
Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Aangetast... waardevol! Verveningen droogmakingvan de Ronde Venen In het noordwesten van deprovincie Utrecht heeft meerderemalen grootscheepse vernietigingvan het landschap plaatsge-vonden. In de omgeving van dehuidige gemeente De RondeVenen is eeuwenlang veen afge-graven voor turfwinning. Aanvan-kelijk was dat om de behoefte vande plaatselijke bevolking tedekken. Ver van de grote rivierenverwijderd, was hier met namehoogveen gevormd. Door hetontbreken van rivierafzettingen(klei) in het veen was de kwaliteitvan de turf uitstekend. Toen laterde vraag naar turf als brandstofsterk toenam, is het gebied groot-scheeps op de schop gegaan. Zoalsbekend zijn uit de gebieden metlegakkers en petgaten door dewerking van de golfslag uiteinde-lijk grote plassen ontstaan. Ditplassengebied is vervolgens ookweer verdwenen, toen de plassenwerden drooggemalen. Al dezeontwikkelingen zijn nog goed tereconstrueren met behulp vanoude topografische kaarten. Waarhet mij hier echter om gaat, is datna het verdwijnen van het(hoog)veenlandschap en het plas-senlandschap in de droogmakerijeen blik op de ondergrondgeworpen kan worden. Afbeel-ding 1 toont patronen die onsdoen denken aan de huidigeWaddenzee, De sterk

kronkelendegetijdekreken getuigen ervan datde kust hier ooit zeer nabij was. Depatronen zijn zichtbaar gewordendoor verschil in korrelgrootte vande verschillende onderdelen vandit voormalige getijdelandschap.Op recent geploegde percelenworden de relatief wat zandigeroeverwallen langs de krekensneller opgewarmd dan de omrin- Het aardkundig erfgoed is onder andere van waarde omdat de aardkundigeobjecten, patronen en processen meestal onvervangbaar zijn. De benodigdeomstandigheden zijn niet te reconstrueren of wij willen dat niet. belangrijk deel wel vervangbaarkunnen zijn. Om veiligheidsre-denen zijn we echter niet meerbereid de rivieren door de veiligewinterdijken heen toe te laten. Devoor de hand liggende conclusie isdat bij aantasting altijd verlies opaardkundig gebied geleden wordt.Maar dat blijkt niet helemaal waarte zijn. In het onderstaande zal ikenkele voorbeelden aanstippenvan onverwachte winst bij aantas-ting van de bestaande waarden. Een ijstijd l<unnen we alleen in eenlaboratorium nabootsen. Stuw-wallen, ijssmeltwaterdalen, enzo-voort kunnen we niet namaken.Honderdduizend vrachtwagenszand kunnen wel een mooie rugopleveren, maar bezitten niet dekenmerkende gelaagdheid, tex-tuurverschillen,          stuwingsver-schijnselen, bodemvorming

vaneen natuurlijk gevormde stuwwalals de Utrechtse Heuvelrug. Rivier-afzettingen zouden voor een W. HOOGEN-DOORN Foto's: RMG-plaatgroep (H.Bol, W. Hoogen-doorn) Afbeelding 1 138 vereniging Oud-Utrecht _y8 oktober 2000



Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 <:k^ Aardkundige monumenten gende moddervlakte en debedding zelf. De drogere, lichtergekleurde oeverwallen langs dekreken steken daardoor scherp aftegen de omgeving. Op de linker-kant van de foto is op dit momentweinig te zien. Wanneer hier hetgras gescheurd wordt, zullen weerandere delen van deze puzzelzichtbaar worden. Hoewel hetnooit een rol gespeeld heeft bij deafwegingen om te vervenen of omdroog te leggen, is hier onver-wachts compensatie gebodenvoor de verloren aardkundigewaarden. Een getijdelandschapmet sterk vertakte kreekstelsels eneen grote abiotische diversiteit alsgevolg van verschillen in textuuren hoogteligging hebben we weerin beeld gekregen. Petgaten in hetNoorderparkgebied Direct ten noorden van de stadUtrecht ligt het Noorderparkge-bied. Ook hier heeft in het waarden zou moeten leiden. Maardoor dergelijke ingrepen zorgengroene terreinbeherende organi-saties als Vereniging Natuurmo-numenten en Staatsbosbeheerervoor dat in het Noorderpark detijd een stukje teruggezet wordten diverse ontwikkelstadia van devegetatie permanent in hetgebied aanwezig blijven. Ook inaardkundig opzicht is het eengoede zaak dat zo het proces vanverlanding permanent werkzaamen zichtbaar kan blijven. Profielen en stenen uit devoorlaatste

ijstijd Tot slot nog een voorbeeld uit hetzandgebied en dan met name uithet stuwwalgebied. In het artikel'Het Zwerfsteneneiland Maarn'(Oud-Utrecht, 73e jaargang, nr 1,pp. 23 en 24), ben ik al eens inge-gaan op de zwerfstenen die in deprovincie Utrecht gevonden zijn.Deze getuigen uit de ijstijd zijnmet name aan het oppervlak en in verleden vervening plaatsge-vonden. De dekzandondergrondheeft wat grotere hoogtever-schillen en ligt wat hoger t.o.v.NAP. Hier zijn geen plassenontstaan. Plaatselijke groepenpetgaten getuigen nog van devroegere vervening. Ecologischgezien is het voorspelbaar wat ermet deze petgaten gaat gebeuren.Na verschillende successiestadiavan de vegetatie wordt het uitein-delijk een moerasbos. Afbeelding2 toont het noordelijk gedeeltevan het Noorderpark, dat rechts-boven overgaat in de hogere zand-gronden van het Gooi. Links op deluchtfoto is te zien dat op veelplaatsen moerasbossen aanwezigzijn. Trilvenen (inzet afbeelding 2)en andere interessante stadia vanverlanding lijken niet veel meeraanwezig te zijn. Rechts op de fotois een gebied (op)nieuw afge-graven. Dat lijkt dus weer eenaantasting van het landschap dietot verlies van aardkundige 139 vereniging Oud'Utrecht oktober 2000




