VEENBULTENACTIVITTIT IN

GEli,lERT

door Huub Thiadens

het lkanerijt treffen we een bijzonder microre_
aan onderneer bestaande uit een aantal even{rijdige
ruggen en geulen. Zeer sprekend is dit te zien in de
bossen westelijk van de h'eg pêlgr imsrust-Handel. Jrisd ;; ;;
ondom

lief

relatief

hooggelegen terreinen ontrent het Kranerijt áoet
zich een vormenrr'ereld voor bestaande uit ruggen, geulen,
troggen, konmen, die ik kenmerkend vinrl voor siionend water
op relatief grote hoogte. Waar kwan dit water vandaan om de_

ze wereld te scheppen? lÍe treffen een zelfde situatie aan
omtrent Cleefswit en in de Goorbossen te EÈ,p en op zovele
plaatsen in Noord-Brabant en elders in Necteriancl en Noord_
België.. Steeds- i:.er sprake van een nabijhe itt van een laagte
waaromheen zich dit Ínicrorelii;f vormde. Mijns inziens rnoetenr
we uitgaan van veengroei in alergelijke laagten. Het veen
groeide in horizontale en verticale richting uit tot een
veenbult en klorn op tegen de hoger liggende teneinen. 0p de
grens van veen en zand ontstond eigenlijk een veen_zanddal,
rrraar in zich veel water verzanelde. Water van de veenbultrrel
genwater en smeltwater van de sneeuw en niet te vergeten het
stijgende grondwater, orndat het veen het zandlichaarn afsloot.
Dit vele water zoctrL zictr op een bepaald Ínoment een uitrreg
in het veen-zanddal d.w.z. in een z6ne relatief hooggelegenl
De weg was niet gebaandrzodat het stromende water ni.et over_
al even snel kon stronen. We lcijgen dus een aantal nin of
neer evenwijdige geulén en ook wel konnem, die kunnen wijzen
op een belemnering waarbij het rvater ging kolken en zo neren
kon vormen. Bij kornmen kunnen rve ook denken aar een zaÍrd_
lichaan, dat geheel net water was verzadigd en dat werd af_
gesloten door een veendek aan de bovenkant. Het zarat raakt
dan in bewegingo zodat er konnen ontstaan zoals dat eigenlijk
ook gebeurd door de opdooi na de winter in een L.egdek: Ve;l
dooirvater heeft dan het zand verzadigcl en het asfalt sluit
dat af. Door verkeêr d.w.z. door een trilling kornt dan het

zand in beweging en ontstaan er gaten. Een trilling kan ook
ontstaan door het omvallen van een boom. Toen door de veenbultenact iviteit het grondwater ging stiigen is het denkbaar

dat de bonen dit niet volhielden. Bij dergelijke kommem, en
we vinden er heel wat naast elkaar aan de oostzijde val het
I{ranerijt, valt ook nog te denken aan opstijgend water, dat in
de winter ijslenzen werden. Deze drukten de grond wat onhoog
zodat deze barstte en het zonlicht kon beginnen aan de smelting van de lens, waa.rna we een pingoruïne overhielden. Omdat het veen uiteindeliik verantwoor det i jk is voor het stijgende waterr dat een iislens kon wordenr zou ik in dit geval

Àpreken van t veenpingoruïnes I . Geulen kunnen sanengroeien
tót een wat bredere geul of trog. Somnige evenwijdige ruggen
kan men opvatten als zandbanken. Niettemin het gehele microreliËf naakt duideliik' dat rr'e met stroÍnend 'water hebben te
naken, dat zich op een hoog niveau een uitweg moest zoeken
in een z0ne laÍlgs de veenbult. Daarorn volgen tle geulen op dê
ruggen of in tle flanken vaÍr de ruggen de rug zelf. Het water
kon niet van de rug afstromen, omdat veenhoogten daarlangs
ilit tegen gingen. We vinden een dergeliike gang van zaken
dan ook alleen, lÍaar ue in de omgeving op een depressie kunnen wijzen. Vandaax ook weer hetzelftle beeld in de bossen van
net Liint omtrent het Rouwven (in cle geneente Erp-red.). Voor
Gemeri dus bij: het lfuanerijt, bij Cleefswit en ontrent het
Zwarte Water.
Bij ale op deze natuurlijke wijze ontstane geulen k'ijgt men
diiect wèstelijk van de zogenaande Ossenkapel (zuideliik van
Handel) de intlruk tlat de mens vÍrn een aantal geu'len gebruik
heeft gemaakt als verkeersweg of zo nen wil als kanespoorbaal (1).Het verkeer moest zich nu eerinaal aanpassen aan het
microreliëf. Bescherming van het een en ander biiv. het tegengaan van crossen lijkt geboden, omdat deze vormenwereld
ons iets te vertellen tEe ft over de periode vajr de veendekken.
Het veen is verdwenen door kl imaatsverander ingen rmoerner ing,
ontginning en oxydatie. Na het verdwiinen of biina geheel
vertlwijnen daalde de grondÍ'aterstand en kon het gaan stuiven.
Veelal is dan ook een (bel van genoemde structuur overstoven.
l{e hebben dus meestal het volgende beeld. Áls we van de laagtê onhoog gaan kornen we in de zSne met het treschreven microreliËf en nog hoger uiteindelijk in een verstuivingsgebied.
. De naam de Sprenkr oosteliik van de Mortel te Gemert wijst
eigenlijk op een plek, $aar veel water vrii kwan toen het
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er verdween. Ook in d,e naam Treurenberg bij Deurne en
d".r.T. Itueitsberg te Reek niet ver
kont
m.i. het uitstromên van het water tot ";--d Ciraspeel
toen
-U"".Ë""en
deze
hoogten eindeliik veena.ri j werden. U"t"liíjJir,g
-iJt
Ínicrore_
liëf seeft ott. ó.r, indicátie to.v""
g"ro_
ru:.i:. 0p deze wijze kan nen een inArrtiàIi'ï.rgurr"."
rsi;Àen omtrent de
die veenvrij bteven en
;;;;:-de oude bewo_
ff11"9:"1
nrng en wegen mogen verwachten. Dus
""* naast
uitbreiding van
het veen van de peel hebben we oot .ut""i"g-te
houden met
de zeer vele lokale veenbulten, die ,i"h
;;;;
hebben uitge_
breid vanuit laagtes, clie onóstaan il;;";-;.o"
uitwaaiing
of laagtes in een dal b.v. een hoefijzermeer.
Het*dorp- Zwijnsbergen zuiderijk
-;;"; rigt vlak aan
de Donmel en in de restbos;eÀ nieromtrà";
"u" ó"a.*oàà
bovenbeschreven geulen. Zwi jnsbergen b.i;;J-;"" ik nogat h,at
letterli jk
rrG€ulenbergrt (Zwi jn=Zwirrgeut
veen

).

fn het noorden van de provincie vond_ik, dat uitgestrekte
zijn opgeklonmem tot ? à -á"Ëo"." llp. Dit be_
tekent o.a. dat de benedenlopen .rrrr,"tn
beken of
rivieren zeker zijn benut in rle ouclheids..;urrt".
;;-;;."
dit
veen_
landschap de Maas te bereiken. Dinther in Ue.À*i;t _Ointher,
ouder Dinthere, lees ik
Tinthere a.".".--g.tluurde rug,
.als
d.w.z.,_een zandige rug in.
tegenstel I ing i.t iàt wijbossche
broek (Turnacun werd Doornik àn tnionviile i"
Diedenho_
y"".). lÍestelijk van_schijnrtel
"àr. aorne bi;
i.i-tiioiiern
de hoogteli.in van Ztn op het uitireae"ae
"i;Ài
*àïe"- ta. l"ont-oi
de grens van het veen ên het zand. D"* Ii;;;;
ook de Geet_
ders-of citdêrs (cit=geet). Ook Gitze
-ie'irp Het veen
zal daar gekomen dn tot de Lage UaansUerg.
"* "E]"ti;.
het toponiem Veluwe. Deze naam, ttie op zand rluidtkennen we
zal r+el
niet.toevallig vla&bii de Gooren ligg.".flu-'u. iiet veel
zichtbaar is heeft het zin ae"e guËï.aÀ; ..rr- tu-aria..r. zand
In Brabalts Heem en anrtere heernkinOetraàen---trei ik orre"
deru
materie geschreven - het zal alleen wel
àr:""r,
voor
het
een en ander uit kornt _ en nên vindt daar
"rr"r ook kaartjes en
doorsneden van het een en ander.
qmgr_t h9b ik nog slechts een enkele Ínaal bezocht, maar
nog
niet in kaaxt sebracht. Niettemin
struc_
tu_ren bescherming, omdat ze van natuurru.t.rrs.Ëappef!fte
"";;i;";;;;;;emdé
uaar._
de ziin en ook uit een oogpunt
t" f.rrirrgs*""ia". ook deze
vormenwereld kan indirect wat """
meer informatie geven omtrent
de aluistere eeuwen waar. de gesehierlbronnen ziii
opgealroogat.
Men noet dan het landschap È.*"gen u" .f.-tï.torisch
geo_
graaf neen ik dan ook aandacht te Àoeten vragen voor genoemde
veendekken

.
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patronen. F,r is nog het een en alder bewaard gebleven, oÍndat
een gebied met een dergelijk microreliëf zich eigenlijk van
nature niet zo leende om in cultuur te brengen. Deze vormen_
wereld kon zolang onbekend blijven, omdat men deze zaken niet
karteerde. Wat had het irnmers voor zin om h.oeste gebieden zo
nauwkeurig in kêa-rt te brengen? En dat wat niet op de kaart
staat of hetgeen niet of nauwelijks op de luchtfoto versctrijnt
daar gaat men nu eenmaal aan voorbi j . Dr . H. Visscher @rn
jaren geleden net een onderzoek naar deze vormen. Daarna
volgde ik. Dr. H. Visscher verklaart de genoemde structuur
door te denken aan sneltwater van landtjs, dat zich een uitweg
zocht. Ik zelf heb geen landijs nodig, maar ga uit van veen_
bulten. l{ater stroneníl langs een doocl ijsbiok geeft geulen
op relatief grote hoogte, naar evenzeer water langs een op_
klinmende veenmassa. Mên vindt veelal in de natuur eenzelfde
vorn, die echter toch weer door andere oorzaken is ontstaa-n.
Veelal treden dan r+el overeenkornst ige processen op. Ik ver_
ving dus ijs door veen en lnvam zodoende tot ale oplossing.
Overblijvende vragen zijn ondermeer: Wanneer vormde zich dit
veen? In hoeverre heeft de prehistorische mens van deze vor_
menwereld gebruik geÍnaakt? Kunnen bijv. een serie evenwij_
dige geulen een ro1 spelen bij primitieve jachtmethoden? Be_
nutting als valkuil? In hoeverre beïnvloedt een dergelljk pa_
troon het verkeerswegennet ? A1 in het Atlanticurn heeft zich
veel veen gevornd door de stijgende grondwaterspiegel.
(1) BêsiD dit jaar la.n dê geneentelaaal van cenert ttêt
be.luit on ged.eelten
van d.e ÍzanclbaenÍ over het Kranerijt
1*""tuii;[-""",
en laraftel aan ale
weg GeEelt-f,a!1de1) te vertopea aan particulieren _
red.
NOO! REDÀCTIE:

In het al:tikel ÍVeenbultenacti.viteii in ceneltÍ
lorleert de hiÊto!1Ech_
geoglaaf lrs.g. J.M.Thiad.ens een gehêe1
aieuw" tuáoriJ-jie
-á.-g.iilàen nicro_relief_
structuren zoa16 kunnen vorite4 a;ngêtrorr""
i"
xrauerijt,
Clêefseit ê! het.Zwarte l/ater onder Genert, ooet
lotlenstructurêd (eo niet arteen van c;;;;;) ;;j; ";;ki;;.".
;;ï;i
veinis ondter ile
aalalacht Rebr'acht. Met betengstellitrg zien we á""".i
op dit artikel
tegernoet. cetntereeseêriter,
""à"tt""
Àp
ii' oet alchief va4 ale
beenkunclêkrios, eer zich naar.bêi
"i11"r, """."
"i;
""i-áïi
raat_ aai"iei-iil"iÀ
àï"ui"" begint te vor_
nen van ÍberichteD van lr|s. Thiaalen6 ta.b.t. toa"ruï""3t"i."
ÍD Cêoêrt,r. DLt
dossier ligt ter inzage in ale Eeenkane!
rn het hier gepubliceerd.e artiker- vao Thiadens ia neeruaren
Eprake vaD
rpingo t of rpingoluÍne r.
In dê i.o.v. hêt geeeentebestuur. van, Genert, tloor Kuiper Conpag1lonÊ _
Bur.
van Ruintel i jke 0rdening en Árcbitectuu! a. í.. n ; á"., -iárengestelale
Interlm-nota Structuu!.studie cenert ,(ju1i ;7j1
enkel.e zin ge_
oag geoaakt van ee! zelalzaanhêid in Cenerte iándsch"pp"rr,
""rà'i"-!"" ,,U"tiorr.af
glzien
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naar vooral regionaal DaA rDen ove! de pingors
sprekên, a1s varê het een Êchaarst.go";;l-;"; len oostên van Elsendorp
lurêe roeeltjes in lanagoêd l. xrim. ei-Àog"tï;; à""ràË-rli,J" kennel.ijk op de
;;"à"""nï;."urne in de uiter_
oosthoek van de geoeente ot,t net _ten.tsóÊd R,,,rl-j^--+
-6te

ili':à:l=Ï':"i;í.;:l:"ï:"1"i"-u:

o:"1,Y'"

ï"";';;;;;;;;;"'

(zie arrikêr

van

ook de pinso'|s ren oosten van ElEena""p
Ï;';"|Ïliil
"""i-""ËË'';;";.;;.:;;
Iandgoed De Xrin omvat Êên q,oot.st;k
gebleven peelhelde !Íaarcloo!
relicten uir de ijstiid ízoi'Le pingo,s)ongerept
j;;1.;;;;";ildisd aanwezis
bleven,
roch zijn de rwee gaai oeende pinsà,e í" ;;;
;;";i;i,";;;;"oirur..r, doo! Densen_
hand. Sjang Eoeyoakers --or,re h-eeikood"eiá"
i"-à"*pË"t li
zoloer 1B à 19 ja"r 6ereaen reiáà-pi;s;;";";;"; vertelde, dat in
::i,dl:c'.
de toeruoalise eise_
naar
van het landsoêd verden ultgeatiêpt om ie ;i";;"-;i;
drinkptaatsen voor
het wi1d. De veêf minder b ekend e -p ingàruÍ"" , -r;l-;;; iiiu".,a"nt"
van or! en
nabij.i-ha, seresen tesên ae mntirorËt i" iát-àp ;;;";";;r
-il-à.i
iïtll
i;;i;""ïï
schadi.gd in cenerts peeltandscltap brijven liggei.
i" een zetd.zaanàeiat
uaar cêEeri zuinig op dient te zijn I
Eiêlonaler is schênatisch !,reêlgegeven hoe het ontstaan
van aleze pingota iÊ
sedacht (oversenoroen uit : lraÈaits r,""a".rrài íiii,-ïï, itr', n.
ztl.
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irende voo durend
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ocvroÍen ::l:'""
bodem n,,J18 Zt 2iin dus gebonden afln gebicden.
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JJrÍ(empe13tuuÍ tcnn)inste net rets beneden a-e Oo C i;gr i;;;iï;;;Slaciri.l ntrm de windwerking loe en werd op grote schaal van Weí-Zuid.West
naar Oost.Noord.Ooí zaDd verstoven.
De bulr,ormiSe prneo vormde daarbii êen obsraket,
waardoor
e!rclter dek-.rnd ophoopre. Aan her ernrle van het Llel*"ri zjch ervooÍ ên
*lr'h., k;;,i
zoveel wlrÍner geworden dat de vegelatie meer
aaneengeslot€n wera. Oe

:;ïJ,ï:.*"-

daardoor ror sritíand. De

""ii;,r*, *"rt' i",,aàá, .." ,i.r,sïi
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