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De titel van dit artikel lijkt een beetje overdreven weliswaar, maar we beschikken in
Nederland over een echt ‘getuigenbergenlandschap’. In het Leuvenumse Bos ten oosten van
de Leuvenumse Beek komen we ze tegen, tot 5 meter hoge heuvels, soms meer dan 100 meter
lang met steile hellingen en een vlakke bovenzijde.
In eerste instantie denken we aan gewone stuifduinen maar in werkelijkheid zijn het de
restanten van het oorspronkelijke dekzandlandschap en dan ook nog de lagere delen hiervan.
Deze heuvels worden ook wel forten of fortbergen genoemd.

Figuur 1 fortberg

1

Hoe zijn deze forten ontstaan.
Hiervoor moeten we teruggaan naar het laatste deel van het Pleistoceen, het Weichselein, de
laatste ijstijd.
Gedurende het Pleniglaciaal werd ons aandachtsgebied door solifluctie bedekt met grindrijk
fluvioglaciaal sediment afkomstig van de hoger gelegen kameterrassen in het westen, deze
afzetting vormde het fundament voor het typische fortbergenlandschap.
In de koudste fase van het Weichselien, het Laatglaciaal, werden grote delen van het
Nederlandse landschap door metersdikke lagen eolisch zand bedekt, dit zand werd vanuit het
drooggevallen Noordzeebekken door de wind aangevoerd. Ook het dal van de Leuvenumse
Beek moest er aan geloven. Het resultaat was een zacht glooiend dekzandlandschap dat in het
warme en vochtige klimaat van het Holoceen begroeid raakte. In de lagere delen van het
dekzandlandschap vormde zich hier en daar een dun veenlaagje dat bij het onderzoek naar de
ontstaanswijze van de forten een belangrijke rol speelt.
Forten onderscheiden zich van ‘gewone’ stuifduinen door hun steile hellingen, soms is de
hellingshoek meer dan 45º (duinen tot 30º) en door hun schotelvormige bovenzijde. Aan alle
zijden zijn ze omgeven door een uitgestoven laagte wat het geïsoleerde karakter accentueert.
Wanneer een boring in het fort gedaan wordt dan zien we de karakteristieke gelaagdheid.
Onder een micropodzol van enkele centimeters ligt een 1 tot 3 meter dikke laag stuifzand,
hieronder treffen we soms een Sphagnumveenlaagje aan van enkele decimeters en die rust
weer op de haarpodzol van het dekzand. Op een diepte van 4 à 5 meter boren we tenslotte de
fluvioglaciale ondergrond aan.
De vorming van forten is hoofdzakelijk veroorzaakt door de aantasting van de bijna
ondoorlatende ijzerhoudende inspoelingshorizont (de oerbank) van de haarpodzolen van het
dekzand. De oorspronkelijke vegetatie was inmiddels door ontbossing overgegaan in heide en
door afplaggen, overbeweiding door schapen en afbranden verdween vervolgens de
begroeiing. Door neerslag ontstonden in de kale zandgronden erosiegeulen en die zorgden op
hun beurt voor de opruiming van de beschermende oerbanken. In droge tijden kreeg de wind
vrij spel en kwam er een proces van deflatie op gang. De hogere, droge delen van het
dekzandlandschap waar de vegetatie het meest kwetsbaar was, werden tot op de grindrijke
fluvioglaciale ondergrond van zand ontdaan en de lagere, vochtige en meer begroeide delen
vingen het stuifzand op, hier vond accumulatie plaats. Het landschap werd als het ware
omgekeerd, een verschijnsel dat ook wel reliëfinversie wordt genoemd. Ook werd het reliëf
veel scherper dan bij het voormalige dekzandlandschap, de overgang van uitgestoven laagten
naar fortbergen is abrupt en daarom zo bijzonder.
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Figuur 2 uitgestoven laagte

Wanneer vond dit proces plaats.
Palynologisch onderzoek van de stuifzandlaag op de forten geeft aan dat de maximale
verstuiving plaatsvond tijdens de Late Middeleeuwen, tussen 1300 en 1400. De analyse van
de veenlaagjes in de forten laat ook nog zien dat het ontstaan van de verstuivingen door
menselijke invloed werd gedomineerd. We zien uit het onderzoek hoe het oorspronkelijke
oerbos plaatsmaakte voor het open heidelandschap. C14-datering van het materiaal bevestigt
de analyse.
Aan de verstuiving kwam door de grootschalige herbebossing van de 19de en 20ste eeuw een
einde.
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Figuur 3 doorsnede van een fort
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Figuur 4 de locatie van de fortbergen
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