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In deze aflevering uit Noord-Nederland: l . Tolweg-Zuid/Kinkhorsterweg; 2. Oldekerk; 3. Driebond;
4. Houwingeham; 5. Yde; 6. Tinaarlo; 7. Jardinga; 8. Laude; 9. Gramsbergen.
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MENSELIJKE ACTIV ITEIT ROND BOEKEMA' S V EENTJE BIJ YDE (DR.)
TUDENS DE PREHISTORIE

J.M. Grimm, M. B annink, N. Groen-Lubbers, T.C.A. de Haas, J. Y. Huis in ' t Veld, M.E.

van Kruining, A . Nieuwhof, V.R. Ridderbos en M. Rooke

Binnen een onderzoek naar de vegetatiegeschie
denis van het gebied van de Marke van Y de in
Noord-Drenthe w as Boekema's veentje onderdeel
van de cursus paleobotanie 1 998. De eigenaresse
van het veentje, mevrouw Boekema, gaf welwil
lend toestemming tot onderzoek van haar bezit
ting. Het veentje is gevormd in een kleine
pingorui·ne, gelegen ten zuidoosten van het dorp
Yde ten westen van de Hondsrug (fig. 1 : 1 ) .
Tot aan de ijzertijd zijn er in dit gebied weinig
sporen van menselijke activiteit, hoewel Huiskes
( 1 990) aan de hand van topaniemen een verdwe
nen hunebed suggereert op 500 meter ten zuiden
van het veentje. Wanneer geconcludeerd wordt
dat het geringe aantal archeologische vandsten
betekent dat het gebied van de Marke van Y de
weinig o f niet bewoond was, kan men zich afvra
gen of dit ook in de vroege stuifmeelneerslag
zichtbaar is.

Met het oog op een dergelijke vraagstelling
zijn pollenonderzoeken gedaan in diverse afzet
tingen in het gebied (fig. 1 ). Het betreft een pingo
tegen het vliegveld Eelde met de naam Bange
veen, drie pingorulnes in het Y derveld tussen Y de
en Donderen - het Boekweitenveen (Bottema,
1 996), het Randeveen en het veentje waarin het
Meisj e van Y de (Bottema, 1 995) werd aangetrof
fen - en als vijfde afzetting in dit gebied het Hoo
ge Veen, een vlakveen dat het oorsprongsgebied
van de Eekhoornloop is.
Het onderzoek aan Boekema's veentje is sa
mengevat in figuur 2 waarin een selectie van pol
lentypen is weergegeven. De pingorulne waarin
het sediment gevonnd is zal, net ais de vergelijk
bare verschijnselen in Drenthe, in het Jaatglaciaal
uit een vorstheuvel zijn ontstaan. De zo gevormde
depressie voerde echter niet meteen water, daar
het onderste sediment ergens uit het Preboreaal
dateert. Het Holoceen blijkt uit de gegevens be
hoorlijk goed vertegenwoordigd te zijn. Slechts
vanaf spectrum 25 tot 26 is een hiaat veronder
steld. Bij het boren werd een waterlens aange
troffen die waarschijnlijk een turfwinningsfase
scheidt van recent gevonnde afzettingen. Dat bo
venste deel wordt gekenmerkt door hoge berken
pollenwaarden. Op het ogenblik is het veentje een
meertje met herkenbos er omheen en op de reste
rende veenstroken waar de boring plaatsvond.
Opvallend zijn de hoge waarden voor Erica
ceae, hier vertegenwoordigd door heide, vanaf
spectrum 22. In het Boekweitenveen is een derge
lijke curve gevonden waarvan het begin geda

Fig. J. Ligging van de in de tekst genoemde ajzettingen:
J. Boekema j· veemje; 2. Bongeveen; 3. Veen(je van hel
Mei�je van Yde; 4. Boekweitenveen; 5. Hooge Veen (nu
Stiefveen); 6. Rondeveen.
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teerd is op 288070 BP (overgang bronstijd/
ijzertijd).
Cultuurindicatoren zoals graan, smalbiadige
weegbree, zuring of adelaarsvaren werden niet of
nauwelijks aangetroffen. De mogelijkheid van
identificatieproblemen mag echter niet worden

Fig. 2. Diagram Boekema 's veen met seleetie van pollentypen.

uitgesloten. Het diagram biedt voldoende chrono
logisch houvast om dat probleem gericht verder te
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Summary
A pollen analys is was carried out in Boekema 's
peatbog in the Marke of Yde in northern Drenthe
to obtain information about past human activity.
Atmost no anthropogenic indicators were found
which is perfectly in accordance with the littie ar
chaeological remainsfound in the area.
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