ‘boeren gaten’ of ‘veenputten’ achter (zie figuur 3).  

 
Figuur 3: schetsmatige ontwikkeling veenputten en veeninsluitingen 

 
Een vergelijkbare situatie beschrijft Koster bij een aantal venen op de Veluwe (zie figuur 4).7 De 
mogelijkheid dat het veen in de stuifzandlaag is gevormd (en daardoor veel recenter is ontstaan) is 
niet waarschijnlijk. Voor veenvorming is stagnatie van regenwater noodzakelijk en dat is in stuifzand 
niet aannemelijk. De ijzerhoudende inspoelingshorizonten in de onderliggende veldpodzolprofielen 
hebben voor de juiste condities gezorgd voor veengroei.   

                                                           
6
 Vgl. Koster (1978), pg. 122. 

7
 Koster (1978), hoofdstuk 10.4.1 
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Figuur 4: Schematische doorsnede van het Kootwijkse Veen (Koster, 1978). 
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen  
 
Aanvullend bodemonderzoek veenputten (Appel, Nijkerk) 
d.d. 24/12/2011 
 
Boorbeschrijvingen 
 
B01: 
0.0 – 0.05 strooisel 
0.05 – 0.35 l humushoudend zand 10YR5/2 
0.35 – 0.50 zand 10YR5/4 (met humusbandjes, gelaagd) 
0.50 – 0.55 veenmosveen 10YR2/1 
0.55 – 0.75  l/m humushoudend zand 10YR5/1 
0.75 – 0.82 m/st humushoudend zand 10YR2/1 
0.82 – 1.05 st-l Fe houdend zand 7.5YR4/6>6/6 
 
B02: 
0.0 – 0.05 strooisel 
0.05 – 0.10  l humushoudend zand 10YR5/2 
0.10 – 0.55 zand 10YR6/6 
0.55 – 0.85 zand (gereduceerd) 10YR7/4 
Grondwaterstand op ca. 0.50 m –mv 
 
B03: 
0.0 – 0.05 strooisel 
0.05 – 0.20 l humushoudend zand 10YR5/4 
0.20 – 0.25 l humushoudend zand (gebandeerd) 10YR4/2 
0.25 – 0.35 zand 10YR6/6 met humusbandje 
0.35 – 0.42 l humushoudend zand (gebandeerd) 10YR5/4 
0.42 – 0.45 zand 10YR6/6 
0.45 – 0.47 st humushoudend zand 10YR2/1 
0.47 – 0.52 m humushoudend, l leemhoudend zand 10YR4/2 
0.52 – 0.55 st ijzerhoudend, licht leemhoudend zand 7.5YR2.5/2 
0.55 – 0.75 m ijzerhoudend, l leemhoudend zand 10YR5/8 
 
B04: 
0.0 – 0.10 strooisel 
0.10 – 0.20 l humushoudend zand 10YR4/2 
0.20 – 0.98 zand 10YR5/4 met Fe3+ vlekken op 0.70 m –mv 
0.98 – 1.02 l zandhoudend veenmosveen 10YR2/1 
1.02 – 1.10 m veenhoudend zand 10YR2/1 
1.10 – 1.15 st ijzerhoudend, st humushoudend zand 7.5YR4-5/1 
1.15 – 1.40 m humushoudend zand 10YR3/2 
Grondwaterstand op ca. 1.0 m –mv. 
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Bijlage 2: Foto’s boorprofielen 
 
 
 

 


