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Op pad met de beheerder
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De Kleibosch
Geologische Tijdschaal:

Ook ten noorden van Roden komt potklei
aan de oppervlakte, in het graslandgebied
De Maatlanden. Dit gevarieerde gebied heet
Natuurschoon. Door het natte karakter hebben
boeren veel greppels gegraven. De percelen zijn
daardoor klein en vaak begrensd door houtwal
len met mooie meidoornstruwelen.

Sinds 1962 is De Kleibosch grotendeels eigen
dom van Stichting Het Drentse Landschap,
die het gebied beheert met oog voor natuur en
cultuurhistorie. Tot in de jaren zeventig van de
vorige eeuw werd het bos deels nog benut als
hakhout.
Om mensen in contact te brengen met het bij
zondere karakter van het gebied heeft de stich
ting een wandelroute van 2,5 kilometer uitgezet.
Honden zijn in dit gebied, mits aangelijnd,
toegestaan. Ook organiseert zij open dagen en
excursies vanaf boerderij Tichelwerk. Bij nat
weer kan het pad glad zijn.

Net als in De Kleibosch is dit gebied rijk aan
natuur en met tal van bijzondere plantensoorten,
zoals bleke zegge, donkersporig bosviooltje,
grote keverorchis, bosereprijs, welriekende
agrimonie en klein glidkruid. In een heide
veldje groeien planten van het zeer zeldzame
blauwgrasland. Karakteristiek zijn Spaanse
ruiter, blonde zegge en gevlekte orchis. Ook
interessant zijn de flinke gagelstruwelen en de
grote hoeveelheid van het geel bloeiende lelietje
beenbreek.

Laat
Midden

Vroeg

De Kleibosch is een bijzonder natuurgebied
vlakbij Roderwolde, gemeente Noordenveld.
Op deze unieke plek komt potklei voor tot
aan of vlak onder het maaiveld. De bijzondere
dier- en plantensoorten getuigen van de rijke
geschiedenis van de Drentse ondergrond. De
Kleibosch werd daarom op 12 september 2014
benoemd tot Aardkundig Monument.

Roden

Meer informatie
Assen

(0592) 36 55 55
bodem@drenthe.nl
www.drenthe.nl/
aardkundigewaarden

Blauwsporig bosviooltje
Van 1843 tot 1870 was de steenfabriek van baron
Van Westerholt hier in bedrijf. Van Westerholt
was de laatste eigenaar van het landgoed Terheyl.
Na 1870 bleef een fraai en natuurrijk landschap
over als uitloopgebied voor de inwoners van
Roden.

Tekst, kaartmateriaal en
grafische verzorging:
Provincie Drenthe
Foto’s: Hans Dekker
Basisontwerp: Buro Kloeg
September 2014
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Drentse potklei

Waardevol cultuurgoed

Bijzondere natuur

Potklei is een zware kleisoort, die ongeveer
450.000 jaar geleden is afgezet gedurende de op
twee na laatste ijstijd, het Elsterien. Onder een
ijskap, die het noordelijkste deel van Nederland
bedekte, werden door erosie tot wel 400 meter
diepe geulen gevormd. Deze tunneldalen waren
tot honderd kilometer lang en enkele kilometers
breed.

De Kleibosch ligt in het beekdal van het Peizer
diep, een prachtig landschap met water, bossen
en bloemrijk grasland. Kleigaten en restanten
van oude kanaaltjes herinneren aan industriële
bedrijvigheid uit het verleden. Al in de Middel
eeuwen gebruikte men de potklei als grondstof
voor baksteen. Hout en turf was volop aanwezig
als brandstof voor de ovens. Het Peizerdiep was
een prima transportroute voor steen- en pannen
bakkerijen.

De bijzondere bodem en de ligging op de over
gang van het Drents Plateau naar de moeras
gebieden van het Peizerdiep en het Leekstermeer
zorgen voor een rijk gevarieerde natuur. Het
is flink nat, omdat de potklei ondoorlatend is.
Bovendien levert de klei mineralen aan de plan
ten. Hierdoor is De Kleibosch één van de rijkste
loofbossen van Drenthe. In het voorjaar is de
bodem grotendeels bedekt met een wit tapijt van
bloeiende bosanemoon. Daartussen groeien bos
viooltjes, heelkruid, bosaardbei en boszegge. In
de natste delen groeien ijle zegge, gele lis en veel
andere planten die natte voeten op prijs stellen.
Ook is het gebied rijk aan paddenstoelen.
Opvallend is het voorkomen van de kleibos
russula, waarvan de naam goed gekozen is.

Door het afsmelten van de ijskap ontstonden
diepe meren in de tunneldalen, die langzaam
werden opgevuld met zand en laagjes klei. In het
vrijwel stilstaande water bezonk zelfs de fijnste
klei. Zo ontstond een dik pakket potklei, met
een zeer hoog percentage aan heel fijne klei
deeltjes.

Het klooster van Aduard en de St. Jacobskerk in
Roderwolde zijn in de dertiende eeuw gebouwd
met kloostermoppen uit De Kleibosch. Het
klooster huurde vele jaren het recht om er klei te
winnen. Met de verwoesting van het klooster in
de 16e eeuw kwam een eind aan de bloeiperiode.
De monumentale boerderij Tichelwerk, bij de
ingang van De Kleibosch, is gebouwd op een
verhoogde huisplaats waar ooit een vaste tichel
oven en enkele huizen hebben gestaan.

Het bos biedt ruimte aan tal van dieren. Karak
teristieke vogels zijn zwartkop, tuinfluiter,
gekraagde roodstaart en goudvink. Bosranden
zijn van groot belang voor vlinders, zoals het
landkaartje, oranjetipje en bont zandoogje.
U kunt ook uitkijken naar dieren als reeën,
vossen, hazen en hermelijnen.

Harry Huisman, Potklei met warven
Potklei is donkergrijs tot zwartbruin van kleur.
Dat komt door deeltjes bruinkool, meegenomen
door landijs vanuit Noord-Duitsland, Denemar
ken en het Oostzeegebied. Fijne horizontale,
zichtbare laagjes in de potklei worden warven
genoemd. Deze laagjes zijn vervomd door
opstuwing van potklei in latere ijstijden.

Tichelwerk Kleibos

Bont zandoogje

Welriekende agrimonie

