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Inleiding 

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200 0001 is vervaardigd met het doel bodemkundige gegevens te ver
schaffen voor het onderzoek naar de waterhuishouding in de Nederlandse gronden, uitgevoerd door de Commissie 
Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland (COLN). 

De Nebo-kaart is in 9 kaartbladen en een legendablad verschenen. In 1964 verscheen een algemene toelichting 
bij de gehele kaart getiteld: De bodem van Nederland. Toelichting bij de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 200 000. Voor een uitgebreider provinciaal overzicht van de bodemgesteldheid verschijnen bij elk kaartblad 
afzonderlijk toelichtingen. Zo ook voor de provincie Zeeland, kaartblad 7, waarvoor dit boek een uitgebreidere 
toelichting zal zijn. 
De Bodemkaart is vervaardigd door de Stichting voor Bodemkartering voor zover het de binnendijkse gronden 
betreft met uitzondering van de IJsselmeerpolders, de Braakmanpolder en de Quarlespolder. De gegevens hiervan, 
alsmede die van een deel van de buitendijkse zeekleigronden, werden verstrekt door de Bodemkundige Afdeling 
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 
Het veldwerk heeft enkele jaren in beslag genomen. In de provincie Zeeland werd het uitgevoerd in 1954 en 1955. 
Men dient hiermede rekening te houden bij het beschouwen van de bodemgesteldheid in de herverkavelingsgebieden. 
Een belangrijk deel van het grondverzet had destijds nog niet plaatsgevonden en is dus niet op de kaart aangegeven. 
Een uitzondering vormt Walcheren, waar dit ten dele wel het geval was. 
Van die delen van de provincie Zeeland, waarvan gedetailleerde gegevens beschikbaar waren (fig. 1), is door ver
eenvoudiging de kaart 1 : 200 000 afgeleid. In de overige gebieden is systematisch veldwerk verricht, waarbij 4 à 5 
waarnemingen per 100 ha zijn gedaan. Dit veldwerk, alsmede de vereenvoudiging van de gedetailleerde kaarten, is 
uitgevoerd door M. A. Bazen, J. de Buck en I. Ovaa, onder leiding van Ir. G. G. L. Steur. De tekst is verzorgd door 
Ir. P. van der Sluijs, Ir. G. G. L. Steur en I. Ovaa. Dr. G. C. Maarleveld verleende zijn medewerking bij de samen
stelling van het geologische gedeelte van de tekst. 
De Nebo-kaart is een bodemkaart met een schaal 1 : 200 000; dit wil zeggen, dat 1 cm2 een oppervlakte van 400 ha 
voorstelt. De waarnemingsdichtheid en de opnametechniek zijn uiteraard aan deze kleine schaal aangepast. Het 
aantal boringen is, de schaal van de kaart in aanmerking genomen, zeker niet gering, maar toch is het bij een derge
lijke opname niet mogelijk de bodemgrenzen anders te benaderen dan door middel van secundaire kenmerken, die 
in hoofdzaak aan het landschap zijn ontleend. Bovendien zijn de kaarteenheden in het algemeen ruim omschreven. 
Al deze factoren maken de kaart tot een globale bodemkaart. Er zij gewaarschuwd tegen een veel voorkomend mis
bruik, namelijk het vergroten van kaarten met een kleine schaal. Men gebruikt ze dan alsof ze met een veel grotere 
mate van nauwkeurigheid zijn opgenomen. De gebruiker dient zich steeds te realiseren, dat de kaart als overzicht 
is bedoeld en ook slechts als zodanig bruikbaar is. 

Het doel van deze publikatie is de gebruiker van kaartblad 7 in te lichten omtrent de betekenis van de onderschei
dingen, die op de kaart zijn gemaakt en over een aantal facetten ervan, die niet op de kaart staan aangegeven. 
In hoofdstuk I wordt een algemene beschrijving van de provincie gegeven, voor zover die voor een goed begrip van 

1 Reeds voor het verschijnen kreeg deze kaart bekendheid als Nebo-kaart. Deze naam wordt ook in dit boek wel gebruikt. 



FIG. 1. De karteringsgebieden in Zeeland per l januari 1961. 
De K-nummers verwijzen naar de lijst van in Zeeland uitgevoerde karteringen 

Nebo-kaart afgeleid van detailkarteringen 

gekarteerd na opname van de Nebo-kaart 

niet gekarteerd 

de bodemgesteldheid wenselijk is. De landschapsvorm hangt nauw samen met de opbouw van de bodem; de hydro
logie is van groot belang voor de bodemvorming en het bodemgebruik. 
De bodemvormende factoren en processen, die in hoofdstuk TI worden behandeld, zijn daarnaast maatgevend voor 
de bodemgesteldheid, zoals die in verschillende kaartvlakken wordt aangetroffen. Daarbij is veel aandacht geschon
ken aan de aard van het moedermateriaal en de menselijke invloeden. 
Hoofdstuk III geeft een uiteenzetting omtrent de principes van de legenda-indeling, alsmede een verklaring van de 
gebruikte begrippen en termen. 
In hoofdstuk IV wordt een samenvattende, beknopte beschrijving gegeven van de voorkomende kaarteenheden. 
Tevens zijn de analysegegevens van de granulaire samenstelling van de profielen — voor zover beschikbaar — op
genomen, alsmede de oppervlakten in ha die de kaarteenheden innemen. 
Ten slotte wordt in hoofdstuk V een overzicht gegeven van de bodemgesteldheid van de verschillende delen van 



Zeeland, het voorkomen en de samenhang van de onderscheiden bodemeenheden in verband met genese, gebruiks-
vorm en landbouwkundige geschiktheid. Hierin worden ook gegevens vermeld, die tijdens het onderzoek zijn 
verzameld en die niet op de kaart tot uitdrukking komen. 
Een keuze uit de uitgebreide literatuur maakt het mogelijk zich nader omtrent bepaalde onderwerpen te oriënteren. 
Voorts is een lijst van in Zeeland uitgevoerde karteringen opgenomen. 

Manuscript afgesloten herfst, 1960 



Algemene beschrijving van Zeeland 

I HET KLIMAAT1 

De groei der gewassen wordt behalve door de factor bodem in belangrijke mate door het klimaat bepaald. Als 
gevolg van de geringe uitgestrektheid en de vlakke topografie komen binnen Nederland geen aanzienlijke klimaat
verschillen voor. Er zijn evenwel verschillen aanwijsbaar, die voor de landbouw van belang zijn. In Nederland heerst 
een zeeklimaat, dat in Zeeland een meer uitgesproken karakter heeft dan langs de oostgrens van ons land. 
Het klimaat — het gemiddelde weerverloop over een groot aantal jaren (Scharringa, 1960) — wordt door verschil
lende factoren bepaald. Enige van de voornaamste factoren, zoals temperatuur, zonneschijn, wind, neerslag en 
verdamping zullen voor Zeeland vergeleken worden met die van midden-Nederland en Groningen, hoofdzakelijk 
op grond van de waarnemingen van het KNMI resp. te Vlissingen, De Bilt en Eelde over 1931-1960 verricht.2 

TEMPERATUUR 

Als gevolg van de ligging bij de zee en te midden van de zeearmen wordt het temperatuurverloop in Zeeland (Vlis
singen) in belangrijke mate beïnvloed door de temperatuur van het zeewater. Volgens waarnemingen op het licht-
schip Noord-Hinder (Schouwenbank) over de periode 1921-1933, bereikt het zeewater in februari een minimum-
temperatuur van 4,5°C en een maximum in augustus van 17,4°C. Ook in de Westerschelde bij Bath wordt in februari 
de laagste temperatuur gemeten (3,0°C); het maximum van 17,9°C valt daar in juli. Door de warmte-uitwisseling tus
sen land en water via de atmosfeer, blijkt te Vlissingen de gemiddelde dagelijkse amplitude van de luchttemperatuur 
(op normale waarnemingshoogte) het gehele jaar rond 30% kleiner te zijn dan die te De Bilt en Eelde (fig. 2a). De 
maandgemiddelden van zowel de gemiddelde dagelijkse maximum- en minimumtemperatuur (fig. 2a), als van het 24-
uurgemiddelde (fig. 2b) vertonen voor De Bilt en Eelde een gelijk verloop, met een minimum in januari en een maxi
mum in juli. Daarbij liggen de waarden voor De Bilt ongeveer een graad hoger dan voor het station Eelde. In vergelij
king hiermede doet zich te Vlissingen duidelijk de invloed van de zeewatertemperaturen gelden. Dit blijkt uit de wat 
kleinere amplitude van de krommen, de geringe verhoging van het gemiddelde niveau en de verschuiving van de 
maximum waarden naar augustus (fig. 2a en 2b). 

Het gevolg van een en ander is dat tijdens de herfst en vooral tijdens de winter het 24-uurgemiddelde en de gemiddelde 
dagelijkse temperatuur in Vlissingen aanzienlijk hoger liggen dan in De Bilt en Eelde. Het verschil tussen Vlissingen 
en Eelde bedraagt in de wintermaanden niet minder dan2°C. Voorts is de zeer hoge waarde van de gemiddelde dage
lijkse minimumtemperatuur kenmerkend. In geen enkele maand is deze minder dan 0°C. In Vlissingen daalt gemiddeld 
op slechts 31 dagen het kwik beneden het vriespunt tegen 74 dagen in De Bilt en 75 dagen in Eelde. 
In de lente komt de minimumtemperatuur gemiddeld slechts vijfmaal beneden 0°C, tegen zestien maal in De Bilt 
en twintig maal in Groningen. Het aantal zomerse dagen (maximumtemperaturen gelijk of hoger dan 25°C) is in 
Vlissingen evenwel vrij gering, nl. 10 dagen tegen De Bilt 23 en Eelde 16 dagen. 

i De aangehaalde gegevens zijn ontleend aan de Maandelijkse overzichten der Weersgesteldheid van het Koninklijk Nederlands Me
teorologisch Instituut. 
2 Dr. L. J. L. Deij van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut verleende zijn medewerking bij de samenstelling van dit 
gedeelte van de tekst. 



Naar het oosten toe worden de kenmerkende eigenschappen van dit specifieke zeeklimaat in het deltagebied, ge
leidelijk zwakker. Voorbij de lijn Rotterdam-Andel-Oudenbosch-Antwerpen zijn zij vrijwel verdwenen. 

FIG. 2. Temperatuurverloop (op normale waai nemingshoogte) te Vlissingen, De Bilt en Eekle (normalen 1931 -I960). 
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ZONNESCHIJN 

De maanden met de meeste zonneschijn zijn mei t/m augustus (fig. 3), terwijl in December het geringste percentage 
zonneschijn wordt geregistreerd. Vooral gedurende het groeiseizoen is het in Zeeland aanmerkelijk zonniger dan in 
Groningen. Het verschil met midden-Nederland is geringer, maar toch nog sprekend. De oorzaak van de verschillen 
is weer te vinden in de ligging bij de zee en tussen de zeearmen, waar in de zomer boven het relatief koude water 
minder snel wolkvorming optreedt dan boven het warme land. In de middag is het daardoor in Zeeland in het alge
meen zonniger dan meer landinwaarts. 

WIND 

De meest voorkomende windrichting is zuidwest (ca. 20%), daarna volgen de richtingen zuid en west met 15%. 
Uit het noordwesten en noordoosten waait de wind met een frequentie van 11%. De overige windrichtingen ont
lopen elkaar niet veel in frequentie van voorkomen (Woudenberg, 1958). De kans op hoge windsnelheden is langs 
de kust groter dan meer landinwaarts. De van overzee aanstromende lucht ondervindt boven het zeeoppervlak 
weinig weerstand, maar wordt boven het land sterk afgeremd. 
Langs de kust worden dan ook de grootste windsnelheden gemeten. Harde wind (gemiddelde windsnelheid > 50 
km/uur) komt langs de Zeeuwse kust 50 dagen per jaar voor, tegen nauwelijks 2 dagen per jaar in midden-Nederland. 



FIG. 3. Vergelijking van het percentage zonneschijn te Vlissingen met dat te De Bilt en Eelde 
(normalen 1931-1960). 
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FIG. 4. Vergelijking van de gemiddelde neerslag in mm te Vlissingen met die te De Bilt en Eelde 
(normalen 1931-1960). 
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NEERSLAG 

De te Vlissingen gemeten jaarlijkse hoeveelheid neerslag (689 mm) ligt ongeveer evenveel beneden het landelijk 
gemiddelde (738 mm) als de jaarsommen van De Bilt (765 mm) en Eelde (776 mm) er boven. 
Als meest markant verschil in de verdeling van de neerslag over het jaar komt, bij vergelijking van Vlissingen met 
de stations De Bilt en Eelde, het ontbreken van het „continentale zomermaximum" naar voren. Ook in de lente en 
in de winter is Vlissingen droger dan de beide andere stations (fig. 4). Dit alles moet weer worden toegeschreven aan 
de directe invloed van de zee op het klimaat in Zeeland. 

http://EeJ.de


Vergelijking van de gemiddelde neerslag van het gehele district Zeeland (Zeeland en Goeree-Overflakkee) met die 
van midden-Nederland (oostelijke helft van Utrecht en de Veluwe) geeft een overeenkomstig beeld te zien. Wordt 
ook district Gronigen (Groningen en noordelijk Drente) in de vergelijking betrokken, dan blijken de verschillen met 
Zeeland alleen in de zomermaanden aanzienlijk te zijn (fig. 4). 
Binnen Zeeland vallen nog enige regionale verschillen op te merken. In de zomermaanden neemt de neerslag van 
Vlissingen uit naar de oostelijke grens van het deltagebied met ongeveer 10% toe, in de herfst van noord naar zuid 
met ca. 15% af. De verschillen in de winter en in de lente zijn onbelangrijk. 

VERDAMPING 

Uit verschillende klimatologische grootheden kan met behulp van de formule van Penman de verdamping boven een 
vrij wateroppervlak worden berekend. In tabel 1 zijn voor een drietal stations de gemiddelde maandelijkse verdam-
pingscijfers aangegeven. 

TABEL 1. De gemiddelde verdamping in mm boven een vrij wateroppervlak volgens Penman (1931-1960). 

Eelde 
De Bilt 
Vlissingen 

jan. 

5 
4 
g 

febr. 

17 
17 
20 

mrt. 

20 
42 
43 

april 

77 
78 
78 

mei 

110 
109 
111 

juni 

123 
136 
130 

juli 

115 
118 
124 

aug. 

97 
96 
106 

sept. 

62 
61 
72 

okt. 

29 
28 
37 

nov. 

10 
9 

14 

dec. 

4 
2 
7 

jaar 

690 
690 
749 

De voor Vlissingen gevonden jaarsom is het grootst en blijkt groter te zijn dan de gemiddelde jaarlijkse neerslag 
(689 mm). 
De werkelijke verdamping van grond en gewas ligt lager dan de verdamping berekend door Penman. Voor de 
bepaling van de evapotranspiratie moet de berekende verdamping met een bepaalde met het jaargetijde wisselende 
factor worden vermenigvuldigd. Deze factor bedraagt voor januari, februari, november en december 0,6; voor 
maart, april, september en oktober 0,7 en voor de zomermaanden 0,8 (Stol, 1959). 

KLIMAAT EN LANDBOUW 

Hierboven is een overzicht gegeven van enige factoren, die het klimaat bepalen. De voorkomende verschillen tussen 
Zeeland en de rest van ons land zijn vaak voor de landbouw van belang. De opbrengst en kwaliteit van brouwgerst 
is in Zeeland aanmerkelijk beter dan in Groningen. Uit een door Kramer, Post en Wilten (Kramer, 1952) hiernaar 
ingesteld onderzoek bleek, dat het ideale gerstklimaat in Zeeland dichter benaderd wordt dan in Groningen. Zeeland 
heeft een zonniger kiemingsperiode, een koelere temperatuur tijdens de vegetatieve groei en waarschijnlijk minder 
broeierig weer tijdens de korrelvulling, alsook een drogere en zonniger rijpingsperiode. In Zeeland liggen de gemid
delde zaai- en oogstdata van gerst ca. 10 dagen vroeger dan in Groningen. De hogere grondtemperatuur is in het 
voorjaar ook gunstig voor de kieming van andere gewassen. Frankena (1932) acht het niet uitgesloten, dat de hogere 
suikerbietenopbrengsten in Zeeland ten dele een gevolg zouden zijn van klimaatverschillen. Wintergewassen zullen 
in Zeeland minder snel uitvriezen dan in Groningen. Het minder frequent voorkomen van nachtvorst beperkt het 
bevriezingsgevaar bij (vroege) aardappelen en de fruitteelt. Bij de fruitteelt moeten evenwel maatregelen genomen 
worden om de invloed van de sterke wind te verminderen. Aan de westzijde van Walcheren is fruitteelt door de 
harde (zoute) wind bezwaarlijk. Elders is het aanbrengen van dichte windschermen noodzakelijk. Verschillende vroege 
appel- en perenrassen (Yellow Transparent, James Grieve en Précoce de Trévoux) en vroege aardbeien zijn in Zeeland 
ca. 8 dagen eerder plukrijp dan in overig Nederland. Het droge zonnige weer in juli en augustus vermindert voorts 
het oogstrisico; niet alleen bevordert dit de kwaliteit van de produkten, maar ook kan de oogst sneller worden 
binnengehaald. 



II GEOLOGIE 

DEKZAND 

Voor de oppervlakte-geologie van Zeeland zijn alleen de afzettingen van het Kwartair van belang. Dit geologische 
tijdperk wordt nader onderverdeeld in het Pleistoceen (oude benaming is Diluvium) en het Holoceen (vroeger 
Alluvium geheten). 
Gedurende het Pleistoceen stond Nederland onder invloed van de ijstijden. Tn het laatste gedeelte van dit tijdperk, 
het einde van het Jong-Pleistoceen, werd het dekzand afgezet. Het dekzand behoort tot de zgn. eolische afzettingen. 
Dit zijn afzettingen, waarvan het materiaal door de wind is getransporteerd. Vermoedelijk is het dekzand met 
noordwestelijke winden vanuit het destijds droogliggende Noordzeebekken aangevoerd (Tavernier, geciteerd door 
Vink, 1949). In Zeeland komt het dekzand alleen in Zeeuwsch-Vlaanderen langs de landsgrens aan de oppervlakte 
als een uitloper van het Belgische zandlandschap. Naar het noorden toe duikt het geleidelijk dieper weg en wordt 
het overdekt door verschillende jongere formaties. Aan de zuidrand van Zeeuwsch-Vlaanderen ligt het dekzand op 
ca. 1 m boven NAP, in de Borssele Polder op Zuid-Beveland wordt het op een diepte van 4 à 5 m beneden NAP 
aangetroffen en op Noord-Beveland wordt het eerst op 10 à 13 m beneden NAP gevonden. 

VEEN-OP-GROTERE-DIEPTE 

De op het dekzand gelegen afzettingen van het Holoceen vertonen afwisselend het beeld van verlandingen en 
overstromingen. In het begin van het Holoceen ( ± 8000 jaar v. Chr.) trad een klimaatverbetering op, gepaard gaande 
met het afsmelten en terugtrekken van de aanwezige ijsmassa's en een verhoging van het zeeniveau. Deze verhoging 
veroorzaakte een stijging van de grondwaterstand, waardoor onder de heersende klimatologische omstandigheden 
veengroei mogelijk werd: het Veen-op-grotere-diepte (Zagwijn, 1956). Bij een verdere stijging van de zeespiegel 
„verdronk" het veen en werd hierop de oude zeeklei afgezet. De hoogste delen van het Veen-op-grotere-diepte zijn 
eerst laat in het Atlanticum overslibd (ouderdom top van het basisveen op 3,80 m beneden NAP nabij Borssele: 
3772 ± 90 jaar v .Chr. (Gro. 1957)). Ten gevolge van de druk van latere sedimenten is het veen sterk samengeperst. 
De dikte bedraagt veelal niet meer dan 10 à 20 cm. Het Veen-op-grotere-diepte wordt niet overal als een doorlopend 
laagje op het dekzand aangetroffen. Plaatselijk is het nooit aanwezig geweest of het is door erosie opgeruimd. 

OUDE ZEEKLEI 

Het gehele pakket afzettingen tussen het Veen-op-grotere-diepte en het Oppervlakte-veen wordt aangeduid als Oude 
zeeklei (Edelman, 1950). De onderste afzettingen van de Oude zeeklei bezitten veelal een zandig karakter; de boven
ste zijn aanmerkelijk kleiiger ontwikkeld. De klei is overwegend slap (niet gerijpt) en de aanwezigheid van veel riet-
wortels in de toplaag wijst op een uitgebreide rietvegetatie in het laatste stadium van de opslibbing. De bovengrens 
van de Oude zeeklei ligt plaatselijk vrij hoog, maar er komen grote hoogteverschillen voor. Op Walcheren ligt de 
top op 1,5 tot 4 m beneden NAP (Bennema en Van der Meer, 1958), in de Borssele Polder op ca. 3,5 m beneden 
NAP (Ovaa, 1958), op Noord-Beveland 1,5 tot 3,5 m beneden NAP (Steur e.a., 1956) en op Schouwen op 1,6-3,5 m 
beneden NAP (Kuipers, 1960). Alleen in het Prunjegebied op Schouwen komt de Oude zeeklei nagenoeg aan de 
oppervlakte voor. Ondanks de hoogteverschillen ligt in vergelijking met het dekzand de bovengrens van de Oude 
zeeklei onder een geringere helling. Hetgeen wil zeggen, dat in Zeeland van zuid naar noord de dikte van deze 
afzetting toeneemt. 

OPPER VLA KT E- VEEN 

Tijdens de sedimentatie van de oude zeeklei vormde zich langs de kust van het ondiepe waddenlandschap een schoor-
wallencomplex. Dit breidde zich geleidelijk uit tot een natuurlijke barrière en tegen het einde van het Atlanticum of 
het begin van het Subboreaal kwam voorlopig een einde aan de mariene sedimentatie (Zagwijn, 1956). Stagnatie 
van de afwatering en verzoeting door de aanvoer van rivier-en regenwater leidde op uitgebreide schaal tot veen-
vorming. De veranderingen in het milieu van brak naar zoet en van voedselrijk naar voedselarm vinden we in de 



botanische samenstelling van het veen terug. Aan de basis wordt kleiig rietveen aangetroffen (brak en eutroof milieu). 
Dit rietveen gaat over in het mesotrofe zeggeveen met resten van els en berk, dat op zijn beurt weer plaats maakt voor 
een oligotrofe vorm, bestaande uit mosveen, wollegras en heide. 
De dikte van het Oppervlakte-veen wisselt in Zeeland sterk en varieert van enkele cm's daar waar het veen uitwigt 
tegen het dekzand en op plaatsen, waar gemoerd is, tot 2,5 m op Tholen. Waar geen veen is weggegraven of geëro
deerd bedraagt de dikte in ingeklonken toestand gemiddeld ca. 0,70-1,20 m. 

JONGE ZEEKLEI 

De jonge zeeklei is de jongste mariene afzetting, waarvan de vorming in het buitendijks gelegen gebied ook thans 
nog doorgaat. Omstreeks het begin van het Subatlanticum werd het langs de kust gelegen schor- of strandwallen-
complex (oude duinen) als gevolg van de stijgende zeespiegel op verschillende plaatsen doorbroken. Deze inbraken 
groeiden uit tot een wijd vertakt geulensysteem, waarvan de kleinste uitlopers ver in het veengebied doordrongen en 
waarbij successievelijk grote delen van het veenlandschap werden opgeruimd. Vanuit deze kreken werd op het veen 
de jonge zeeklei afgezet. In Zeeland is het Oppervlakte-veen, voor zover niet weggeslagen, met een dunnere of 
dikkere laag van deze afzetting bedekt. 
In de afzettingen van de jonge zeeklei zijn verschillende opslibbingsfasen te onderkennen, die bepalend zijn geweest 
voor de opbouw van het landschap. In het volgende wordt hierop meer in detail ingegaan. 

III LANDSCHAP EN TOPOGRAFIE 

HET DEKZANDLANDSCHAP 

Aansluitend aan het dekzandlandschap van België ligt in oost en west Zeeuwsch-Vlaanderen langs de landsgrens 
een smalle strook dekzandgronden. Als gevolg van de in het verleden telkens terugkerende bedreiging van de zee 
is dit gebied ingedeeld in polders. Het landschap wordt gekenmerkt door het voorkomen van enkele hooggelegen, 
zuidwest-noordoost gerichte ruggen met tussengelegen, vrij vlakke lagere gebieden. Het hoogteverschil tussen de 
hoge en lage gronden bedraagt 1 à 2 m. Karakteristiek is de op de ruggen geconcentreerde lintbebouwing. 
De beïnvloeding door de zee is nog merkbaar aan de aanwezigheid van ten dele verlande kreken. Vanuit deze kreken, 
die plaatselijk door de ruggen zijn heengebroken, is hier en daar op de laagste plaatsen slib afgezet. Niet altijd is de 
loop van de kreken geheel natuurlijk. Bij de Kruiskreek ten zuidoosten van Aardenburg is aan het hoekige verloop 
namelijk duidelijk te zien, dat deze kreek in een reeds bestaande watergang moet zijn uitgeschuurd. 
In oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen treft men in de lagere vlakke delen een strokenverkaveling aan. Deze percelen 
met vroeger een bolle ligging waren veelal door hakhout van elkaar gescheiden. Het hoogste deel van het perceel 
werd als bouwland geëxploiteerd; de in de lengterichting lopende lage strook, langs de scheiding, was grasland. 
In westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen heeft een ruilverkaveling het landschappelijk beeld veranderd. 

HET JONGE-ZEEKLEILANDSCHAP 

De reeds genoemde zeespiegelrijzing moet niet opgevat worden als een geleidelijk, met eenzelfde snelheid verlopend 
proces. In de stijging is een zekere periodiciteit waarneembaar; perioden met een sterke stijging van de zeespiegel 
t.o.v. het land (transgressie) zijn afgewisseld door perioden met vrijwel geen stijging of zelfs een geringe daling (re
gressie). Volgens de nieuwste opvattingen wordt gerekend met een periodiciteit van ca. 500 jaar (Bennema, 1954) 
of ca. 550 jaar (Pons, 1957). 
Ook in de afzettingen van de jonge zeeklei kan een aantal transgressiefasen worden onderscheiden (De Bakker, 1958; 
Bennema en Van der Meer, 1952; Pons enWiggers, 1959/1960). De eerste transgressiefase valt hier kort vóór Christus' 
geboorte (pre-Romeinse fase). De afzettingen van deze fase hebben in Zeeland slechts een geringe verbreiding. 
Omstreeks 300 na Chr. begint de tweede transgressie (post-Romeinse of vroeg-Middeleeuwse fase). 
De afzettingen van de pre-Romeinse en van het begin van de vroeg-Middeleeuwse transgressie behoren bodemkundig 
tot het Oudland. In de tweede fase van de vroeg-Middeleeuwse transgressie is plaatselijk op het Oudland een kalk-
rijk dek afgezet. Deze gebieden worden Middelland genoemd. 



In de laatse transgressiefase vóór de bedijking (post-Karolingische transgressie), die gedateerd wordt op ± de tiende 
eeuw, heeft behalve aantasting door de zee van de randen van het eerder gevormde land, tevens opslibbing op het be
staande land plaatsgevonden. De delen die niet zijn weggeslagen, vormen thans de oude kernen van Walcheren, 
Schouwen, Tholen, Zuid-Beveland en oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. 
Langs de gespaard gebleven kernen begon al spoedig de sedimentatie en sindsdien zijn successievelijk grote delen 
ingepolderd. Deze afzettingen staan bekend als Nieuwland. 

OUDLAND 

Bij de inundaties uit recente tijd is wel gebleken, dat het „vlakke" polderland aanmerkelijk minder vlak is dan 
veelal wordt aangenomen. In het bijzonder geldt dit voor het Oudland, waar naast lagere gebieden ook hogere delen 
voorkomen en de hoogteverschillen wel 2 m kunnen bedragen. De hogere delen vormen een patroon van soms sterk 
kronkelende ruggen — de kreekruggen —, die de lagere gebieden — de poelen — omsluiten. Samenhangend met de 
landschappelijke ligging en de bodemgesteldheid treft men op de ruggen bouwland en boomgaard aan en in de poel-
gebieden vrijwel uitsluitend grasland. Van oudsher is de bewoning op de hoger gelegen kreekruggen geconcentreerd 
geweest. Niet alleen de bewoningskernen, maar ook de verbindingswegen tussen de dorpen liggen op de ruggen. 
In het volgen van de stroomdraad van de kreekruggen ligt de verklaring opgesloten van het bochtige karakter van 
deze verbindingswegen. De verkaveling in het Oudland is slecht en de ontsluiting laat veel te wensen over (fig. 5). 
In herverkavelingsverband — de herverkavelingsgebieden omvatten voornamelijk Oudland — zijn de omstandig
heden aanzienlijk verbeterd. Op grote schaal zijn egalisaties uitgevoerd, is het wegennet uitgebreid en verbeterd en 
zijn afwatering en ontwatering aangepast aan de eisen, die thans aan een efficiënt bodemgebruik worden gesteld. 
De bodemgesteldheid van de kreekruggen blijkt sterk te verschillen van die van de poelgronden. In de poelgebieden 
wordt namelijk zware, kalkarme, slecht doorlatende klei aangetroffen, die op een diepte van ca. 50 tot 150 cm over
gaat in veen (kaarteenheid 38). Van het Oudland hebben de geheel kalkarme poelgronden de slechtste landbouw
kundige eigenschappen. In sommige gevallen is de bovengrond lichter. 

Geheel anders van opbouw zijn de kreekruggen. Zij bestaan uit zavelige afzettingen (8-25% lutum), met onder de 
bouwvoor een iets zwaardere laag, die naar beneden lichter wordt en in de kernen soms overgaat in zand. In de 
loop der eeuwen is het bovenste gedeelte van de kreekruggen ontkalkt (19 en 20). 
Het ontstaan van dit landschap moet men zich als volgt voorstellen (Vlam, 1942): tijdens een transgressie zijn in 
het veengebied kreken uitgeschuurd en is met het vloedwater zand en slib aangevoerd. Bij het overstromen van de 
kreekoevers neemt de stroomsnelheid van het water af en daarmede tevens het transporterend vermogen. Het wat 
grovere materiaal (de zavel) bezinkt langs de kreek onder vorming van een oeverwal. Verder van de kreek verwijderd, 
waar de stroomsnelheid door begroeiing nog verder afneemt, wordt het fijnere materiaal als zware klei afgezet. 
Als de kreek vervolgens gaat verlanden, wordt de bedding opgevuld met zand en later met zavel (fig. 6). 
Reeds tijdens de verlanding en in versterkte mate na de bedijking en de kunstmatige ontwatering, begint de inklinking 
van het veen een rol te spelen. Daardoor komt het klei-op-veengebied steeds lager te liggen. De verlande kreekbed
ding evenwel, waarin het veen geheel of grotendeels vervangen is door zand en zavel, klinkt slechts in geringe mate 
en verandert maar weinig van maaiveldshoogte. Dientengevolge liggen deze verlande kreekbeddingen thans als 
ruggen in het landschap en omsluiten de lager gelegen poelgebieden (fig. 7). In de loop der eeuwen is het bovenste 
gedeelte van de kreekruggen ontkalkt (zie pag. 21 en 22). 

De verschillen in hoogteligging zijn door menselijk ingrijpen nog geaccentueerd. Bij de overstromingen van het 
veengebied is het veen met zout water doordrenkt. Uit historische bronnen is bekend, dat in de Middeleeuwen in 
de poelgebieden op grote schaal het veen onder de klei is weggegraven voor zoutwinning (zie pag. 25). Na deze 
bewerking is de grond nauwelijks geëgaliseerd en waar dit darinkdelven of moeren heeft plaatsgevonden vertonen 
de percelen nog een „hollebollige" ligging. 
De vorming van het Oudland is niet overal volgens het hierboven geschetste beeld verlopen. In sommige gebieden 
is langs grote getijdekreken de vorming van de zavelige oeverwal onderbroken en is in een rustiger periode alleen 



FIG. 5. Topografie van het Oudland (A) en van het Nieiiwland (B) bij Kleverskerke, Oranjepolder. Het Nieuwland heeft een strakke, 
rechthoekige verkaveling en is als bouwland in gebruik. De verkaveling van het Oudland is grillig, de percelen zijn klein en de ontsluiting is 
slecht. Doornhagen langs de op poelklei gelegen graslandpercelen. Op de kreekrug (C) komt bouwland voor. 

(Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering. Opname Geallieerde Luchtmacht; 14 okt. 1944; schaal ca. I : 8 000) 
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FIG. 6. Kreekrug, ontslaan door inschuring van een kreek in het veenlandschap. 
De overgang van het veen naar de zavelige opvulling van de bedding is scherp. In het laatste verlandingsstadium zijn de resthedding (of stroom
draad) en de flanken opgeslihd met zwaarder materiaal. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. 13806). 
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FIG. 7. De ontwikkeling van een kreekrug. a. kreek ingeschuurd in het veenlandschap: b. opvulling van de kreek en overslibbing van het 
veen: c. toestand na de verlanding en voor de inklinking: cl. ligging na de inklinking: (ontleend aan Bennema en Van der Meer. 1952). 



kalkarme, zware klei gesedimenteerd. Bij een toenemende agressiviteit van de zee is op deze klei weer een zavelig, 
thans kalkarm, sediment afgezet. Dit zijn de kleiplaatgronden (37). 

MIDDELLAND 

In het Middelland kunnen twee typen worden onderscheiden. Het eerste type bestaat uit gronden, die in het laatste 
gedeelte van de vroeg-Middeleeuwse transgressie zijn verjongd. Hierbij zijn bestaande halfverlande kreken opnieuw 
in gebruik genomen en is in de bedding en op de poelklei een nieuw sediment afgezet. Dit geschiedde voordat bij 
het Oudland inversie van het reliëf had plaatsgevonden. Na inklinking is dezelfde topografie als van het Oudland 
ontstaan met hoog gelegen kreekruggen en lage poelgronden. Ook in de verjongde poelen is na de bedijking op 
grote schaal gemoerd. 
Hoewel landschappelijk weinig verschillend van het Oudland, is dit type Middelland landbouwkundig van betere 
kwaliteit. Het jongere dek is kalkhoudend, heeft betere fysische eigenschappen en een hogere produktiviteit. 

Fio. 8. Middelland-afzetting. Aantasting en overslibbing van het Oudland tijdens de post-Karolingische transgressie. 
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. 13727). 
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Het tweede type is later ontstaan, nl. tijdens de post-Karolingische transgressie (ca. 900-1200 na Chr.)- Niet alleen 
werd langs de randen van het Oudland van nieuwe kreken uit kalkrijk materiaal in de lage poelgebieden afgezet 
(fig. 8), maar ook vond overslibbing plaats van nog onbedekte veengebieden verder in het achterland, die tot nu 
toe buiten de invloedssfeer van de zee waren gebleven. Het sediment van deze afzetting is over grote gebieden vrij 
uniform. Het bestaat uit kalkrijke zavel. Aan de opslibbing maakte de bedijking een einde nog voordat de kreken 
geheel waren verland. Aangezien voor de opslibbing de inversie van het Oudlandreliëf reeds grotendeels had plaats
gevonden en de kreken vaak niet volledig waren volgeslibd, komen bij het tweede type minder grote hoogtever
schillen voor. Ook zijn de gevolgen van het darinkdelven minder uitgesproken. 

Het intensieve bodemgebruik in de vorm van akker- en tuinbouw wijst op de gunstige kwaliteit van deze gronden. 
Als typische Middellandpolders kunnen de Goesche polder en de in oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen gelegen Hoof-
en Stoofpolder met omgeving worden genoemd. Door de recente herverkaveling hebben veel Middellandgebieden 
hun karakteristieke landschapsvorm verloren. 

NIEUWLAND 

Het Nieuwland is veelal ontstaan door op- en aanslibbing in de zeegaten, die in en na de Middeleeuwen in het Oud
en Middelland zijn geslagen. In dergelijke gevallen is het oorspronkelijke veenlandschap geheel verdwenen. In 
andere gevallen wordt het Oud- en Middelland nog in de diepere ondergrond aangetroffen. De dikte van het Nieuw-

FIG. 9. Het bespoedigen van de aanslibbing. De uitgeplante Spartina townsendii (slijkgras) stoelt uit en vormt tenslotte een aaneengesloten 
begroeiing. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. 13724). 
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landdek is dan echter zo groot, dat het karakter van het oorspronkelijke landschap geheel verloren is gegaan. De 
Nieuwlandgronden zijn geheel kalkrijke afzettingen. 
In de opbouw van het bodemprofiel van het Nieuwland weerspiegelt zich het getijdemilieu, waarin de afzetting 
heeft plaatsgevonden. Op het laagste niveau treden in een getijdengebied vrijwel altijd stromingen op. Het milieu 
is dan onrustig en alleen zand kan tot afzetting komen. Bij toenemende hoogte van het maaiveld wordt de periode, 
dat de op- of aanwas droog ligt groter, de overspoelingsduur korter en het milieu rustiger. Hierdoor wordt het 
sediment naar boven toe geleidelijk zwaarder (Zonneveld, 1960). 
Aan de verandering in overspoelingsduur past zich de natuurlijke vegetatie aan. Op laag niveau zijn de zandplaten 
(1) en slikken (2) onbegroeid. Als eerste vertegenwoordiger van de hogere plantengemeenschappen verschijnt even 
beneden het niveau van gemiddeld hoogwater de zeekraal. Iets hoger wordt de zeekraal door de zeeaster verdrongen. 
Is eenmaal het schor tot gemiddeld hoogwater opgeslibd, dan domineren de kweldergrassen. Behalve zeekraal, 
zeeaster en kweldergrassen komt in het zuidwestelijk zeekleigebied op grote schaal de in 1925 ter versnelling van de 
opslibbing geïmporteerde Spartina (slijkgras) voor (fig. 9). Het schor is dan inmiddels ook ondiep geaëreerd (4 en 5). 
Bij het opslibbingsproces speelt de ligging t.o.v. de stroomdraad en de begroeiing een belangrijke rol. Hoe verder 
van de aanvoerbasis gelegen en hoe meer begroeiing, des te rustiger is het sedimentatiemilieu en bijgevolg des te 
kleiiger de afzettingen. Dit beeld komen we niet alleen tegen bij de te midden van getijstromen ontwikkelde opwassen. 
Ook bij de aanslibbingen (aanwassen) langs de kust wordt dit aangetroffen. Het dichtst langs de bestaande dijk is 
de kleilaag het dikst en het zwaarst. In principe vinden we in een polder dus de zwaarste afzettingen langs de dijk, 
waartegen de polder is aangewassen. 

Op grond van de profielopbouw worden in het kalkrijke Nieuwland schorgronden en plaatgronden onderscheiden. 
Bij de schorgronden bestaat het profiel tot tenminste 80 cm diepte uit klei of zavel, die naar beneden toe veelal lichter 
wordt (7, 8, 9). Bij plaatgronden komt binnen 80 cm zand voor. Zij bezitten dus een dun klei- of zaveldek rustend 
op zand (10 en 11). 

IV HYDROLOGIE 

HET DEKZANDLANDSCHAP 

De lage gronden van het natuurlijke dekzandlandschap hebben vroeger als moerassige kommen tussen de dekzand-
ruggen gelegen. In deze laagten vond veenvorming plaats. Van dit veen is thans niets meer terug te vinden, daar in de 
Middeleeuwen het gehele gebied voor turfwinning is verveend (Gottschalk, 1955). Toponymen als M oerwatergang 
en Moerbekepolder herinneren nog aan de oude toestand. 
Na de vervening is het land vooral door monniken in cultuur gebracht. De afwatering van de ingesloten laagten 
bleef evenwel gebrekkig en in tijden met veel neerslag had men van wateroverlast te lijden. Dit laatste werd nog 
versterkt door een plaatselijk in de ondergrond aanwezige vrijwel ondoorlatende leemlaag. 
De zich reeds eeuwenlang voordoende verschillen in ontwatering hebben de bodemvorming in de ruggen in een andere 
richting doen verlopen dan in de laagten. In de ruggen hebben zich zonder grondwaterinvloed hoge podzolen (eenheid 
116) ontwikkeld. Ook het tegenwoordige grondwaterverloop speelt zich diep beneden maaiveld af. De gewassen op 
de ruggen zijn uitsluitend afhankelijk van de tijdens de groeiperiode vallende neerslag en het in het profiel achter
gebleven hangwater. Door het aanwezige cultuurdek is het vochthoudend vermogen wel wat vergroot. 
In de laagten zijn onder grondwaterinvloed gleygronden (102) ontstaan. Voor de vochtvoorziening is behalve hang
water gedurende een kortere of langere periode ook grondwater beschikbaar. Na de ruilverkaveling komt op deze 
gronden in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen geen wateroverlast meer voor. 
De middelhoge podzolen (107) nemen hydrologisch een tussenpositie in. 
Het grondwater in de dekzandgebieden is zoet. 

HET OUDLAND 

In het Oudland komen op korte afstand grote hoogteverschillen voor. De poelgronden zijn het laagst gelegen, ge
middeld tussen NAP en 1 m beneden NAP; de kreekruggen liggen 1 à 2 m hoger. De voornaamste oorzaak van de 
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lage ligging is de opgetreden inklinking van het onder de poelklei gelegen oppervlakteveen. Ook door het moeren 
is het maaiveld verlaagd. 
De lage ligging maakt beheersing van een landbouwkundig verantwoord polderpeil met behulp van natuurlijke 
lozing onmogelijk; men is overgegaan tot bemaling. Toch stonden in het recente verleden de poelen gewoonlijk 
's winters gedeeltelijk onder water. 
De poelgebieden zijn van sloten doorsneden. Behalve voor de afvoer van overtollige neerslag fungeren zij als perceels
scheiding en veekering. Waar de sloten 's zomers droogstaan, vindt men buiten de herverkavelingsgebieden nog de 
bekende doornhagen. 
De waterbeweging in de niet-gemoerde poelkleiprofielen is gering, zowel de zware klei als het veen is weinig door
latend. De doorlatendheid is groter in profielen, die bij het moeren verwerkt zijn. In kleiplaatprofielen werkt de kalk
arme, zware tussenlaag storend op de waterbeweging. De kreekrugprofielen zijn goed doorlatend. Mede door hun 
relatief hoge ligging hebben zij in tegenstelling tot de poelgronden, zelden overlast van water. Dit komt reeds tot 
uiting in het geringere aantal sloten in en door de ruggen. Door verslemping (zie pag. 22) kan de doorlatendheid 
van het bovenste laagje van de bouwvoor tijdelijk zeer gering zijn. 
Tijdens de vorming van het Oudland heeft het veen grote hoeveelheden zout opgenomen, die door de geringe water-

FIG. 10. Zoutschade in gerst op poelklei (klei-op-veen). Tijdens de vorming van het Oudland heeft het veen grote hoeveelheden zout op
genomen, die door de geringe waterbeweging in het veen vrijwel niet zijn uitgespoeld. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. 13730). 
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beweging in het veen vrijwel niet zijn uitgespoeld. Ook thans is het veen nog zeer zout (fig. 10) (C-cijfers van 
ca. 15 zijn niet zeldzaam). In Zeeuwsch-Vlaanderen, waar het veen tegen het dekzand uitwigt, is het zoutgehalte 
van het veen lager. Naarmate de dikte van het poelkleidek afneemt, wordt de invloed van het zout op de vegetatie 
groter en verschijnen zouttolerante soorten. 
Op lage plekken met een dun kleidek komt de sterk zouttolerante Salicornia (zeekraal) voor of blijft de begroeiing 
zelfs geheel achterwege. Het water in de poldersloten is 's zomers sterk brak en als drinkwater voor het vee onbruik
baar. 
In de kreekruggen heeft zich door het geheel of gedeeltelijk ontbreken van het veen, de goede doorlatendheid en 
de beperkte mogelijkheid van zijdelings afstromen door de ondergrond, vaak een zoetwaterzak gevormd. 

HET NIEUW LA ND 

Het Nieuwland is aanmerkelijk minder geaccidenteerd dan het Oudland. Alleen de niet of slechts ten dele verlande 
kreken treft men als laagten in het terrein aan (fig. 11). De maaiveldshoogte van de plaat- en schorgronden is gelijk ; 
een enkele maal liggen de plaatgronden een weinig hoger dan de omringende schorgronden. De hoogteligging 
bedraagt veelal 0,50-1,50 m boven NAP. Dank zij de relatief hoge ligging t.o.v. de ebstanden (gemiddeld hoog- en 
laagwater is bij Vlissingen 1,90 m + resp. 1,84 m — NAP) wordt voor de afwatering vaak met natuurlijke lozing vol-

FIG. 11. ,,De Vogel", een niet verlande kreek in het Nieuwland van oostelijk Zeeuwsen- Vlaanderen. 
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. 13810). 
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FIG. 12. Plaatgrond; ongelijke stand en afrijping van de gerst zijn een weerspiegeling van de op korte afstand van elkaar voorkomende 
variaties in zanddiepte. Koninginnepolder, Zeeuwsch- Vlaanderen. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R26-135). 

^ÀMéûJ^^%j^M-é^^^è^ 

F I G . 13. De procentuele verdeling in klassen van de gemiddelde winter- en zomergrondwaterstand van Oudland en Nieuwland (samen
gesteld uit gegevens ontleend aan: Van 't Leven CS., 1958). 
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staan. De niet-verlande kreken zijn in het afwateringssysteem opgenomen, waarbij de grootste als boezem fungeren. 
De Nieuwlandgronden hebben een goede tot zeer goede doorlatendheid en lage tot zeer lage grondwaterstanden. 
Wateroverlast komt dan ook weinig voor. Bij lage grondwaterstanden treedt op gronden met een slibhoudend dek 
van minder dan 80 cm dikte verdroging op. Naarmate het onder het dek gelegen zand hoger in het profiel voorkomt 
en grover is, neemt de verdroging progressief toe (fig. 12). Waar de Nieuwlandafzettingen op poelklei rusten, is de 
doorlatendheid in de ondergrond geringer. 
De verschillen in ontwateringsdiepte tussen Nieuw- en Oudland zijn weergegeven in figuur 13. Het voorkomende 
niveauverschil is sprekend. 
Door de goede doorlatendheid en de diepe ontwatering zijn de Nieuwlandgronden geheel ontzilt met uitzondering 
van de laag gelegen kreekbeddinggronden. Langs waterkerende dijken kan zoute kwel optreden. Het water van de 
binnengedijkte kreken en van de grote polderleidingen is vaak brak tot zout. 
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Bodemvormende factoren en processen 

I PLEISTOCEEN 

MOEDERMATERIAAL 

De enige1 tot het Pleistoceen (Laatglaciaal) behorende afzetting, die in Zeeland aan de oppervlakte voorkomt, is 
het dekzand. Het dekzand is een windafzetting en wordt tot de fijnzandige zanden gerekend. De mediaan ligt meestal 
tussen 125 en 145 mu2. Het zand is afgerond, sterk gesorteerd en heeft een uitgesproken top in de fractie 105-150 mu. 
In het algemeen is het niet lemig tot zwak lemig, d.w.z. het bevat minder dan 17 |% deeltjes < 50 mu (zie tabel 2). 
Granulometrisch onderscheidt het dekzand zich slechts in geringe mate van het zand van de mariene plaatgronden. 
Dit laatste mist de enkele grove korrels, die in de analyses van het dekzand in de grovere fracties zijn terug te vinden 
(zie tabel 2). Ook is bij het dekzand het gehalte kleiner dan 2 mu in verhouding tot het gehalte kleiner dan 50 mu 
in geringere mate aanwezig. Voorts mist het dekzand de vele donkere korrels, waaronder glauconiet, die typerend 
zijn voor het zandige mariene sediment. 

TABEL 2. De korrelgrootteverdeling van niet lemig dekzand, van leem en van plaatzand. 

niet lemig 
dekzand 

leem 

plaatzand 

niet lemig 
dekzand 

leem 
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/o 
CaCOa 
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16,6 
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\ 18 
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19 

/o 
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0,7 
0.7 
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<2 

1 

9 

3,0 
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25 
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0,4 
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8-16 
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0,1 
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11 
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0,1 

sp 
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0,3 

13 
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sp 

— 

— 
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0,5 

18 

0,5 

1200-1700 

sp 

— 

— 

50-75 

6 
4 

15 

2,5 

M50 

137 
125 

87 

125 

sp = sporen 

Het dekzand is kalkrijk afgezet. Onder invloed van klimaat, vegetatie en tijd is het echter tot vrij grote diepte ont-
kalkt. De ontkalkingsdiepte varieert van 1 à 2 m beneden maaiveld in de vlakke, laag gelegen delen en tot 2 à 3 m 
beneden maaiveld in de ruggen. Beneden de kalkgrens bedraagt het CaC03-gehalte ca. 4-10%. 

1 Een plekje marien sediment (Poederliën), dat thans tot het oud-Pleistoceen wordt gerekend, is buiten beschouwing gebleven. 
2 De mediaan (M50-cijfer) is het getal, dat de korrelgrootte aangeeft, waarboven (en waaronder) 50 gewichtsprocenten van de fracties 
> 50 mu voorkomen. Bij fijnzand ligt meer dan de helft van de som van de fracties > 50 mu beneden de 200 mu grens. 
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Het dekzand bestaat uit zeer arm zand, d.w.z. het bevat vrijwel geen gemakkelijk verweerbare mineralen en bestaat 
overwegend uit kwarts. De chemische armoede is op het oog herkenbaar aan het nagenoeg ontbreken van bonte 
componenten bij de zandkorrels. 
Plaatselijk komt in het dekzand een al of niet kalkrijke leemlaag voor met een loessachtig karakter (zie tabel 2). 
Deze leemlaag ligt dan op 1 à 2 m beneden de bovenkant van het dekzand. 

BODEMVORMING EN PROFIELOPBOUW 

Onder invloed van allerlei processen voltrekken zich op den duur bepaalde veranderingen in het aan of nabij de 
oppervlakte gelegen moedermateriaal. Deze veranderingen worden met de naam bodemvorming aangeduid; het 
resultaat van de veranderingen is het bodemprofiel. Het bodemprofiel is opgebouwd uit een aantal bodemhorizonten. 
Een horizont kan worden gedefinieerd als een ongeveer evenwijdig aan het maaiveld lopende laag in de grond, waar
van de kenmerken zijn ontstaan ten gevolge van bodemvormendeprocessen (pedogenese). Behalve horizonten kunnen 
er in een profiel ook afwijkende lagen voorkomen, die hun ontstaan te danken hebben aan verschil in afzetting 
(geogenese). 
De horizonten kunnen in min of meer duidelijke mate van elkaar verschillen in kleur, structuur, dichtheid, e.d. De 
dikte kan variëren van enkele mm's tot vele dm's. 
Het is een internationaal gebruik de horizonten met bepaalde letter- en cijfercombinaties aan te duiden. In vereen
voudigde vorm zijn deze in de profielbeschrijvingen van hoofdstuk IV gebruikt. 
Men onderscheidt drie hoofdhorizonten, die worden aangegeven met de letters A, B, en C. De A-horizont wordt 
gekenmerkt door een relatief hoog gehalte aan organische stof met maximale biologische activiteit (Al) en/of 
uitspoeling van bepaalde stoffen, bijvoorbeeld ijzer- en humusverbindingen (A2). De horizont, waarin de uitgespoel
de stoffen zijn neergeslagen wordt aangeduid met B. Het weinig of niet veranderde moedermateriaal wordt als 
C-horizont aangegeven. Indien dit kalkrijk is, spreekt men van C2-horizont en bij kalkarm materiaal van een Cl-
horizont. 
Een verdere onderverdeling van de horizonten is mogelijk door toevoeging van de cijfers 1, 2, enz. Bij een onder
verdeling van een Cl-horizont krijgt men dan Cl 1, C12, C13, enz. 
Lagen, die kenmerken van twee horizonten vertonen, zijn aangegeven door een combinatie van de beide letters van 
die horizonten, bijvoorbeeld AC. Indien een afzetting, waarin reeds bodemvorming is opgetreden, later door een 
andere afzetting is overdekt, dan is aan het symbool van de eerste laag van het overdekte profiel de letter b toegevoegd. 
De horizont, waar steeds gereduceerde omstandigheden heersen, kenbaar aan de grijsblauwe kleur, wordt aan
gegeven met G. Deze lagen liggen beneden de gemiddelde zomergrondwaterstand. 
De in de dekzandruggen ontwikkelde podzolen (eenheid 116) zijn in principe voorbeelden van ABC-profielen. Onge
stoorde profielen komen echter bijna niet meer voor. De Al en A2 zijn door verwerking met een deel van de B en 
vermenging met plaggenmest vrijwel steeds veranderd in een humushoudende bovengrond (toevoeging j op de 
Bodemkaart). Dit cultuurdek wordt aangeduid met Aan. De kleur hiervan is overwegend zwart. Als het dek bruin 
is gekleurd, is dit op de Bodemkaart aangegeven met de toevoeging k. De C-horizont is ontkalkt. 
Bij lang niet alle bodemprofielen worden de drie genoemde hoofdhorizonten aangetroffen. Veel gronden, zoals de 
Zeekleigronden, missen de B-horizont. Bij de Zeekleigronden rust de Al dus direct op de C-horizont. 

II HOLOCEEN MARIEN 

MOEDERMATERIAAL 

In Zeeland zijn de holocene sedimenten — met uitzondering van de duinen — afgezet onder invloed van de zee. 
We spreken dan ook van (holoceen) mariene sedimenten. Alvorens bepaalde afzettingen in cultuur kunnen worden 
genomen, spelen zich in het profiel verschillende processen af. Deze processen staan bekend als de fysische en che
mische rijping (pag. 20 en 21). 
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De eigenschappen van een afzetting zijn afhankelijk van de aard en hoedanigheid van het moedermateriaal. Klei-
mineralogisch bestaat de lutumfractie van mariene sedimenten overwegend uit illiet en open illiet (expanded illite). 
Verder komt nog wat kwarts en kaoliniet voor. Het gehalte aan open illiet is bij de afzettingen in Zeeland veelal 
hoger dan bij mariene sedimenten elders in Nederland (Van der Marel, 1950). 
Belangrijk voor de eigenschappen zijn de zwaarte en het verloop hiervan met de diepte, het humusgehalte, het per
centage CaCC>3 en de kationenbezetting aan het klei-humuscomplex. De betekenis van deze factoren zullen we aan 
de hand van enige voorbeelden toelichten. 
De bewerkbaarheid wordt in belangrijke mate beïnvloed door de zwaarte. Naarmate de bouwvoor zwaarder is, 
worden de problemen, waarvoor de gemechaniseerde landbouw zich geplaatst ziet, groter. Lichte gronden hebben 
meer last van bladonkruiden dan zwaardere. De natuurlijke vruchtbaarheid, die vroeger van groter betekenis was 
dan tegenwoordig, is bij jonge gronden gekoppeld aan het kleigehalte. De structuur wordt sterk bepaald door het 
humus- en kalkgehalte. Kalkrijke gronden zijn minder structuurgevoelig en bezitten veelal een goede doorlatendheid. 
Bij lage humus- en kalkgehalten in de bouwvoor treedt verslemping of schifting op (zie pag. 22). Ook kan dit voor
komen bij een hoog percentage Na+ aan het adsorptiecomplex. Zavelige profielen, in het bijzonder die met lichte en 
zeer lichte zavel, zijn opdrachtig. Behalve uit het hangwater kan de vegetatie op dergelijke profielen voor haar vocht-
voorziening uit capillair water putten. Gronden met een kleidek dunner dan 80 cm op zand zijn bij diepe grondwater
standen droogtegevoelig. Met toenemende zandgrofheid en afnemende dikte van het kleidek neemt de droogte-
gevoeligheid toe. 

Met de granulaire samenstelling wordt niet alleen de zwaarte, dat is het percentage deeltjes met afmetingen kleiner 
dan 2 mu (0,002 mm), maar ook de distributie van de deeltjes over de verschillende fracties aangegeven. Bepalend 
voor de zwaarte van een sediment is het sedimentatiemilieu. Naarmate het milieu rustiger is, zullen kleinere deeltjes 
kunnen bezinken en neemt het kleigehalte toe. De kleinste deeltjes komen in het water niet als zelfstandige individuen 
voor; zij zijn samengekit tot grotere, in het water zwevende eenheden. Als gevolg hiervan komen de kleinste fracties 
zowel bij lichte als bij zware afzettingen in een bepaalde, vrij constante verhouding voor. Voor de zeeklei bedraagt 
de verhouding tussen de lutumfractie en het percentage afslibbaar ca. 2 op 3. Bij een afzetting met 30% afslibbaar 
(deeltjes < 16 mu) is het lutumgehalte (deeltjes < 2 mu) dus 20%. 
In brakke afzettingen ligt de lutum-slibverhouding lager. Niet alle lage lutum-slibverhoudingen wijzen evenwel op een 
brak afzettingsmilieu. Bij veroudering kunnen door uitspoeling van lutumdeeltjes ook lage lutum-slibverhoudingen 
ontstaan (zie pag. 22). 

TABEL 3. De korrelgrootteverdeling van plaatzand en van duinzand. 

o/ 

CaCO.i humus < 2 

In % van de minerale delen 

2^1 4-8 8-16 16-25 25-35 35-50 50-75 

plaatzand 

duinzand 

7,6 
4,7 

0,7 
0,2 

0,5 

3 
0,1 

2.5 0,3 0,5 
0,5 

0,4 
2 

1,5 
0,5 

0.1 

3,5 
1.5 

0.1 

In % van de minerale delen 

75-105 105-150 150-210 210-300 300-420 420-600 600-850 850-1200 1200-1700 
M50 

plaatzand 

duinzand 

23 

0,2 

51 
41 

25 

14 
33 

38 

0,3 
10 

27 

sp 
2,5 

9 

— 
0,1 

0,5 

— 
sp 

0,1 sp 

122 
147 

182 

14 



Behalve lutum en silt1 bevat grond ook grotere deeltjes: de zandfractie. Neemt het lutumgehalte toe, dan wordt het 
procentuele aandeel van de zandfractie kleiner en wordt het zand in de meeste gevallen tevens fijner. Bij zavel is de 
grootte van de zandkorrels dus kleiner dan bij kleiarm zand. Ook het kleiarme zand van plaatgronden behoort nog 
tot de fijnzandige zanden. Veelal ligt de M50 tussen 105 en 165 mu (tabel 3). 
Het duinzand is wat grover van samenstelling dan het plaatzand. De mediaan (M50) hiervan ligt bij ca. 190 mu 
(tabel 3). 
Het door het zeewater getransporteerde materiaal is hier steeds kalkrijk. Normaliter geldt dit ook voor de afzettingen. 
CaC03-gehalten van 10-15% zijn bij recente afzettingen normaal. Onder bepaalde omstandigheden kan echter 
reeds tijdens de sedimentatie ontkalking optreden, waardoor kalkarme sedimenten ontstaan, bijvoorbeeld poelklei 
(zie pag. 21 en 22). 
Het humusgehalte is afhankelijk van het bodemgebruik. Bij grasland is het in de zodelaag aanmerkelijk hoger dan 
bij bouwland in de bouwvoor. Als vuistregel geldt, dat het humusgehalte van de bouwvoor op 10% van het lutum
gehalte kan worden gesteld. 

BODEMVORMING 

RIJPING 

Alle door water aangevoerde sedimenten doorlopen na hun afzetting een reeks processen, die het anaërobe met water 
verzadigde, microbiologisch vrijwel steriele moedermateriaal na verloop van een zekere tijd doen overgaan in een 
voor onze cultuurgewassen geschikte standplaats, die wij als grond betitelen. Deze reeks processen is door Zonneveld 
(o.a. 1960, hfdst. Ven VI) initiale (alluviale) bodemvorming genoemd. Daarbij kan men, terwille vaneen overzichte
lijke bespreking, onderscheid maken tussen fysische en chemische rijping, alhoewel beide vormen onderling zeer 
afhankelijk zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. De biologische rijping laten we hier buiten beschouwing. 
De rijping speelt een belangrijke rol in alle lutumrijke buitendijkse gronden en is nog niet geheel voltooid in een 
deel van de recent-bedijkte polders, als de Braakman en de Quarlespolder. Alle binnendijkse lutumrijke gronden 
hebben dit proces geheel often dele doorgemaakt. 

Fysische rijping 

Een pas afgezet geheel met water verzadigd lutumrijk sediment is zeer week. Een dergelijk sediment bestaat uit 
grovere en fijnere minerale delen en organische stof. Vooral de fijne minerale delen (lutum) en de organische stof 
houden veel water vast. Zij zijn omgeven door een watermantel, die onder geschikte omstandigheden wordt los
gelaten. Dit proces van dehydratatie (waterverlies) noemt men fysische rijping. Het is nagenoeg niet omkeerbaar 
(Domingo, 1951). Door het verlies van de watermantel wordt het volume van de afzonderlijke deeltjes kleiner. 
Dit geeft dus aanleiding tot vermindering van het totale volume van het sediment, dus tot de zgn. inklinking. Het 
volume neemt sterker af, naarmate de grond meer lutum en humus bevat. 
Zand houdt weinig water vast en klinkt dus nagenoeg niet in. 
De snelheid, waarmede een sediment rijpt, wordt onder meer bepaald door de hoogteligging, de drainagemogelijk-
heden en vooral door de vegetatie. 
De mate van fysische rijping en de grootte van de te verwachten klink zijn maatgevend geweest voor de indeling van 
de buitendijkse gronden. De eenheden 1 en 2 liggen het laagst en zijn weinig of niet geaëreerd. De eenheden 4 en 5 
liggen hoger, zijn begroeid en hebben meestal een enigszins gerijpte bovengrond. In eenheid 5 zal na rijping zand 
min of meer ondiep in het profiel voorkomen. Het zijn dus potentiële plaatgronden. 

Chemische rijping 

Tijdens de rijping treden naast fysische veranderingen ook chemische processen op, die voor ieder rijpingsstadium 
kenmerkend zijn. In het zoute gebied zijn vooral de elementen ijzer (Fe), zwavel (S), kalk (Ca) en natrium (Na) van 
belang. Daarnaast treden ook reacties op, waarbij stikstof (N), kalium (K) en fosfor (P) een rol spelen. 

1 Silt is fractie 2-50 mu. 
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Pas afgezette mariene sedimenten bevatten zwavel in de vorm van sulfiden, zoals FeS (zwavelijzer, dat de diepzwarte 
kleur van ongerijpte gronden veroorzaakt) en FeS2 (pyriet). Deze worden gevormd door reductie van de uit zeewater 
afkomstige zwavelverbindingen. 
Bij rijping ontstaan uit deze sulfiden door oxydatie driewaardige ijzerverbindingen (roest) en bij aanwezigheid van 
koolzure kalk CaS04 (gips). Daarbij gaat de zwarte kleur van het FeS verloren. Het gevormde gips speelt een be
langrijke rol bij het verkrijgen van gronden met goede landbouwkundige eigenschappen. 
Aan het oppervlak van de klei-humusdeeltjes is bij ongerijpte mariene gronden een grote hoeveelheid natrium- en 
magnesiumionen gebonden. Tijdens de rijping komen door het in oplossing gaan van het goed oplosbare gips veel 
Ca-ionen vrij, die de Na- en Mg-ionen van het complex verdringen en de Na-klei in een Ca-klei omzetten. Van de 
gunstige werking van gips heeft de mens op grote schaal gebruikt gemaakt bij de bestrijding van de nadelige gevolgen 
van inundaties met zeewater. 

TABEL 4. Kationenbezetting van een chemisch niet gerijpt en gerijpt sediment (gegevens Braakman, 
ontleend aan Van der Molen, 1957). 

Braakman 
Borsselepolder 

Kationenbezetting van 

Na 

32 
1 

K 

8 
2 

het adsorptiecomplex in % 

Mg Ca 

36 25 
4 92 

In tabel 4 wordt de verandering in de bezetting van het adsorptiecomplex gedemonstreerd. Bij het eerste monster is 
de complexbezetting in evenwicht met de in zeewater opgeloste zouten. Het tweede monster is representatief voor 
gerijpte Nieuwlandgronden. 
Pas ingedijkte mariene gronden zijn de eerste jaren chemisch zeer vruchtbaar. Grotendeels is dit een gevolg van het 
vrijkomen van voedingszouten door mineralisatie (afbraak) van de organische stof. Het humusgehalte loopt terug 
tot een evenwicht is ontstaan tussen afbraak en vorming van nieuwe humus, waarbij tevens een verlaging van de 
koolstof-stikstof verhouding (CN-quotiënt) optreedt. 

ONTKALKING 

In ons land bevat marien slib steeds een hoeveelheid vrije koolzure kalk. Deze is hoofdzakelijk afkomstig van allerlei 
organismen, als schelpen en foraminiferen. In alle fracties komt koolzure kalk voor, het minst in de grovere zand-
fracties. Van der Marel (1950) vond, dat de lutumfractie ( < 2 mu) onafhankelijk van het lutumgehalte in Zeeland 
gemiddeld rond 3,5% (5,9-2,1) CaC03 bevatte. 
Het voorkomen van een zekere hoeveelheid vrije koolzure kalk is van groot belang voor de structuur van de grond. 
Als het carbonaatgehalte beneden ca. 2% daalt, uit zich dit bij bouwland in een labielere structuur. Een grotere 
hoeveelheid is van betekenis, aangezien door ontkalking het kalkgehalte van de grond achteruit gaat. Deze ont
kalking wordt veroorzaakt door de neerslag, die via het profiel wordt afgevoerd. Edelman en De Smet (1951) 
kwamen aan hand van gegevens uit het Dollardgebied (Groningen) tot een ontkalking van 1 % per 65 à 90 jaar. 
Deze vorm van ontkalking als gevolg van ouderdom van de afzetting is verantwoordelijk voor de kalkloosheid, c.q. 
de kalkarmoede van de bovengrond van de oudere kreekruggronden in Zeeland. Een verklaring voor het voorkomen 
van kalkloze, lage en natte gronden, zoals de poelgronden, geeft dit proces echter niet. Gegeven de kalkrijkdom van 
het verse zeeslib en de kalkloosheid van vele laaggelegen zeekleigronden moet ook onder natte omstandigheden 
ontkalking kunnen optreden en blijkbaar in sterkere mate dan in een relatief droger milieu. Dit proces is o.a. door 
Bennema (1953) beschreven als „ontkalking tijdens de opslibbing". Zonneveld (1960) noemt het in verband met het 
gereduceerde milieu „ontkalking als gleyverschijnsel". 
Bij afbraak van organische stof ontstaat steeds koolzuurgas (CO2). In een slecht doorlucht nat milieu zal alle ge-
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vormde koolzuur in het water oplossen. In een goed geaëreerde grond wordt echter koolzuur aan de lucht afgestaan. 
Hoe groter de concentratie van koolzuur in het bodemvocht, hoe meer CaCC>3 in oplossing zal gaan. Bennema schat, 
dat op deze wijze 40 cm grond in 250 jaar 10% CaCC>3 zou kunnen verliezen. Gezien de zeer langzame opslibbing 
van zware kleien zal dit in het algemeen voldoende zijn om geheel kalkloze profielen te vormen. Een dergelijk ver
loop van het ontkalkingsproces moeten wij ons voorstellen bij het ontstaan van de kalkloze kleiplaat- en poel-
gronden (eenheden 37 en 38). 
Ook de zwavelhuishouding speelt nog een rol bij de ontkalking en wel speciaal tijdens de rijping. Bij oxydatie van de 
sulfiden (zwavelijzer en pyriet) wordt namelijk zwavelzuur gevormd, waardoor koolzure kalk kan worden opgelost. 

SLEMPIGHEID EN LAGE LUTUM-SLIBVERHOUDING 

Sommige gronden vertonen een verschijnsel, dat in Zeeland met de termen slempig,loperig,hemelvloeiïg, pannig of 
drift wordt aangeduid. Het komt voornamelijk bij gronden met lage kalk- en humusgehalten voor. Pas gescheurd 
grasland op kalkarme grond is, evenals kalkrijk bouwland weinig slempgevoelig. De kalkarme humusarme bouw
voor van kleiplaatgronden daarentegen is sterk slempig. 

FIG. 14. Schifting van humusarme en kalkarme kreekruggrond, waardoor ontmenging en micro-erosie 
van klei-humusdeeltjes en zanddeeltjes optreden. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R18-41). 
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Karakteristiek voor slempige gronden is, dat de kleihumusdeeltjes zich van de zanddeeltjes afscheiden en micro
erosie optreedt (fig. 14). Afhankelijk van de mate van slempigheid slaat de grond dicht en vormt zich een korst, 
die oppervlakkig uitdroogt, terwijl daaronder de grond lang nat blijft. Bij voortgaande uitdroging wordt de grond 
ten slotte steenhard. Als gevolg hiervan is de periode, waarin een goed zaaibed kan worden verkregen, korter dan 
bij niet slempige gronden. Ook zijn deze gronden ,,later", terwijl het risico van een mislukte opkomst groter is. 
De door de destructieve kracht van de neerslag uit de structuurelementen losgemaakte klei-humusdeeltjes verspoelen 
of komen met het wegzakkende water in de poriën terecht, waardoor deze verstopt raken. Op den duur leidt dit tot 
een relatieve verarming aan lutum van de bovengrond en soms een verrijking van de diepere lagen. De lage lutum-
slibverhouding van de slempige bovengronden t.o.v. de meer normale ondergrond, blijkt duidelijk uit fig. 15. 

FIG. 15. Het verband tussen de lutum- slibverhouding in boven- en ondergrond bij oude kleiplaat-
gronden en oude kreekruggronden (naar Bennema en Van der Meer, 1952). 

< 2 
100 bovengrond 

< 2 
< 16 

x 100 ondergrond op 50 à 60 cm 

• oude kleiplaatgrond 

o oude kreekruggrond 

In extreme mate treedt slempigheid op na inundaties met zout water, wanneer het aanwezige Cl grotendeels is uit
gespoeld. 

PROFIELOPBOUW 

Bodemkundig gezien zijn de alluviale gronden in het zuidwestelijk zeekleigebied vrij jong. De bodemvorming in 
deze gronden is nog niet sterk ontwikkeld. Verder zijn deze gronden chemisch zeer rijk, waardoor de mens ze spoedig 
in cultuur heeft genomen en bodemvorming onder een natuurlijke vegetatie niet kon plaatsvinden. De eerste bodem
vorming, de rijping, is reeds beschreven op pag. 20; de ontkalking op pag. 21. 
In hoofdzaak worden de profielen door twee hoofdhorizonten of lagen gekenmerkt, namelijk de A- en de C-horizont. 
De A-horizont wordt bij bouwland als Ap en bij grasland als Al onderscheiden. 
De Ap en Al zijn de bovenste horizonten en komen overeen met de bouwvoor bij bouwland, respectievelijk de 
zodelaag bij grasland. Deze lagen bezitten in vergelijking met het overige gedeelte van het profiel een betrekkelijk 
hoog gehalte aan organische stof en een maximale biologische activiteit. De organische stof is intensief met de mine
rale delen vermengd en geeft deze horizonten, vooral in vochtige toestand een homogene donkere kleur. Bij bouwland 
is de overgang van de Ap naar de er onder gelegen C scherp, bij grasland is de overgang meer geleidelijk. 

23 



De hoofdhorizont C bestaat uit niet of slechts weinig veranderd moedermateriaal. Indien dit materiaal CaC03-rijk 
is, wordt van C2-horizont gesproken; is het materiaal CaC03-arm, dan wordt deze laag als Cl aangeduid. Zwaarte-
verschillen in de C-horizont worden aangegeven door een verdere onderverdeling in C21, C22 bij CaC03-rijk 
materiaal en Cl 1, C12, enzovoort bij CaC03-arme sedimenten. 
Lagen, die kenmerken van twee horizonten vertonen, zijn aangegeven door een combinatie van de beide letters van 
die horizonten, bijvoorbeeld AC. Indien een afzetting, waarin reeds bodemvorming is opgetreden, later door een 
andere afzetting is overdekt, dan is aan het symbool van de eerste laag van het overdekte profiel de letter b toegevoegd. 
Voor sterk in samenstelling afwijkende lagen, bijvoorbeeld veenlagen, wordt de notatie D gebruikt. 
Als gevolg van oxydatie en reductie komen in de C-horizont diffuse en/of scherp contrasterende roestvlekken voor 
van het in de grond aanwezige, driewaardige ijzer. Waar steeds gereduceerde omstandigheden heersen (beneden de 
zomergrondwaterstand), is dit merkbaar aan de grijsblauwe kleur. Deze horizont wordt aangegeven met G. 

ANTROPOGENE BEÏNVLOEDING 

Het landschappelijk beeld van Zeeland is in de loop der eeuwen aanzienlijk gewijzigd en in sterke mate door de mens 
bepaald. Het laat zich moeilijk indenken hoe het aanzien van Zeeland zou zijn geweest zonder menselijk ingrijpen. 
Als meest bepalende factor voor de vorming van het huidige landschapsbeeld kan wel de bedijking worden genoemd. 
Minder spectaculair, maar niettemin diep ingrijpend, was ook het middeleeuwse darinkdelven. In recente tijd heeft 
de herverkaveling in grote delen van Zeeland haar stempel op het landschap gedrukt. 

BEDIJKING 

Wanneer de eerste bedijkingen hebben plaatsgevonden, is niet met zekerheid vast te stellen. In oorkonden, daterend 
uit het begin van de twaalfde eeuw, wordt voor het eerst melding gemaakt van dijken (Niermeyer, 1958). De aanleg 
van dijken moet evenwel reeds eerder hebben plaatsgevonden. Dit blijkt o.m. uit het voorkomen van het bestanddeel 
dijk in toponymen. In 1025 en 1038 wordt de lokaliteit Tubendic vermeld en in 1046 wordt gesproken over een kapel 
te Isendijcke (Gottschalk, Deel I, 1955). Gottschalk acht het aannemelijk, dat reeds tegen het einde van de tiende 
eeuw een begin werd gemaakt met een stelselmatige beveiliging van bewoonde streken tegen overstromingen door 
middel van dijken. Waarschijnlijk te meer, omdat in de tiende eeuw de bedreiging van het land sterker wordt door 
toenemende agressiviteit van de zee: de post-Karolongische transgressie (Bennema en Van der Meer, 1952). Dank 
zij deze eerste bedijkingen, de defensieve bedijkingen, zijn belangrijke oppervlakten van de tot het Oudland behorende 
klei-op-veengebieden gespaard gebleven. 

Ten onrechte meent Beekman (1916), dat deze eerste bedijkingen niet ineens tot stand zijn gekomen, maar gevormd 
zijn door aaneenvoeging van een groot aantal kleinere bedijkingen. De tot binnendijken gedegradeerde dijken zouden 
dan in latere tijd zijn geslecht. Bodemkundig vormen deze gebieden echter een eenheid, waarin het sedimentatie
patroon geen ruimte laat voor talrijke vroegere partiële bedijkingen. Ook de oude percelering steunt zulk een be
schouwing geenszins. Vlam (1942) wees hier reeds op. Wel kunnen, zoals in de Breede Watering Bewesten Yerseke, 
enige eenheden later tot een groter geheel zijn samengevoegd. Mogelijk bestond de eerste beveiliging tegen de zee 
uit ophogen van woonplaatsen en het leggen van dammen in kreken en kreekrelicten. 
Naast de defensieve bedijking, waarbij bewoonde gebieden tegen de zee worden beveiligd, is men spoedig overgegaan 
tot landaanwinning: de offensieve bedijking. Hierbij werden aanslibbingen tegen de oude kernen en opwassen te
midden van stromen door een kade omgeven. De overtollige neerslag kon via eenvoudige sluizen tijdens eb op het 
buitenwater worden geloosd. 
De grootte van de bij landaanwinning gevormde polders was aanmerkelijk geringer dan bij de defensieve bedijkingen. 
Mogelijk waren de te overwinnen moeilijkheden groter en stelde het technisch kunnen paal en perk aan de omvang. 
Van deze eerste inpolderingen zijn verschillende oude dijkjes afgegraven, onder meer in de Oudelandsche Polder 
van Cadzand en de daarbij gelegen Zuidzandepolder (fig. 16). 
Na een periode van grote bedijkingsactiviteit (vooral door de kloosters), wordt in de veertiende en vijftiende eeuw 
slechts weinig land op de zee gewonnen. Hierna vindt in de tweede helft van de zestiende eeuw tijdens een regressie-
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FIG. 16. Schets van Kaclzand volgens een kaart uit 1660 (tekening P. C. Houttuin; naar Gottschalk, 
1955). 

Schul vjp 300 6: 
'oeden 

1,2,3 enz. voormalige bedijkingen 
I, II, enz. thans bestaande, jongere bedijkingen 

periode weer een opleving plaats, die haar hoogtepunt in de zeventiende eeuw bereikt als veel kooplieden interesse 
vertonen voor de lucratieve landaanwinning. De inpolderingen uit de twintigste eeuw zijn hoofdzakelijk gefmancieerd 
door de Staat (Quarlespolder, Braakman). 
Het eeuwendurende inpolderingsproces van op- en aanwassen heeft het landverlies door overstromingen ten dele 
gecompenseerd en Zeeland het huidige aanzien gegeven. Verschillende eilanden zijn hierbij aan elkaar gegroeid en 
opgegaan in grotere eenheden, die weer door dammen onderling en met de vaste wal zijn verbonden. Met het 
gereedkomen van de deltawerken zal Zeeland zijn definitieve vorm krijgen. 

DARINKDELVEN 

In het verleden heeft de mens op grote schaal de natuurlijke opbouw van de bodem verstoord door het graven van 
turf voor brandstof en voor de winning van zout. Dit is overal gebeurd, waar het veen slibarm en de kleilaag op het 
veen ontbrak of betrekkelijk dun was. De sporen van deze landvernieling zijn nog heden te zien in de gemoerde 
poelen (fig. 17). 
De zoutwinning uit het veen is zeer oud. Reeds Tacitus en Plinius maken er melding van en bij de kartering in de 
Zak van Zuid-Beveland zijn inderdaad sporen gevonden, die mogelijk wijzen op een moer- of selnering aldaar in 
de Romeinse tijd (Steur en Ovaa, 1960). Het staat wel vast, dat deze industrie reeds in de negende eeuw een vrij 
grote betekenis had. In de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw was zout een van de voornaamste handelspro-
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dukten van Zeeland, waarbij Zierikzee een belangrijk centrum, zowel van de industrie als van de handel was. Van 
het eerste getuigden enkele grote afvalhopen, bekend als de Noord- en Zuid-Zelle (Van Oosterzee, 1847). 
Aanvankelijk geschiedde het darinkdelven zowel binnen- als buitendijks. Vooral het buitendijkse graven van turf 
bleek zeer gevaarlijk voor de dijken. Het werd dan ook herhaalde malen in vele keuren en privileges verboden, 
aanvankelijk met toelating van exploitatie voor eigen gebruik. Karel V heeft er in 1515 en 1527 geheel een eind aan 
gemaakt. Waarschijnlijk was er toen al een zeer grote teruggang in het bedrijf door de invoer van Frans en Portugees 
zout. Maar nog in 1867 werd in het Reglement op de Polders vastgesteld, waar nog enige vervening — nu uitsluitend 
voor brandstof—mocht plaatsvinden. 

Het moeren heeft grote gevolgen gehad. In Zeeuwsch-Vlaanderen is bijna al het veen, dat in de laagten van het 
zandgebied groeide, bij de middeleeuwse ontginningen afgegraven. In de Oudlandgebieden van Zeeland zijn vrijwel 
alle poelen min of meer gemoerd. Van de buitendijkse activiteit is in het algemeen weinig te bemerken. De veen-
putten zijn volgeslibd en het oude oppervlak is met een nieuwe laag klei — vaak veel meer dan 1 meter — bedekt. 
Bij het graven van de nieuwe hoofdafwateringen in de herverkavelingsgebieden van Zuid-Beveland is een van de 
werkwijzen van het darinkdelven duidelijk geworden (fig. 18). 
Men heeft daarbij grote langwerpige putten gegraven op enige afstand van elkaar. Het drogen van de turf geschiedde 

FIG. 17. Gemoerde, oude poelgrond. Door het darinkdelven is het veen in stroken weggegraven (rechts), gedeeltelijk is het nog onder het 
kleidek aanwezig (links). 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. 138/1). 
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Fro. 18. Doorsnede van een gemoerde grond bezuiden de Plattendijk in het Waterschap Waarde op Zuid-Beveland (naar Steur en De Buck, 
1957). 

kalkrijke zavel, Nieuwland 

kalkrijke zavel, oudere afzetting 

kalkloze klei (poelklei) 

venige klei pj.cv-i.j'q verwerkte zavel 

FIG. 19. Poelkleiprofiel; verwerkt profiel met veenhrokken als restanten van het darinkdelven. 
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R26-I36) 
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op de tussen gelegen delen, die men in het noorden van het land zetwallen noemt, waar het veen was blijven zitten. 
Het beeld van een buitendijkse vervening, omgeven door een zogenaamde moerdijk, moet wel enige overeenkomst 
hebben gehad met het petgatengebied in de Kop van Overijssel. 
Het moeren van de poelgronden heeft enkele belangrijke bodem- en landbouwkundige gevolgen. Het graven van 
de veenputten is in het algemeen zeer onregelmatig geschied. De verlaten putten zijn overwegend zeer slecht toege
maakt en ook egalisatie heeft in het verleden weinig plaatsgevonden, tenzij in herverkavelingsverband. Dit heeft een 
zeer ongelijkmatig reliëf tot gevolg gehad, bekend als „hollebollige" ligging. Het gevolg hiervan is, dat de koppen 
meestal te droog en de laagten te nat zijn voor een goede graslandexploitatie. Bovendien hebben vele poelen zout 
grondwater, waardoor de laagten in vele gebieden zilt zijn (fig. 35). 
Een ander belangrijk gevolg van het darinkdelven is, dat de bedekkende kleilaag is verwerkt. Aan het profiel is hier 
in de bovengrond in het algemeen weinig van te zien. In de ondergrond treft men dikwijls veenresten aan (fig. 19). 
De verwerking blijkt ook duidelijk uit de toegenomen doorlatendheid, een aspect, dat voor de stugge en zware 
poelgronden gunstig mag worden genoemd. 

HERVERKAVELING 

De herverkaveling dankt haar ontstaan aan de door de oorlogsinundaties op Walcheren veroorzaakte verwoesting. 
Met de Herverkavelingswet Walcheren nam de overheid op zich het herstel in natura uit te voeren en te financieren 
(Corver, 1954). Na de overstromingsramp op 1 februari 1953 werd in augustus daaropvolgend de Herverkavelingswet 
Walcheren op enige streken in het noodgebied van toepassing verklaard door aanvaarding van de Herverkavelings
wet Noodgebieden. Hieronder vielen (art. 1) de rampgebieden Schouwen en Duiveland, Tholen, de Zak van Zuid-
Beveland (ten zuiden van de lijn Borssele-'s-Gravenpolder), alsmede de polder Waarde. De totale oppervlakte be
droeg ca. 35 000 ha. 

FIG. 20. Egalisatie van een perceel met „hollebollige" ligging. Na egalisatie van de ondergrond wordt 
de teelaarde teruggezet. 

(Foto Cultuurtechnische Dienst Zeeland, nr. N 65). 
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In tegenstelling tot ruilverkaveling, waar belanghebbenden het besluit nemen, wordt tot herverkaveling door de 
Staten-Generaal besloten. Herverkaveling is ingrijpender dan ruilverkaveling, daar naast de met een ruilverkaveling 
te bereiken verbeteringen tevens herstel van de natuurlijke toestand van de grond wordt nagestreefd. Met de her
verkaveling werd dus doelbewust niet getracht de oude, uit landbouwkundig oogpunt onbevredigende toestand te 
herstellen. Speciaal in de tot het Oudland behorende gebieden was de landbouwkundige toestand voor verbetering 
vatbaar; vandaar dat de herverkaveling hoofdzakelijk die rampgebieden omvat, die bodemkundig tot het Oudland 
worden gerekend. De op pag. 7 beschreven landschappelijke ligging van het Oudland is door de herverkaveling 
voor een belangrijk deel grondig gewijzigd. Grondtransport van de kreekruggen naar de poelen heeft de hoogte
verschillen tussen de kreekrug- en poelgronden ten dele genivelleerd. Egalisatie van de poelgronden heeft de holle-
bollige ligging doen verdwijnen (fig. 20). Door het dempen van oude sloten en het graven van nieuwe, zijn de 
percelen vergroot en is de perceelsvorm verbeterd. De bewoning is niet meer uitsluitend geconcentreerd op de 
kreekruggen, daar ook in de poelgebieden boerderijen zijn gebouwd. Het wegennet is gerationaliseerd. Verbeterd is 
eveneens de ontwatering (buisdrainage) en de afwatering (nieuwe gemalen en leidingen van voldoende capaciteit). 
Samenhangend met deze veranderingen is het bouwlandareaal sterk uitgebreid en wordt op veel poelgronden thans 
ook bouwland aangetroffen. 

Niet al het in herverkavelingsverband uitgevoerde grondverzet is op de Bodemkaart aangegeven. Een belangrijk 
deel had namelijk tijdens het veldwerk voor de Nebo-kaart in 1954 en 1955 nog niet plaatsgevonden en staat dus 
niet op de kaart. Een uitzondering vormt Walcheren, waar dit ten dele wel het geval was. 

29 



De Legenda 

I INDELING VAN DE LEGENDA 

Op de Nebo-kaart, schaal 1 : 200 000, zijn in totaal 157 kaarteenheden onderscheiden, die elk met een bepaalde 
kleur op de kaart zijn voorgesteld. Soms kunnen binnen elk van deze eenheden nog bijzonderheden in het bodem
profiel worden onderscheiden, welke dan als toevoegingen, meestal voorgesteld door een bepaalde signatuur, over 
de kleur van de kaarteenheid heen zijn aangegeven. Slechts een deel van deze eenheden en toevoegingen komt op 
blad 7, Zeeland, voor (zie ook bijlage 1). 
Om deze veelheid van onderscheidingen overzichtelijk te maken, zijn ze in de legenda (blad 10) volgens een bepaald 
systeem gegroepeerd. 

De niveaus van indeling 

Er zijn zes niveaus van indeling onderscheiden. Op niveau I, het laagste, vindt men de eenheden, die op de Bodem-
kaart met een nummer zijn weergegeven. Op het hierboven volgend niveau (II) is telkens een aantal kaarteenheden 
samengevat tot een hogere groepering. De aldus op niveau II geformeerde groeperingen zijn op het volgende niveau 
(III) weer in hogere groeperingen samengevat. Dit wordt zo voortgezet tot op het hoogste niveau (VI). 

De indeling per niveau 

Bij de tot nu toe in Nederland verschenen bodemkaarten hadden de legenda's merendeels een landschappelijke of 
geogenetische grondslag, dat wil zeggen de indeling werd sterk bepaald door de aard van het moedermateriaal, de 
wijze van afzetting, de ligging in het landschap, enzovoort. Eerst op de laagste niveaus van indeling werden als 
criteria voor de indeling kenmerken toegepast, welke meer aan de eigenschappen van het profiel waren ontleend. 
Binnen kleine gebieden geven dergelijke landschappelijke indelingen meestal tegelijkertijd voldoende informatie 
over de bodemkundige eigenschappen van de onderscheiden eenheden. Aan deze wijze van indelen zijn echter, 
wanneer men een groot gebied in kaart brengt, bezwaren verbonden. 
In de legenda van de Nebo-kaart is minder nadruk gelegd op landschappelijke maatstaven bij de indeling, dan tot 
nu toe gebruikelijk is geweest. Slechts op de hogere niveaus en een enkele maal ook op de lagere zijn deze toegepast. 
Veel meer zijn aan het bodemprofiel ontleende kenmerken als criteria bij de indeling gehanteerd. 

De niveaus van indeling kunnen op het legendablad aan de opmaak worden herkend. 

Niveau VI. Op dit niveau, het hoogste, worden onderscheiden: 
Zeekleigronden, Rivierkleigronden1, Veengronden1, Zandgronden, Leemgronden1, Algemene Onderscheidingen en 
Toevoegingen. 
Het is duidelijk, dat hier een zuiver landschappelijke indeling is gevolgd. In grote lijnen hebben de eerste vijf onder-

Gronden behorende tot deze onderscheiding komen op blad 7, binnen de provincie Zeeland, niet voor. 
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scheidingen dezelfde inhoud als de onderscheidingen van een grondsoortenkaart van Nederland in een schoolatlas. 
Tot de Zeekleigronden behoren dan de gronden, die men in het zeekleilandschap aantreft, tot de Rivierkleigronden 
de gronden uit het rivierkleilandschap, enzovoort. 
We merken nog op, dat niet alle zeekleigronden ook ,,klei"gronden zijn. In extreme gevallen kan het materiaal 
waaruit de profielen zijn opgebouwd geheel uit kleiarm zand bestaan (eenheid 6). 
Tot de Algemene Onderscheidingen worden enkele gronden gerekend, die in verschillende landschapstypen kunnen 
voorkomen. Onder het hoofd Toevoegingen wordt een aantal, op de Bodemkaart met een signatuur aangegeven, 
bijzonderheden opgesomd, die men bij diverse kaarteenheden kan aantreffen. 

Niveau V. De Zeekleigronden zijn op dit niveau ingedeeld in: 
Buitendijkse gronden, Jonge zeekleigronden. Zuiderzeebodem-gronden1 en Oude zeekleigronden. 
Het landschappelijke karakter van de indeling blijkt duidelijk uit de gekozen namen. 

De Zandgronden worden op niveau V onderscheiden in: 
Zandgronden en Associaties van zand-, leem-, rivierklei en veengronden1. 
De echte zandgronden zijn derhalve gescheiden van de associaties van deze gronden met leem-, rivierklei- en veen
gronden. 

De gronden, behorend tot de Algemene Onderscheidingen worden verdeeld in: 
Geklassificeerde gronden en Niet geklassificeerde gronden. 
Laatstgenoemde worden niet nader met bodemkundige termen gekenschetst (terreinen voor burgerlijk gebruik, 
sterk vergraven gronden, stroombeddingen, enzovoort). Bij de eerstgenoemde is zulks wel het geval. 

Niveau IV. Van dit niveau afzijn veelal aan het profiel ontleende kenmerken bepalend voor de indeling. 
De jonge en oude zeekleigronden, de zandgronden en de geklassificeerde gronden van de Algemene Onderschei
dingen zijn onderverdeeld naar het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het profiel. Bij de buitendijkse gronden 
is de diepte van aëratie als indelingscriterium gebruikt. 

Niveau III. Bij de jonge en oude zeekleigronden en de geklassificeerde gronden van de Algemene Onderscheidingen 
is de humositeit van het profiel, dat wil zeggen het humusgehalte en de dikte van de humushoudende bovengrond, 
bepalend voor de verdere indeling. Bij de buitendijkse gronden vormt de begroeiing het indelingscriterium. 
Bij de Zandgronden is de vochthuishouding indelingscriterium. 

Niveau II. Bij de Zeekleigronden en de geklassificeerde gronden van de Algemene Onderscheidingen zijn de criteria, 
waarnaar werd ingedeeld: het textuurverloop, de aanwezigheid van afwijkend materiaal (zoals zand of veen in de 
ondergrond), enzovoort. 
De Zandgronden zijn ingedeeld naar de aard van de bodemvorming (gleygronden, podzolen, oude bouwlanden), 
naar het gehalte aan verweerbare mineralen in het moedermateriaal (arm zand — zeer arm zand) en eventueel ook 
naar het humusgehalte (duinen, stuifzanden). 

Niveau f. Hier is bij de Zeekleigronden, de Zandgronden en de geklassificeerde gronden van de Algemene Onder
scheidingen de textuur van de bovengrond in klassen aangegeven. Bij de niet geklassificeerde gronden van de Alge
mene Onderscheidingen zijn stroombeddingen onderscheiden. Het zijn belangrijke landschappelijke elementen met 
een sterk wisselende bodemgesteldheid. 

1 Gronden behorende tot deze onderscheiding komen op blad 7, binnen de provincie Zeeland, niet voor. 
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II KAARTEENHEDEN 

De bij de kartering gemaakte en op de kaart met kleuren voorgestelde onderscheidingen dragen de naam kaart-
eenheden en niet bodemtypen. Volgens recente opvattingen is deze laatste benaming gereserveerd voor de kleinste 
bodemkundige eenheid, die wordt onderscheiden bij het klassificeren van gronden, dus geheel los van het opstellen 
van een indeling van gronden voor de weergave op een kaart met een bepaalde schaal. In deze zin kunnen de op de 
Bodemkaart weergegeven eenheden dus uit één bodemtype, maar ook — hetgeen meestal het geval zal zijn — uit 
meer bodemtypen bestaan. 
De eigenschappen en kenmerken van de gronden, behorende tot elk van de onderscheiden kaarteenheden, zijn in de 
legenda vermeld. Een kaartvlakje van een bepaalde eenheid zal dus gronden bevatten met eigenschappen en ken
merken, zoals in de legenda beschreven, maar daarnaast zullen er vrijwel steeds insluitsels van andere gronden in 
voorkomen. Bij de kaartopname is er echter naar gestreefd de kaarteenheden zo te begrenzen, dat binnen een kaart-
vlak voorkomende gronden voor ca. 70% aan de beschrijving volgens de betreffende legenda-eenheid beantwoorden, 
met andere woorden, dat ca. 30% van de gronden afwijkende kenmerken en eigenschappen kan hebben. De onzui-
verheden in de kaarteenheden kunnen bij het karteringswerk niet vermeden worden. De schaal van de kaart en 
de betrekkelijke beknoptheid van de legenda laten nu eenmaal niet toe alle in het veld waargenomen bodem
verschillen weer te geven. 

Ten gevolge van verschillen in landschappelijke opbouw bevatten bepaalde kaarteenheden dikwijls meer onzuiver-
heden dan andere. In de kalkrijke, jonge zeekleigronden met aflopend profiel (kaarteenheden 7 t/m 9 bijvoorbeeld) 
wisselt het bodemprofiel over grote afstanden slechts weinig. De profielopbouw van de kleiplaatgronden (37) kan 
daarentegen vrij sterk wisselen. De dikte, de zwaarte en de diepte van de zwaardere tussenlaag vertoont vrij aanzien
lijke variaties. In het algemeen zullen bij de Zeekleigronden onzuiverheden optreden ten gevolge van het voorkomen 
van verschillen over korte afstand in profielverloop, zwaarte van de bovengrond en kalkverloop. 
In bepaalde gebieden is de bodemgesteldheid zo ingewikkeld, dat de samenstellende eenheden — die elders vaak 
wel afzonderlijk kunnen worden weergegeven — op deze kaartschaal niet kunnen worden voorgesteld. Dit probleem 
is ondervangen door het invoeren van associaties en complexen, eenheden met een ruimere inhoud dan de normale 
kaarteenheden. 

Associaties zijn in het algemeen samengestelde kaarteenheden met landschappelijke begrenzing. De samenstellende 
eenheden vormen veelal een bepaald geografisch patroon, dat op een kaart met een grotere schaal, bijvoorbeeld 
1:10 000, gemakkelijk kan worden voorgesteld. Bij de complexen is dit in veel mindere mate het geval en liggen de 
samenstellende eenheden weinig systematisch gerangschikt. 
De verschillen tussen associaties en complexen en tussen deze beide en de overige kaarteenheden zijn van graduele 
aard en niet steeds scherp te trekken. 
De enige associatie, die in Zeeland voorkomt, is kaarteenheid 129, de associatie duinzandgronden. Deze omvat 
de vrij vlakke binnenduinvoet van Walcheren en Schouwen. In een kaartvlak van deze eenheid kan men naast elkaar 
lage en middelhoge gronden zonder veel profielontwikkeling aantreffen. Sommige lage delen hebben een slibhouden-
de bovengrond. Plaatselijk komen ook matig diep humeuze profielen voor. De samenstellende eenheden kunnen op 
een kaart met een grotere schaal gemakkelijk worden voorgesteld. 
Een voorbeeld van een complex zijn de eenheden 10 en 11 (plaatgronden). Deze kaarteenheden zijn complex zowel 
wat betreft de zanddiepte als de textuur van de bovengrond. Binnen één kaartvlak van deze eenheden wordt het zand 
op verschillende diepten aangetroffen, hoewel het veelal tussen respectievelijk 50 en 80 cm en binnen 50 cm begint, 
echter met wisseling op betrekkelijk korte afstand. Binnen het vlak kan ook de bovengrond een verschil in zwaarte 
vertonen. In figuur 21 is een stukje van een gedetailleerde bodemkaart afgebeeld, dat met deze kaarteenheden is 
aangegeven. 

III INDELING IN TEXTUURKLASSEN 

De zwaarte-indeling van de Zeekleigronden berust op het gehalte van de fractie < 2 mu. De gebruikte terminologie 
en indeling is aangegeven op de achterzijde van blad 10. In de legenda worden steeds de in de eerste kolom vermelde 
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FIG. 21. Bodemkaart in gedetailleerd overzicht van de Helenapolder in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen (fig. 21a); hiernaast (fig. 21b) 
dezelfde polder na generalisatie en verkleining voor de Nebo-kaart. 

Schaal 1:16667 
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benamingen toegepast. Bij de beschrijving in de tekst zijn in plaats van de namen sterk kleiig zand, sterk zandige klei, 
enzovoort, de termen zeer lichte zavel, enzovoort uit kolom 4 gebruikt. 
De Zandgronden zijn ingedeeld naar het gehalte aan deeltjes < 50 mu, zoals aangegeven is op de achterzijde van 
blad 10. Verder is het nog ingedeeld in fijn en grof zand, waarbij de M50 = 200 mu als grens is gebruikt. In Zeeland 
komt uitsluitend fijn zand voor, waarvan dus meer dan de helft van de som van de fracties > 50 mu beneden de 
200 mu-grens ligt. 

IV INDELING NAAR HET KOOLZURE-KALKGEHALTE 

Voor de benaming van de grond naar zijn gehalte aan vrije koolzure kalk zijn de termen kalkrijk, kalkhoudend en 
kalkarm gebruikt. De met deze benamingen corresponderende percentages CaCOß zijn op de achterzijde van blad 
10 vermeld. Zoals daaruit blijkt, moet naarmate de grond zwaarder wordt, het kalkgehalte hoger zijn om in een 
bepaalde klasse te worden geplaatst. De voor het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het profiel toegepaste 
benamingen, zoals kalkhoudend en ondiep kalkarm, zijn eveneens op de achterzijde van blad 10 aangegeven. 

V INDELING IN HUMUSKLASSEN 

De indeling in humusklassen en de daarvoor gebruikte terminologie zijn aangegeven op de achterzijde van blad 10. 
Bij de indeling is uitgegaan van het principe, dat naarmate de grond een hoger lutumgehalte heeft, het humusgehalte 
ervan hoger moet zijn om de grond in een bepaalde humusklasse te kunnen plaatsen. 
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Beschrijving van de kaarteenheden 

Buitendijkse gronden 
Jonge zeekleigronden 
Oude zeekleigronden 

Zandgronden 

Geklassificeerde gronden 
Niet geklassificeerde gronden 

1, 2, 4 en 5 
6 t/m 11, 19,20,23, 37, 38 
58,63 

100, 102, 107, 116, 129 

151, 152, 153 
154, 156 

27 800 
157 100 

500 

8 900 

3 800 
2 000 

In dit hoofdstuk wordt een korte karakteristiek gegeven van de bij de Nebo-kaart van de provincie Zeeland onder
scheiden eenheden. Bij de belangrijkste eenheden zijn tevens analyses van de tot die eenheden behorende profielen 
gevoegd. De hiervoor genomen monsters zijn onderzocht op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonder-
zoek te Oosterbeek. 

TABEL 5. De hoofdindeling van de voorkomende eenheden. 

Niveau VI Niveau V Eenheden Oppervlakte in ha 

Zeekleigronden 

Zandgronden 

Algemene Onderscheidingen 

I BUITENDIJKSE GRONDEN 

Zandplaten, eenheid 1 ; oppervlakte 20 600 ha 

Dit zijn buitendijks gelegen, vrij lage zandplaten, opgewassen tot een hoogte tussen gemiddeld laag- en gemiddeld 
hoogwater. Zij zijn onbegroeid, slibarm en weinig of niet geaëreerd (doorlucht). Het (zee)zand is kalkrijk en heeft 
een M50-cijfer tussen 105 en 165 mu (fig. 22). 

Slikken, eenheid 2; oppervlakte 3 900 ha 

Dit zijn buitendijks gelegen, vrij lage slikken, opgeslibd tot een hoogte tussen gemiddeld laag- en gemiddeld hoog
water. Zij zijn weinig of niet begroeid. Met toenemende diepte neemt het lutumgehalte gewoonlijk af. Zij zijn nog 
ongerijpt (zie pag. 20), slap van consistentie en door het aanwezige zwavelijzer (FeS) diepzwart gekleurd. 

Schorren, eenheid 4; oppervlakte 2 500 ha 

De buitendijks gelegen, tot iets boven gemiddeld hoogwater opgeslibde schorren hebben een zouttolerante begroeiing. 
Zij zijn ondiep geaëreerd en beneden de oxydatiegrens door zwavelijzer (FeS) diepzwart gekleurd. Langs wortel-
gangenis de oxydatie dieper doorgedrongen, waardoor deze als roestige pijpjes in de gereduceerde ondergrond voor
komen. Binnen 80 cm diepte wordt geen slibarm zand aangetroffen (fig. 23). 

35 



FIG. 22. Een bij laag water droogvallende zandplaat. 

FIG. 23. Met kreken doorsneden schor. 

(Foto Dr. Ir. I. S. Zonneveld, nr. 69/12) . 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. 13801). 
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Schorren met zandige ondergrond, eenheid 5; oppervlakte 800 ha 

Als eenheid 4, maar met slibarm zand op minder dan 80 cm diepte. Het zijn potentiële plaatgronden. 

II JONGE ZEEKLEIGRONDEN 

Zeezandgronden, eenheid 6; oppervlakte 400 ha 

De zeezandgronden zijn kalkrijk en in het gehele profiel klei- en humusarm. 

Lichte schor- en Middellandgronden, eenheid 7; oppervlakte 29 300 ha 

Tot deze eenheid behoren schorgronden (Nieuwland) en Middellandgronden met een zeer licht zavelige (8-12% 
lutum) of licht zavelige (12-l7-j% lutum) bovengrond. De schorgronden zijn in het gehele profiel kalkrijk; de 
Middellandgronden hebben een kalkhoudende of kalkarme bouwvoor en een kalkrijke ondergrond. Gewoonlijk 
zijn deze gronden aflopend, dat wil zeggen met toenemende diepte worden zij lichter. Tot 80 cm blijven zij evenwel 
slibhoudend. Eenheid 7 met toevoeging q bestaat uit schorgronden, die binnen 1,20 m overgaan in poelklei. Deze 
poelkleigrond is kalkarm, meestal zwaar en is minder doorlatend dan de kalkrijke bovengrond. Bij eenheid 7 met 
toevoeging m wordt tussen 50 tot 120 cm kalkarm dekzand aangetroffen. De top van het onder de mariene afzetting 
gelegen dekzand is humeus (fig. 24). De toevoeging v aan eenheid 7 duidt op Middellandgronden, die ten opzichte 
van de omgeving relatief hoog zijn gelegen (kreekruggen). 

Eenheid 7, analysegegevens 

I 
1 5 
S 
o 5 
-o 

0 - 20 
40- 60 
60- 80 
80-100 

5 
u 

Ap 
C21 
C22 
C23 

| 
c 

1 
-5 

0 - 25 
25 - 60 
60- 80 
80-120 

^ 
.33 
>4j 

donker grijsbruin 
grijsbruin 
olijfgrijs 
grijs 

,jjj 

5 
8 
u 

1 

A 

? S 
S ? 
S », 

2,5Y 4/2,5 — 
2,5Y 5/2 
5Y5/2 
5Y 5/1,5 

2 
20 
30 

Q 
H 

5 
a, 

7,4 
7,7 
7,7 
7,8 

in "/, 

Q 

9,7 
14,6 
14,8 
12,0 

, van 

fo 

a 

1,9 
0,9 
0,8 
0,5 

de grond 

18 
24 
20 
8 

• « 

a 
N 

5 

70 
61 
64 
80 

ii. 

V 

14 
18 
14 
3,5 

: % van de minerale delen 

o 
V 

20 
28 
24 
8,5 

o in 

V 

40 
55 
38 
18 

O 
5 
V 

61 
75 
62 
37 

o o 
«O T l 

V A 

96 4 
100 0,5 
99 2,5 
68 32 

o 
**i 

X 

v | V ^ 

70 
61 
58 

133 

Nieuwland, licht zavelige schorgrond, beneden 80 cm diepte overgaand in zand 
Wilhelminapolder, Zuid-Beveland (bouwland) 

0 - 25 
25- 60 
60-110 

Ap 0 - 25 
C21 25- 60 
C22 60-120 

donker grijsbruin 
grijsbruin 
grijs 

2,5Y 3,5/2 — 
2,5Y 4,5/2 15 
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13 
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44 
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37 

95 
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99 
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0,5 
0,4 
0,1 

64 
67 
60 

Middelland, zeer licht zavelige, diep slibhoudende kreekruggrond met kalkarme bouwvoor 
Westkerkepolder, Tholen (bouwland) 

Schor- en Middellandgronden, eenheid 8; oppervlakte 64 800 ha 

Als eenheid 7, maar met een uit zware zavel ( 17-J—25 % lutum) of lichte klei (25-35% lutum) bestaande bovengrond 
(fig. 25). 
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FIG. 24. Profiel van Nieuwland op dekzand. Op 60 cm gaat het mariene dek over in dekzand met een 
donkergekleurde, Inimiishoudende cultuurlaag (gleyprofiel). 

(Foto Stichting voor Bodemkartering m. 142033). 

38 



Eenheid 8, analysegegevens 

in % van de grond in % van de minerale delen 
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0.7 
0,7 

de grond 

slib 

29 
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24 
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69 
65 
69 
64 

Middelland, zwaar zavelige, diep slibhoudende, jonge kreekruggrond 
Polder Walcheren (bouwland) 
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Nieuwland op Oudland; licht kleiige schorgrond op 115 cm diepte overgaand in poelklei 
Borsselepolder, Zuid-Beveland (bouwland) 
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< 2 

29 
37 
28 
14 
33 

< 16 

44 
54 
40 
18 
48 

in % van 

< 50 

67 
77 
63 
31 
82 

de minerale delen 

< 105 

87 
88 
82 
57 
96 

< 150 

95 
98 

100 
93 
98 

> 150 

5 
2 
0,4 
7 
2,5 

<2 
X 1UU 

<16 

66 
69 
70 
50 
69 

met toevoeging m 

bemonster
de laag 

horizont 
diepte Munsell % contrast- , _ „ in % mn de grond 

kleur , .. ... , pH (KCl) 
notatie rijke roest ' C a C 0 3 A | | | m w j / f t 

/o/, zand 

0 - 25 Ap 0-25 donker grijsbruin 2,5Y 4/2 — 
25- 49 C2 25-55 grijsbruin 2,5Y 5/2 30 
5 5 - 7 7 Alb 55-77 zwart 5YR 2/1,5 
77- 90 B 77-90 geelbruin 10YR 5,5/4 — 
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Nieuwland op dekzand; zwaar zavelige schorgrond met op 55 cm diepte een matig humeus humuspodzol 
Beooster Eede en Hoogland van St. Kruispolder, westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen (bouwland) 
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Zware schorgronden, eenheid 9; oppervlakte 7 100 ha 

Als eenheid 7, maar met een bovengrond van zware klei ( > 35 % lutum), die tussen 50 en 80 cm diepte via lichte klei 
in zware, soms lichte zavel overgaat. Deze gronden worden uitsluitend in het Nieuwland aangetroffen. Eenheid 9 
met toevoeging q bestaat uit schorgronden, die binnen 1,20 m overgaan in poelklei. Deze poelklei is kalkarm, zij is 
meestal zwaar en minder doorlatend dan de kalkrijke bovengrond. 

Eenheid 9, analysegegevens 
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V 
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V 
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87 
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o 
V 
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98 
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•n 
V 
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100 
99 

a 
UI 

A 

1 
0,3 
0,3 

o 
"̂  
X 

v | V 

71 
65 
62 

Nieuwland; zwaar kleiige schorgrond, naar beneden overgaand in matig zware klei 
Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen (bouwland) 
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FIG. 25. Schorgrond; aflopend 
profiel met bovengrond van lichte 
klei naar beneden overgaand in 
lichte zavel. In de ondergrond 
enige gelaagdheid. 
(Foto Stichting voor 
Bodemkartering). 

Et. 
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Diepeplaatgronden, eenheid 10; oppervlakte 17 000 ha 

Diepe plaatgronden, tussen 50 en 80 cm overgaand in lutumarm zand. Zij zijn geheel kalkrijk. De zwaarte van de 
bovengrond kan variëren van zeer lichte zavel (8-12%lutum) tot zware klei ( > 35% lutum). Het meest voorkomend 
zijn de plaatgronden met een uit lichte (\2~\1\% lutum) of zware zavel (17-^-25% lutum) bestaande bovengrond. 
Het plaatzand is fijnzandig en heeft een M50 cijfer, dat ligt tussen 105 en 165 mu. Over het algemeen vertoont deze 
eenheid met toenemende diepte een min of meer geleidelijke afname van het lutumgehalte en een toename van de 
zandgrofheid. 
De diepte, waarop het zand begint, kan over korte afstand sterk wisselen. Binnen eenheid 10 komen, door de wisse
lende diepte van de zandondergrond, ook wel gronden voor met zand ondieper dan 50 en dieper dan 80 cm beneden 
maaiveld. 

Eenheid 10, analysegegevens 
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0,5 

de grond 

40 
31 
13 
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2 
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>c *•* 
V 
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16 
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6 

3 
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57 
29 
15 
7 

o 5 
V 
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40 
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15 

o 
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96 
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64 

e 
>o 
A 

5 
6 
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37 
37 

e e 

X 
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65 
64 
69 

§ 

142 
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Nieuwland; licht kleiige, diepe plaatgrond op 60 cm overgaand in lutumarm zand 
Sophiapolder, westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen (bouwland) 

Ondiepe plaatgronden, eenheid 11 ; oppervlakte 8 400 ha 

Ondiepe plaatgronden binnen 50 cm overgaand in lutumarm zand. Overigens gelijk aan eenheid 10 (fig. 26). 

Eenheid 11, analysegegevens 

bemonster
de laag 

0- 25 
25- 38 
38- 70 
70-105 

105-120 

Nieuwland, 
Van Citters 

horizont 

Ap 
C21 
C22 
C23 
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diepte 
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0-
25-
38-
70-

105-

licht zavelige one 

25 
38 
70 

105 
120 

liepe 
polder, Zuid-Beveland 

kleur 
Munsell 
notatie 

donker grijsbruin 2,5Y 4/2 
licht olijfbruin 
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grijs 
grijs 

plaatgrond op 
(bouwland) 

< 2 

13 
16 
3 
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2,5Y 5/3 
5Y6/2 
5Y 5/1,5 
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n lutumarm zand 
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69 
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8 
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94 

S 
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1,7 
0,7 
0,2 
0,3 
0,1 

< 300 > 300 

99 
99 
99 

0,6 
0,2 
1,1 

de grond 

slib 

16 
21 
4 
5 
2 

<2 

^ 6 X 

68 
67 

tot. zand 

71 
64 
91 
86 
93 

700 M50 

136 
129 
136 
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FIG. 26. Ondiepe plaatgrond; profiel met lichtzavelige bovengrond, die via een zeer lichtzavelige 
overgangslaag in lutumarm zeezand overgaat. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering) 
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Lichte oude kreekruggronden, eenheid 19; oppervlakte 1 400 ha 

Licht zavelige (12-17^% lutum), homogene en aflopende oude kreekruggronden. Zeer licht zavelige, oude kreekrug
gronden komen niet voor. Veelal zijn zij tot meer dan 80 cm slibhoudend. Eerst beneden 35 à 70 cm wordt vrije 
koolzure kalk aangetroffen; hierboven zijn de profielen kalkarm. De bouwvoor is enige procenten lichter dan de 
eronder gelegen laag. 

Eenheid 19, analysegegevens 

bemonster
de laag 

horizont 
diepte 
in cm 

kleur 
Munsell 
notatie 

% contrast
rijke roest 

— 
60 
50 

pH 
(KCl) 
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6,2 
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CaCOs 
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3,9 
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0,6 

ae grona 
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19 
25 
20 
19 
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79 
74 
75 
75 

0- 25 Ap 0 - 25 z. donkergrjjsbruin 2,5Y 3,5/2 
25 - 50 Cl 25 - 59 donker grijsbruin 2,5Y 4/2 
59- 68 C21 59- 86 grijsbruin 2,5Y 5/2 
86-120 C22 86-120 grijs 5Y 6/1,5 

Oudland; licht zavelige diep slibhoudende kreekruggrond met kalkarme bovengrond 
Hoedekenskerkepolder, Zuid-Beveland (bouwland) 

< 2 

% van de minerale delen in % van de minerale delen < 2 

< 16 < 50 <75 < 105 < 150 > 150 < 210 < 300 > 300 <16 
x 100 

12 
16 
14 
13 

19 
24 
21 
19 

46 
51 
47 
46 

69 
73 
72 

91 
92 
94 
82 

98 
99 

100 
99 0,3 

98 
99 

100 

98 
99 

100 

0,5 
0,1 
sp 

63 
64 
64 
68 

Zware, oude kreekruggronden, eenheid 20; oppervlakte 2 900 ha 

Als eenheid 19, maar met een bouwvoor bestaande uit zware zavel ( 17-J-—25 % lutum). 

Jonge poe/gronden, eenheid 23 ; oppervlakte 7 400 ha 

Jonge poelgronden met een overwegend uit zware zavel (17^-25% lutum) en lichte klei (25-35% lutum) bestaande 
bovengrond. Deze is ontkalkt, hieronder zijn de profielen kalkhoudend of kalkrijk en gaan in de ondergrond over 
in kalkarme, zware, oude poelklei. Veelal zijn de gronden van deze eenheid gemoerd, waardoor de ligging onegaal en 
de profielopbouw gestoord is (toevoeging e). In de herverkavelingsgebieden kan een verdere verwerking hebben 
plaatsgevonden bij egalisatie (toevoeging f). 

44 



Eenheid 23, analysegegevens 
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Middelland; jonge poelklei met kalkarme bovengrond, op 67 cm diepte overgaand in oude poelklei 
De in de oude poelkleiondergrond aanwezige CaC03 (afkomstig van inspoeling) komt ingekapseld in de kalkarme klei voor 
Veerhoekpolder, westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen (grasland) 

Kleiplaatgronden, eenheid 37; oppervlakte 5 000 ha. 

Tot deze eenheid behoren de kleiplaatgronden. Zij worden gekenmerkt door een kalkarme, stugge kleilaag, die dicht 
onder de kalkarme zavelige bouwvoor (12-25% lutum) begint. Tussen 60 en 110 cm gaat het profiel snel over in 
kalkrijke zavel. De zware tussenlaag is dicht en matig tot slecht doorlatend (fig. 27 en 28). 

Eenheid 37, analysegegevens 

~5 

I 

o, 

in % van de grond 

O 

C 

in % van de minerale delen 

V V V 

o x 

^ <N »»l 

A V V 

0 - 28 Ap 0 - 28 donker grijsbruin 1.5Y4/2 — 5,2 0,1 4,6 33 62 21 35 78 96 99 1 60 
28- 44 C l l 28- 44 olijfgrijs 5Y 5/2 50 5,0 0 1,8 41 57 26 42 95 99 100 1 62 
60- 80 Cl2 44-100 grijs 5Y 5/1 50 5,2 0 1,5 58 41 37 58 94 99 99 0,2 64 

100-120 C2 100-120 grijs 5Y 5/1 50 7,4 6,1 1,1 24 69 16 26 85 99 99 0,4 62 

Oudland; kleiplaatgrond met van 44 tot 100 cm diepte een storende, kalkarme, matig zware kleilaag 
Breede Watering Bewesten Yerseke, Zuid-Beveland (bouwland) 

Oude poe/gronden, eenheid 38; oppervlakte 13 300 ha 

Oude poelgronden hebben een overwegend uit zware zavel (17-J-25 % lutum) en lichte klei (25-35 % lutum) bestaande 
bovengrond. Zij zijn geheel kalkloos en hebben een zware kleiondergrond, die op veen is afgezet (fig. 29). Evenals 
eenheid 23 zijn ook de oude poelgronden in de Middeleeuwen grotendeels gemoerd (toevoeging e). In de herver-
kavelingsgebieden zijn deze hollebollig gelegen gronden geëgaliseerd (toevoeging f). 
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FIG. 27. Klciplaalprofiel met op 30 rot 80 cm een zware kalkarme kleilaag (kleiplaat), de bovengrond 
bestaat uit kalkarme, de ondergrond uit kalkrijke zavel. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R28-1). 
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FIG. 28. Detail van de storende, kalkarme, zware laag van het kleiplaatprofiel. Op breukvlakken van 
de grote, prismatische structuurelementen komen zeer dichte kleihuidjes voor. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. 13803). 
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FIG. 29. Niet gemoerde oude poelgrond met veen op geringe diepte. Vele wortels van het grasland 
groeien langs de structuurelementen naar beneden. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. 14206). 
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Eenheid 38. analysegegevens 
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Oudland; zware, kalkarme, niet gemoerde poelklei op veen 
Baarlandpolder, Zuid-Beveland (grasland) 

III OUDE ZEEKLEIGRONDEN 

Zavelige, oude zeekleigronden, eenheid 58 ; oppervlakte 200 ha 

Deze gronden hebben een kalkarme bovengrond van zware zavel (17^-25% lutum). De profielen zijn aflopend en 
gaan op ca. 50 cm over in kalkrijke, lichte zavel of fijn zand. Veelal neemt beneden ca. 1 m het kleigehalte weer toe. 

Kleiige, oude zeekleigronden, eenheid 63 ; oppervlakte 300 ha 

Deze gronden hebben een kalkarme bovengrond van lichte klei (25-35% lutum). De kalkrijke slappe ondergrond 
wordt op ca. 1 m zavelig. 

IV ZANDGRONDEN 

Duinen, eenheid 100; oppervlakte 2 600 ha 

Deze gronden worden in het geaccidenteerde duinlandschap aangetroffen. Het zijn humusarme, lutumarme zand
gronden met een uitgesproken top in de korrelgrootteverdeling en een M50-cijfer vanca. 190. Hetduinzand is kalkrijk 
(ca. 2% CaCÛ3). Na afzetting kunnen de profielen tot enige diepte ontkalkt zijn. 

Gleygronden, eenheid 102; oppervlakte 1 500 ha 

Relatief laag gelegen, kalkarme, niet tot zwak lemige dekzandgronden met een matig humeuze bovengrond (2-4% 
humus). De dikte van het matig humeuze dek wisselt sterk van plaats tot plaats. Veelal bedraagt de dikte 30 tot 50 cm. 
Het zand heeft een M50-cijfer van ca. 125-145. Soms is door een geringe vermenging metlutumrijk materiaal in de 
bovengrond een mariene beïnvloeding aanwijsbaar. Naar beneden toe kan de lemigheid binnen 1,20 m toenemen. 
Veelal worden de profielen dan tevens kalkrijk, waarbij de overgang van het kalkarme naar het kalkrijke deel niet 
samen behoeft te vallen met de leemgrens. De gleygronden met toevoeging r hebben binnen 1,20 m een kalkrijke of 
kalkarme leemlaag, die matig tot slecht doorlatend is. 
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Eenheid 102, analysegegevens 

bemonster
de laag horizont 

diepte 
in cm 

kleu 
Munsell 
notatie 

% contrast
rijke roest 

pH (KCl) 
CaCOs 

in % van de grond 

humus slib tot, zand 

O- 20 
27- 40 
45- 60 
85-110 

110-120 

Ap 
AC 
Cl 
C21 
C22 

O- 22 
22- 45 
45- 85 
85-110 

110-

z. donkergrijsbruin 10YR 3,5/2 
donkergrijs 10YR 4,5/1,5 20 
grijs 2,5Y 6/3,5 25 
grijs 5Y 5,5/1,5 30 

grijs 5Y 5,5/1,5 30 

5,8 
5,4 
5,4 
8,0 
8,0 

0 
0 
0 
5.7 

9,1 

2,3 
o.s 
0,3 
0,2 
0,1 

Dekzand; gleygrond met zwak lemig fijnzand en iets slibhoudend dek 
Naar beneden wordt het dekzand kalkrijk en gaat over in gelaagde sterk zandige leem 
Biezenpolder, westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen (bouwland) 

in % van de minerale delen 

< 2 < 16 < 50 < 75 < 105 < 150 < 210 < 300 

12 
6 
2 
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12 

> 300 
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93 
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87 
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6 
3 
1 
6 
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12,5 

6 
2 
8 
13 

22,5 

12,5 

5,5 
26 
41 

31 
22 
17 
37 
54 

46 
41 
40 
55 
67 

76 
74 
76 
80 
S 5 

95 
92 
94 
96 
97 
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98 
99 

100 
100 

0,9 
0,7 
0,8 
0,2 
0,2 

134 
125 
121 
123 
114 

Middelhoge humuspodzolen, eenheid 107, oppervlakte 200 ha 

Als eenheid 116, maar met gemiddeld een iets lagere ligging. 

Hoge humuspodzolen, eenheid 116 ; oppervlakte 2 500 ha 

Hoog gelegen, kalkarme, niet lemige dekzandruggen met een matig humeuze bovengrond (humusgehalte ca. 2-4%). 
Het dek heeft een variabele dikte (gemiddeld ca. 30-50 cm; toevoeging j). De B-horizont van het onder het dek 
gelegen podzolprofiel kan verwerkt zijn. Het leemgehalte van de hoge humuspodzolen is laag en stijgt niet boven 
10%. Het M50-cijfer bedraagt 130 tot 150 (fig. 30). 

Eenheid 116, analysegegevens 

bemonster- horizont diepte 
de laag in cm 

kleur Munsell 
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% contrast
rijke roest 

pH (KCl) 
CaCO-i 

in % van de grond 

humus slib tot. zand 

0- 40 Ap 0-40 z. donkerbruin 10YR 2/2 
40- 55 B 40-55 donker roodbruin 5YR 3/3 
70-100 Cl 55- fletsgeel 2,5Y 7/3 

4,4 
4,3 
4,6 

Dekzand; humuspodzol met 40 cm dik oud cultuurdek, fijnzandig 
Beoostcr Eede en Hoogland van St. Kruispolder, westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen (grasland) 

< 2 < 16 

in % van de minerale delen 

3,8 
4,8 
0,7 
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98 
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31 
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70 

93 
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94 
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99 
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0,6 
0,5 
0,6 
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FIG. 30. Humuspodzolprofiel met een tot ca. 40 cm door
gespit cultuurdek. Daaronder een restant van de B-horizont 
(oerbank), dat overgaat in humusarm zand. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering mr. R27-201). 
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Duinvlakte- en duimandgronden, eenheid 129; oppervlakte 2 100 ha 

Deze overwegend vrij vlak gelegen gronden komen voor aan de binnenvoet van de duinen. Het zijn kalkloze duin-
zanden met een humusarme tot matig humeuze bouwvoor. Ongeveer ter hoogte van de laagste grondwaterstand 
wordt het zand kalkrijk. Het M50-cijfer is ca. 190. 

Eenheid 129, analysegegevens 
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Oosteren ban van Schouwen en Duiveland (tuinland). 

V ALGEMENE ONDERSCHEIDINGEN 

Zavelige overslaggronden, eenheid 151; oppervlakte 200 ha 

Hoog gelegen, kalkhoudende, zandige gronden met licht zavelige (8-17^-% lutum) bovengrond. Onder het overslag
materiaal bevindt zich op wisselende diepte een zwaardere bedolven afzetting. 

Zandige overslaggronden, eenheid 152; oppervlakte 200 ha 

Hoog gelegen, zandige overslagen met kalkarme, zandige of zeer licht zavelige bovengrond ( < 12% lutum). Om
streeks 1 m bevindt zich de oudere ondergrond. 

Gebroken gronden en vervlogen duinzandgronden, eenheid 153; oppervlakte 3 400 ha 

Tot deze eenheid behoren de vervlogen duinzandgronden (Walcheren en Schouwen en Duiveland) en de gebroken 
gronden (Zeeuwsch-Vlaanderen). De vervlogen duinzandgronden bestaan in de bovengrond uit een mengsel van 
duinzand en klei, terwijl daaronder de overstoven klei-afzetting wordt aangetroffen. Deze gronden zijn kalkarm. Bij 
de gebroken gronden is in de bovengrond marien sediment in zeer gevarieerde verhouding vermengd met humeus 
dekzand. Deze vermenging is herkenbaar aan de iets donkererder kleur van de bouwvoor of aan de aanwezigheid 
van grovere zandkorrels in het lutumrijke materiaal. De bouwvoor is veelal kalkarm, soms kalkhoudend. 
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Eenheid 153, analysegegevens 
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Kreekbeddinggronden, eenheid 154; oppervlakte 600 ha 

Deze ten opzichte van de omgeving laag gelegen, kalkrijke gronden hebben een humeuze tot venige bovengrond en 
op geringe diepte een gereduceerde ondergrond. De zwaarte kan variëren van zand ( < 8% lutum) tot lichte klei 
(25-35% lutum). 

Afgegraven of opgespoten gronden, eenheid 156; oppervlakte 1 400 ha 

De afgegraven gronden worden hoofdzakelijk langs waterkerende dijken aangetroffen (karrevelden). Zij zijn laag 
gelegen, hebben een op een zout milieu wijzende vegetatie en op geringe diepte een permanent gereduceerde onder
grond. Het materiaal van de opgespoten gronden is voornamelijk kalkrijk en betrekkelijk licht. 

VI LANDBOUWKUNDIGE WAARDERING 

Bijlage 2 geeft globaal de geschiktheid van de eenheden voor land- en tuinbouw weer, alsmede enige fysische eigen
schappen. De buitendijks gelegen eenheden zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De beoordelingstabel moet als 
grove gemiddelde waardering van de eenheden worden beschouwd. Niet alleen kunnen binnen ieder kaartvlak van 
bepaalde eenheden vrij grote variaties voorkomen, maar bovendien kunnen de eenheden ook nog regionale verschil
len te zien geven. Wanneer voor een kaarteenheid bijvoorbeeld staat aangegeven een geschiktheid voor akkerbouw 
van geschikt tot matig geschikt, kan dit betekenen dat binnen één vlak de geschiktheid kan variëren van geschikt 
tot matig geschikt. Het kan echter ook zijn, dat een bepaald vlak als geschikt en een ander vlak van dezelfde eenheid 
als matig geschikt moet worden beoordeeld. Ten dele hangt dit samen met de complexiteit van de kaarteenheden. 
De gehanteerde relatieve waardering is gegeven in drie trappen, waarbij a altijd de gunstige kwaliteit of eigenschap 
voorstelt. 
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Bodemgesteldheid 

I BUITENDIJKSE GRONDEN 

De bodemgesteldheid van de buitendijks gelegen gronden is opgenomen door de Bodemkundige afdeling van de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De vermelde gegevens zijn ontleend aan een door Wiggers (1958) voor de 
Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning gehouden voordracht. Het buitendijkse schorren-, slikken- en 
platengebied is geheel kalkrijk. 

Grevelingen en Krammer 
De in de Grevelingen en Krammer bij laag water droogvallende gedeelten behoren tot eenheid 1. Zij bestaan hoofd
zakelijk uit kleiarm fijn zand. Landbouwkundig van goede kwaliteit zijn alleen de langs de noordzijde van St.-
Philipsland gelegen slikken van de Heene (eenheid 2). 

Oosterschelde 
Tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland liggen uitsluitend zandplaten met kleiarm fijn zand (eenheid 1). 
Dit is eveneens het geval in Keeten en Mastgat en langs de westzijde van Tholen. Diep slibhoudende schorren worden 
aangetroffen aan de noordzijde van Tholen bij St. Annaland (eenheid 4). Eveneens zeer zandig is het verdronken land 
van Zuid-Beveland. Tussen Yerseke en Krabbendijke komen aan of dicht onder het oppervlak tot het Oudland 
behorende afzettingen voor. 

Het Drie-eilandengebied 

Ongeveer de helft van de tussen Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland liggende gronden behoort tot de 
laaggelegen, kleiarme eenheid 1. De andere helft bestaat uit slikken (eenheid 2) en schorren (fig. 31). Ten dele zijn de 
schorren diep slibhoudend (eenheid 4 met meer dan 80 cm zavelig of kleiig materiaal op zand), ten dele wordt reeds 
binnen 80 cm het zand aangetroffen (eenheid 5). De gronden van eenheid 5 vormen de potentiële plaatgronden. Daar 
grote delen betrekkelijk laag liggen, zullen, na afsluiting van het Veersche Gat en de Zandkreek, van de 2750 ha 
slechts 1150 ha een landbouwkundige geschiktheid hebben. Deze 1150 ha bestaan echter voor 83 % uit schorren 
met tamelijk goede tot zeer goede landbouwkundige kwaliteit. 

Westerschelde 

De bij laag water droogvallende platen in de Westerschelde bestaan geheel uit kleiarm zand (eenheid 1). In het tussen 
Walcheren en Zuid-Beveland gelegen Zuid-Sloe worden overwegend zware schorren (eenheid 4) en slikken 
(eenheid 2) aangetroffen. Dit 600 ha grote schorren- en slikkengebied heeft een goede landbouwkundige waarde. 
Hetzelfde kan gezegd worden van het evengrote schorrengebied van Ossendrecht, waar bij eventuele inpoldering 
ca. 400 ha goede schorgrond kan worden gewonnen. Ook het tegen oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen gelegen Land van 
Saaftinge kan een belangrijke oppervlakte goede cultuurgrond leveren. Van de voor inpoldering geschikte opper-
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FIG. 31. Salicornea eiiropaea L. Pionier van het zoute slik. 
(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. 13725). 
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vlakte (ca 2400 ha) bestaat 50% uit diep slibhoudende schorgrond (thans eenheid 2 en 4), 30% uit plaatgrond (thans 
eenheid 5), terwijl het resterende gedeelte uit kleiarm zand bestaat (eenheid 1). 

II WALCHEREN 

ONTSTAANSWIJZE 

Kort voor de jaartelling doorbrak de zee als gevolg van de reeds eerder genoemde vroeg-Romeinse transgressie, de 
door de strandwallen gevormde natuurlijke barrière en overstroomde het veengebied. De overstroming voltrok zich 
vanuit een langs de noordrand van Walcheren gelegen oude Scheldeloop met als voornaamste resultaat sedimentatie 
van een laag kalkrijke zavel in een strook evenwijdig aan deze loop. De toenmalige bewoning was gedoemd te ver
dwijnen. 
Het onbedijkte land werd eerst bij de volgende regressie (omstreeks 200 n. Chr.) bewoonbaar. Men vestigde zich op 
de jonge zavelgronden gelegen langs de noordrand en op de nog onbedekte venen in het zuiden van Walcheren. 
Op het eind van de derde eeuw overspoelde de zee het gehele gebied. Vooral van het noordwesten uit drongen grote 
kreken het gebied binnen en werd op het nog onbedekte veen en op de zavel langs de noordrand, zware klei afgezet. 
Tenslotte verlandden de kreken eerst met zandig, daarna met slibrijker materiaal. De zware kleien uit deze verlan-
dingsperiode zijn kalkarm, terwijl de lichtere afzettingen in de voormalige kreken meestal kalkrijk zijn. We rekenen 
de tot nu toe afgezette sedimenten tot het Oudland. 
Omstreeks de zesde eeuw, toen de zee-invloed van het noordwesten uit geleidelijk was verminderd, werd de zee van 
het westen uit agressief. Het nieuw gevormde schorrenlandschap werd gedeeltelijk overnieuw versneden en opgedeeld 
in eilanden. Hierna vond weer opslibbing tussen de kreken en ten slotte ook in de kreken plaats. De uit deze tijd 
daterende sedimenten zijn kalkrijker dan die van het Oudland en worden tot het Middelland gerekend. 
In de negende eeuw is Walcheren als onbedijkt eiland voor de derde maal bewoond. De periode van rust duurt niet 
lang, want omstreeks het jaar 1000 teisteren nieuwe overstromingen het eiland. Deze blijven echter meer gelokali
seerd tot de zuid- en oostrand. Nogmaals wordt een laag zogenaamde M iddelland-zavel of klei op het bestaande land 
afgezet. Tot grote kreekvorming en algehele verdwijning van de bewoning komt het in deze tijd niet meer. 
Kort hierna is men gesteund door nieuwe duinvorming langs de westkust, tot bedijking van het eiland overgegaan. 
Hoewel nog verschillende doorbraken het bestaan van het eiland hebben bedreigd, is het uitgezonderd tijdens de 
oorlogsinundatie 1945-1946, niet meer tot een catastrofale overstroming gekomen (fig. 32). 

Na de twaalfde eeuw zijn verschillende op- en aanwassen nog als polders aan het bestaande land toegevoegd. Al 
vroeg vonden bedijkingen plaats bij Vrouwenpolder en later ook bij Nieuw- en St.-Joosland en ter hoogte van Arne-
muiden. Deze jonge polders worden tot het Nieuwland gerekend (bijl. 3). 

KAARTBESCHRIJVING 

Op grond van zijn ontstaanswijze wordt Walcheren onderverdeeld in 4 bodemkundige landschappen (fig. 33), ni.: 
het duinlandschap, het Oudland, het Middelland en het Nieuwland. 

Het duinlandschap 

Uit landbouwkundig oogpunt zijn de duinen weinig belangrijk. Eenheid 100 vertegenwoordigt het hoge natuurlijke 
duin en is voor agrarisch gebruik in zijn huidige vorm ongeschikt. De duinrandgronden (129) liggen lager. Zij 
bestaan uit een complex van humusarme tot humeuze, slibarme tot iets slibhoudende en natte tot vrij droge duin
zandgronden. Hun cultuurwaarde is, als gevolg van de sterk wisselende bodemkundige eigenschappen en hydro
logische toestand zeer gevarieerd. Zowel goede tuinbouwgronden als vrijwel waardeloze gronden komen voor. Ze 
worden, al naar gelang hun kwaliteit, voor alle hier voorkomende vormen van bodemgebruik gebezigd. De vervlogen 
duinzandgronden (153) zijn een vermenging van duinzand met de ter plaatse aanwezige klei. Indien de zand-klei 
verhoudingen ongunstig zijn, komt dit tot uiting in een slechte structuur. 
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FIG. 32. Souburg en omgeving tijdens het begin der oorlogsinundatie (18 okt. 1944). De ruggen 
waarop de huizen staan, zijn nog net niet overstroomd. De ertussen gelegen lage gebieden staan onder 
water. 
(Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering Wageningen. Opname Geallieerde Luchtmacht; 

18 okt. 1944; schaal ca. 1 : 8 000). 
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FIG. 33. De landschappen van Walcheren (naar Bennema en Van der Meer, 1952). 

I Oudland 
II Middelland 
III Nieuwland 
IV duinlandschap 

Het Oudland 

Kleiplaatgronden (37) 

De kleiplaatgronden zijn typische vertegenwoordigers van het Oudland. Zij komen hoofdzakelijk langs de noordrand 
voor. Het zijn kalkarme, zware kleigronden met een lichtere bouwvoor. Op omstreeks 80 cm diepte gaat de kalkarme 
klei over in kalkrijke zavel. Afhankelijk van de zwaarte is de onder de bouwvoor gelegen kleilaag min of meer storend 
voor de beworteling en waterhuishouding. Deze storing en de kalkarmoede van de bovengrond geven de kleiplaat
gronden een zeer labiele structuur. De landbouwkundige kwaliteit is slechts matig. De bodemgebruiksvorm is 
hoofdzakelijk akkerbouw met plaatselijk enig grasland. De voorkomende vormen van tuinbouw zijn van weinig 
betekenis. 

Oude poelgronden (38) 

De poelgronden vinden we in het lage, centrale deel rond Middelburg. Het zijn kalkarme, zware kleigronden met 
een wat lichtere, humeuze bovengrond. Tenzij volledig uitgeveend, komt in de ondergrond op ca. 1 m veen voor. Als 
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gevolg van het moeren in de Middeleeuwen is hun lage ligging nog geaccentueerd en zijn vele percelen in een „holle-
bollige" toestand achtergebleven. Door de lage ligging hadden grote gedeelten te lijden van wateroverlast en ver-
zilting. 
Het in de driehoek Koudekerke-Noordzeekust-Vlissingen en Zuid-Watering bij de inundatie 1944-1945 afgezette 
kalkrijke zeeslib heeft de landbouwkundige kwaliteit zeer veel verbeterd. Op de Bodemkaart staan de oude poel-
gronden reeds gedeeltelijk als geëgaliseerd aangegeven. Inmiddels is in herverkavelingsverband ook het resterende 
deel van de bultige oude poelgronden geëgaliseerd. Hun cultuurwaarde is door de gunstiger ligging en betere ont
watering zeer verhoogd. 
Voorheen was exploitatie als bouwland onmogelijk en moest noodgedwongen de veehouderij in stand blijven. Na de 
verbeterde ontwatering, verkaveling en ontsluiting zijn vele percelen als bouwland in gebruik genomen. Toch leiden 
de ongunstige profieleigenschappen ook thans nog tot beperkingen bij bouwlandexploitatie. 
Voor grasland zijn deze gronden evenwel goed geschikt. De gronden met het jonge inundatiedek zijn veranderd in 
hoogwaardige akkerbouwgronden. 

Oude kreekruggronden (19v en 20v) 

De kreekruggronden vinden we als langgerekte, hoog gelegen stroken tussen de oude kleiplaat- en poelgronden 
(37-38). Ze bestaan uit lichte en zware zavelgronden, die naar beneden toe soms overgaan in zand. 
Afhankelijk van de opbouw van het profiel en diepte van de grondwaterstand kan in drogere zomers vochttekort 
optreden. De kreekruggronden zijn in gebruik voor akker- en tuinbouw. Ze zijn hiervoor matig tot goed geschikt. 
Als gevolg van de lichte bouwvoor en de kalkarmoede van de bovengrond zijn deze gronden gevoelig voor verslem-
ping, wat moeilijkheden kan veroorzaken bij de opkomst van de gewassen. 

Het Middelland 
Jonge poelgronden (23) 

De jonge poelgronden lijken qua profiel veel op de poelgronden van het Oudland, maar de kalkhoudendheid geeft 
hun gunstiger fysische eigenschappen. Het zoute veen bevindt zich diep in het profiel, namelijk op 80 à 150 cm bene
den maaiveld. Voor een belangrijk deel zijn ook deze poelgronden ,,gemoerd". In herverkavelingsverband zijn grote 
oppervlakten geschikt gemaakt voor gebruik als bouwland. Verslemping en moeilijke bewerkbaarheid van de 
bovengrond blijven echter vaak bezwaarlijk. Voor grasland zijn ze uitstekend geschikt. 

Jonge kreekruggronden (7v en 8v) 

Als langgerekte, hoge stroken liggen de jonge kreekruggronden tussen de kleiplaten en poelgronden van het Oudland 
en Middelland. De ten westen van de inundatiekreek bij Veere gelegen zavelgronden met vlakke ligging staan op de 
Bodemkaart als eenheid 8 aangegeven. Indien rustend op een storende poelklei-ondergrond als 8q. 
De kreekruggronden bezitten aflopende profielen. Langs de westrand bestaat de bouwvoor uit lichte klei, meer 
binnenwaarts en aan de oostzijde van Walcheren uit lichte of zware zavel. In de ondergrond komt soms zand voor. 
Onder de bouwvoor zijn de profielen kalkrijk; de bouwvoor zelf is kalkrijk tot kalkarm. De oppervlakkig kalkarme 
gronden bezitten vaak een wat zwaardere, iets verdichte laag onder de bouwvoor. Deze gronden zijn slempig. 
De jonge kreekruggronden worden uitsluitend gebruikt voor akker- en tuinbouw ; ze zijn hiervoor uitstekend geschikt. 

Kreekbeddinggronden (154) 

Alleen ten noorden van Biggekerke komt op de kaart een strookje kreekbeddinggrond voor. Het betreft hier een oude 
stroomgeul, het laatste overblijfsel in een verlande kreekrug. De overige kreekbeddingen waren te weinig omvangrijk 
om op de kaart weer te geven. 
Het profiel van kreekbeddinggronden bestaat uit matig laag gelegen, kalkrijke, naar beneden lichter wordende klei-
grond. Bij goede drainage voor vele teelten uitstekend geschikt, 
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Het Nieuwland 

Schorgronden (7 en 8) 

Bij Vrouwenpolder bestaan de schorgronden hoofdzakelijk uit zwaar zavelige, naar beneden iets lichter wordende 
profielen met soms op ca. 1 m zand. Bij Arnemuiden en Nieuw- en St.-Joosland wordt naast zware zavel ook lichte 
zavel, lichte klei en zware klei aangetroffen. De plaatselijk voorkomende zware klei is wegens te geringe verbreiding 
niet op de kaart aangegeven. De zwaarste gronden treffen we aan in de Oranje-, Suzanna-, Johanna-, Schorer-, 
Bijleveld-, Nieuw- en St.-Joosland- en het noordoosten van de Oud-St.-Jooslandpolder. 
De schorgronden zijn vrijwel uitsluitend voor akker- en tuinbouw in gebruik en zijn hiervoor uitstekend geschikt. 

Plaat gronden (10 en 11) 

Zowel bij Vrouwenpolder als te Arnemuiden en Nieuw- en St.-Joosland komen plaatgronden voor. Bij Vrouwenpolder 
komt onder een zavelige bovengrond overwegend los slibarm zand met een M50 van ca. 140 voor. Bij Arnemuiden 
en Nieuw- en St.-Joosland is de samenstelling gevarieerder. De als opwas ontstane zandkern ten oosten van Nieuw
en St.-Joosland is ten dele zeer licht. In de overige polders komt de bovengrond meestal overeen met de er naast 
gelegen schorgronden. 
Alhoewel op de meeste plaatgronden nog goed akkerbouw bedreven kan worden, bestaat al naar de aard en diepte 
van de zandondergrond bij sommige teelten kans op verdroging. De hoogte van de zomergrondwaterstand speelt 
hierbij een belangrijke rol. Als gevolg van drangwater komt dicht onder de duinen geen verdroging voor. 

III NOORD-BEVELAND 

ONTSTAANSWIJZE 

Het eiland Noord-Beveland is reeds vroeg bewoond geweest. Volgens een (dubieuze) oorkonde (Reigersbergh in 
Boxhorn 1644) blijken Campen en Cortgene al aan het eind van de tiende eeuw te bestaan. Op de op het veen gelegen 
mariene afzettingen van het Oud- en Middelland zijn resten van bewoningen gevonden, die dateren uit de periode 
van omstreeks 1000-1100 na Chr. In deze tijd moet ook de bedijking hebben plaatsgevonden, waardoor de sedi
mentatie voorlopig werd afgesloten. De afzettingen bestonden overwegend uit kalkhoudende en kalkrijke zavel met 
in de omgeving van het tegenwoordige Geersdijk een zwaardere kern. 
Door de afwezigheid van grote kreekruggen miste dit landschap de typische topografie van hoge kreekruggen en 
lager gelegen poelen. Wel heeft vóór 1530 op grote schaal moernering plaatsgevonden en verkreeg het vlakke polder
land een „hollebollig" aanzien. 
Omstreeks 1200 bestond Noord-Beveland nog uit twee door de Wijtvliet gescheiden eilanden (zie bijl. 3), die nader
hand door afdamming aan elkaar zijn gevoegd. 
Nadat reeds verschillende dijkdoorbraken het eiland bedreigd hadden, ging bij de St. Felixvloed van 1530 en de 
storm in november 1532 het gehele eiland ten onder. Ongeveer 70 jaar is het drijvende gebleven. Inmiddels was de 
opslibbing zover gevorderd, dat belangrijke oppervlakten opnieuw rijp waren voor bedijking. De Oud-Noordbeve-
landpolder werd in 1598-99 als eerste polder bedijkt. Deze bedijkingsactiviteit is doorgegaan tot in de negentiende 
eeuw waarbij het eiland zijn huidige vorm verkreeg. Aan de noordzijde heeft men voortdurend strijd moeten voeren 
tegen dijkvallen en landverlies. Bij het gereedkomen van de dammen door het Veersche Gat en de Zandkreek is een 
einde gekomen aan het bestaan als eiland. 

KAARTBESCHRIJVING 

Als gevolg van de hernieuwde opslibbing na de St. Felixvloed in 1530 kan het gehele eiland thans in bodemkundig 
opzicht tot de Nieuwlandgronden worden gerekend. Op enkele plaatsen is het Nieuwlanddek dunner dan 120 cm. 
Veelal bedraagt de dikte 120-200 cm en wordt hieronder het oppervlak van het voormalige Noord-Beveland aan
getroffen (zie bijl. 3). De Nieuwlandgronden zijn geheel kalkrijk en de profielen worden naar beneden toe lichter. 
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De oorspronkelijke hoogteverschillen van het voormalige Noord-Beveland zijn genivelleerd door het nieuw afgezette 
sediment. De oude verkaveling is hierbij eveneens verdwenen en vervangen door een rationele rechthoekige indeling. 
De bodemgebruiksvorm is hoofdzakelijk akkerbouw. 

Schorgronden (7, 8 en 9) 

Tot de schorgronden worden de tot minstens 80 cm slibhoudende profielen gerekend. Een nadere onderverdeling is 
gebaseerd op het lutumgehalte van de bovengrond. Grote oppervlakten worden ingenomen door de middelzware 
klasse (8) met 17^ tot 35% lutum. Uit landbouwkundig oogpunt zijn dit ideale gronden, geschikt voor een uitgebreide 
zware vruchtwisseling. 
Opgemerkt moet worden, dat de gebieden minder homogeen zijn dan de kaart suggereert. Kleine oppervlakten met 
zwaardere of lichtere bovengrond of uit plaatgrond bestaande, zijn niet aangegeven. 
Tot de meest uniforme gebieden kan de in het noord-oosten gelegen Oud-Noordbevelandpolder worden gerekend. 
Deze behoort, uit het oogpunt van agrarische produktiviteit bezien, door zijn gunstige en homogene samenstelling 
tot de topklasse der Nederlandse gronden. 
Waar binnen 120 cm het oude cultuurvlak van het verdronken middeleeuwse Noord-Beveland voorkomt, bestaat deze 
afzetting overwegend uit een grauwgrijze, kalkhoudende tot kalkrijke zavelgrond (Steur, e.a., 1956). Door de gunstige 
samenstelling van dit materiaal is hiervan nauwelijks enige storing op de lucht- en waterhuishouding te verwachten. 
De zwaarste gronden (9) liggen langs de oever van de Zandkreek en het Veersche Gat. De Soelekerkepolder neemt 
hiervan de belangrijkste oppervlakte in. De profielen gaan onder een kleibovengrond met 35-45% lutum over in 
lichte klei of zavel. Soms komt beneden 80 cm zand voor. Voor granen zijn dit zeer produktieve gronden, maar 
overigens door moeilijkheden bij het verkrijgen van een goed zaaibed en bij het oogsten van hakvruchten minder 
geschikt voor een zeer uitgebreide vruchtwisseling. 
De lichte zavelgronden (7) komen verspreid in kleinere oppervlakten voor. Deze gronden zijn eveneens van goede 
kwaliteit en bezitten specifieke eigenschappen voor de fijnere teelten. Fijnzadige gewassen en verschillende vormen 
van tuinbouw zijn hier zeer op hun plaats. 

Plaatgronden (10 en 11) 

Een belangrijk complex plaatgronden vinden we ten oosten van Wissenkerke. Verder komt onder Kamperland nog 
een strook plaatgronden voor. Overwegend vertonen de plaatzandprofielen een geleidelijk verloop van het slib
houdende dek naar de zandondergrond. Beneden 80 cm worden de profielen vaak weer iets slibrijker. De variatie 
naar aard en diepte van de zandondergrond binnen de aangegeven gebieden van de eenheden 10 en 11, is groot, 
waardoor op korte afstand belangrijke produktiviteitsverschillen optreden. De grofheid van het zand varieert van ca. 
105 tot 150 mu ; het lutumgehalte varieert van 6 tot 1 %. Een uitzondering hierop vormt de voornamelijk in de Jacoba-
polder gelegen meest westelijke strook plaatgronden. Deze gaan via een bovengrond van lichte en zware klei vrij 
scherp over in zeer lutumarm zand met M50-cijfers van ca. 160 tot 170. De beworteling houdt bij de zandlaag abrupt op. 
De capillaire opstijging in het zand is gering. 

In de overige gebieden met plaatzand bestaat de bovengrond veelal uit lichte of zware zavel. 
De produktiviteit houdt nauw verband met de aard en diepte van de zandondergrond en de hydrologische toestand. 
Zeer in het algemeen kan worden gesteld, dat in zandgebieden langs de kust vrij hoge en in het centrum van het eiland 
matig diepe grondwaterstanden voorkomen. Als gevolg van hoge grondwaterstanden komt op diverse plaatsen langs 
de kust totaal gereduceerd materiaal binnen 120 cm voor (dijkkwel). 

IV SCHOUWEN EN DUIVELAND 

ONTSTAANSWIJZE 

De oude zeekleigronden behoren met het jonge duinlandschap, het Oppervlakteveen en de jonge zeeklei tot de aan 
of nabij de oppervlakte voorkomende formaties. De Oude zeeklei ligt volgens Kuipers (1960) in het lage centrum van 
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Schouwen nagenoeg aan de oppervlakte. Volgens bovengenoemde auteur is hier het Oppervlakteveen ten gevolge van 
de moernering verdwenen en heeft afzetting van jonge zeeklei bijna niet plaatsgehad. 
Overigens is, uitgezonderd in het duingebied, op geheel Schouwen en een belangrijk deel van Duiveland, de jonge 
zeeklei in de vorm van Oud- en Middelland tot ontwikkeling gekomen. Dit is gebeurd onder invloed van de eerste 
subatlantische transgressies (zie pag. 6). 
De duinrand bestaat aan de oppervlakte uit jong duinzand of verwaaid oud duinzand. In de ondergrond zijn de 
tot het strandwallencomplex behorende oude duinen aanwezig. 
Waar kleiplaatgronden zijn ontstaan (Burgh en Scharendijke) veronderstelt Kuipers (1960) nog invloed van de vroeg-
Romeinse transgressie. De tweede (vroeg-Middeleeuwse) transgressie is van veel groter invloed geweest en heeft de 
grondslag gelegd voor dit jonge zeekleigebied. 
In de derde (post-Karolingische) transgressie omstreeks 1000 n. Chr., heeft naast sedimentatie ook veel erosie plaats
gehad en gedeelten van het eerder gevormde Oudland gingen weer verloren. Hieraan is ten slotte paal en perk gesteld 
door het leggen van dammen en dijken. Vóór 1200 lag Schouwen reeds binnen een ringdijk. 
Nadat in de post-Karolingische tijd een gedeelte van het Oudland was weggeslagen of overstroomd, zijn hier uit
gestrekte nieuwe schorren ontstaan. Deze zijn naderhand als Nieuwland bedijkt. 
De eerste historisch bekende doorbraken op Schouwen en Dreischor dateren van 1288 (Van Empel en Pieters, 1935). 
Omstreeks 1300 bestond dit gebied uit vier eilanden. Tot „Scouden", het voornaamste eiland, behoorde het gehele 
gebied ten westen van de Goude. Dit bestond uit zes ,,zesdedelen". Een stroompje de ,,Scelveringhe" scheidde het 
westendeel van de rest. Op de door Beekman ontworpen kaart van omstreeks 1300 (bijlage 3) zien we, dat Bommene 
gelegen boven het huidige Zonnemaire, nog onbedijkt land is. Het is niet uitgesloten, dat dit eiland in deze tijd met 
moerdijken bedijkt en bewoond was ten behoeve van de zoutnering (De Bruin, 1954). De eilanden „Dreischier", 
het huidige Dreischor, en het hier ten zuiden van gelegen Duvelant waren reeds definitief bedijkt. Het water de Goude 
scheidde Scouden van Dreischier en Duvelant. De Sonnemaer was een stroom tussen Bommene, Dreischier en 
Scouden, terwijl het Dycwater Dreischier van Duvelant scheidde. 
In de veertiende eeuw werd de Goude door de bedijking van de polder Noordgouwe afgesloten. Scouden en Dreischier 
werden hierdoor met elkaar verbonden. In 1401 vond in de stroom de Sonnemaer bedijking van de gelijknamige 
polder plaats (De Bruin, 1954). De bedijking zette zich in deze eeuw in de wateren tussen bovengenoemde eilanden 
gestaag voort. In korte tijd werden de polders Bommene, Natairs, Bloois en nog een aantal kleinere poldertjes bedijkt. 
De bedijking vond plaats nadat de vroegere Oud-Middellandafzettingen geheel of gedeeltelijk waren weggevaagd en 
zich op vele plaatsen een dikke laag jong sediment had gevormd. Alleen het Dycwater vormde nu nog een scheiding 
tussen Duvelant en het overige deel. 
Aan de zuidzijde van Schouwen had men in de veertiende en vijftiende eeuw zwaar te kampen met dijkvallen en werd 
men met de bedijking in het defensief gedrongen. Nauwelijks bekomen van de door de grote vloed van 1530 aange
richte verwoestingen, werd Schouwen in 1532 nogmaals overstroomd. 
Ook Duiveland overstroomde in 1530 geheel, maar herstel volgde spoedig. Met de vloed van 1532 bleven hier de 
parochies Ouwerkerk-Nieuwerkerk en Kapelle in dezelfde winter onder water. 
Nadat de vloeden 1530 en 1532 ook het gebied van Bommene en Natairs niet onberoerd hadden gelaten, volgde een 
generale inundatie bij de Allerheiligenvloed van 1570. Na enkele pogingen tot herstel, werd het in 1682 voorlopig 
prijsgegeven. Eerst in het begin van de achttiende eeuw werd een klein deel als Nieuw-Bommenee en Nieuw-Naters 
herdij kt. 
In het zuiden van Schouwen hielden dijkvallen en overstromingen voortdurend aan. Veel land met dorpen en lande
rijen werd met het leggen van inlagen buitengedijkt. In het tijdvak 1300-1559 bedroeg het landverlies aan deze 
zijde volgens Van Empel en Pieters (1935) 2710 ha. 
In de achttiende eeuw werd ook Duiveland van het Zijpe uit en eveneens in het zuiden bij Ouwerkerk door dijkvallen 
geteisterd. 
Hoewel met het vorderen van de techniek in de dijkbouw het aantal dijkdoorbraken afnam, bleef vooral langs de 
zuidrand de zee een voortdurende bedreiging vormen. Met de ramp in 1953 werd vrijwel het gehele gebied nogmaals 
geïnundeerd. 
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Van landwinst is sedert de zestiende eeuw maar weinig sprake. Deze bleef tot kleine stukjes beperkt. De voornaamste 
bedijkingen vonden na de zeventiende eeuw in het onlangs geheel afgesloten Dijkwater plaats. 

KAARTBESCHRUVING 

Het duinlandschap 

Duinen (100) 

Het natuurlijke geaccidenteerde duingebied heeft landbouwkundig slechts enige waarde voor de bosbouw. Het is als 
waterkering en recreatieterrein van meer betekenis. 
De duinzandgronden zijn kalkhoudende, slibarme zandgronden met M50-cijfers van ca. 190. 

Duinvlakte- en duinrandgronden (129) 

De aan de binnenzijde van het natuurlijke duingebied gelegen duinvlakte- en duinrandgronden hebben zeer uiteen
lopende eigenschappen. De agrarische gebruikswaarde hangt af van de dikte van het humeuze dek en de diepte 
van de grondwaterstand. Zowel dikke als dunne humeuze dekken en hoge, zowel als lage zomergrondwaterstanden 
komen voor. Globaal kan worden gesteld, dat langs de zuidoostrand een strook van redelijke tot goede hoedanig
heid voorkomt en dat het overige deel bestaat uit te natte tot te droge gronden. De duinrandgronden zijn kalk- en 
slibarm en hebben M50-cijfers van 170 tot 200. 
Bij voldoende dikte van het humeuze dek en bij gunstige grondwaterstanden zijn zij geschikt voor tuinbouw. Voor 
hyacintenteelt geldt het bezwaar van kalkarmoede en te grote fluctuatie van de grondwaterstanden. 

Vervlogen duinzandgronden (153) 

De vervlogen duinzandgronden bestaan uit slibarme tot slibrijke, matig humusarme zandgronden. Door de homo-
genisatie van het periodiek over de achterliggende kleigronden gestoven duinzand, is een klei-zandmengsel ontstaan 
met soms een vrij slechte structuur (betonstructuur). Plaatselijk komen in de ondergrond vrij zuivere zandlagen voor. 
Meestal worden de profielen echter naar beneden slibrijker en gaan over in zuivere zavel- of kleigrond. 
De land- en tuinbouwkundige kwaliteiten van de vervlogen duinzandgronden zijn matig. 

De Oude zeeklei 

Kleiige oude zeeklei (63) 

De kleiige oude zeeklei is in de bovengrond kalkarm, humeus en bevat resten van het verveende Oppervlakteveen, 
terwijl plaatselijk ook wat poelklei wordt aangetroffen. De kalkrijke, slappe ondergrond wordt op ca. 1 m diepte 
zavelig. Vaak zijn de profielen vergraven. 
Als gevolg van de lage ligging en het zoutbezwaar dat daarmee gepaard gaat, waren de kleiige oude zeekleigronden 
vroeger uitsluitend in gebruik voor extensieve weiderij. Bij de herverkaveling zijn ligging en waterhuishouding dras
tisch verbeterd en is de agrarische gebruikswaarde sterk toegenomen. 

Zavelige oude zeeklei (58) 

Het verschil met de voorgaande eenheid 63 betreft in hoofdzaak de granulaire samenstelling. De bovengrond is 
zavelig en gaat omstreeks 50 cm over in zeer lichte zavel of fijn zand. Omstreeks een meter diepte neemt het klei-
gehalte vaak weer toe. De ligging is overwegend iets hoger en het humusgehalte iets geringer dan bij 63. 
Bij goede ligging en waterhuishouding is de gebruikswaarde vrij goed. 

Het Oud/and 

Oude poelgronden (38) 

De grootste oppervlakte van deze kalkarme, zware klei-op-veen-grond komt op Schouwen voor in de omgeving van 

63 



Kerkwerve, Nieuwerkerk en Brijdorpe. Vooral in de oostelijke helft van dit poelgebied wordt op veel plaatsen binnen 
120 cm de oude zeeklei aangetroffen. Een laag Oppervlakteveen of een restant hiervan scheidt de poelklei van de oude 
zeeklei. 
Voor een belangrijk deel is bij het middeleeuwse ,,darinck delven" het veen weggegraven. 
Ten gevolge van dit moeren en de diepe grondbewerking met egalisatie bij de herverkaveling hebben de meeste van 
deze laaggelegen profielen een gestoorde opbouw. 
De geschiktheid voor bouwland is wegens de ongunstige fysische en chemische eigenschappen matig. Indien de 
ontwatering en verzorging aan redelijke eisen voldoen, is goed produktief grasland mogelijk. 

Kleiplaatgronden (27) 

Deze eenheid met een storende kleilaag in het profiel neemt slechts een geringe oppervlakte in en komt alleen voor 
ten zuiden van Burgh en in het noorden van Schouwen. De onder de lichtere bovengrond gelegen kleiplaat heeft een 
dichte structuur en is slecht doorlatend. De weinig structuurstabiliteit bezittende, kalkarme, lichte bovengrond 
verslempt sterk. De geschiktheid van deze gronden voor akkerbouw is slechts matig. 

Oude kreekruggronden (19v en 20v) 

De eenheden komen in het zuidwesten, aansluitend op de kleiplaatgronden voor en langs de oostrand van de poel-
gronden. Het zijn profielen met een kalkarme bovengrond van lichte of zware zavel. De lichte eenheid 19 heeft 
meestal een ondergrond van zeer lichte zavel of fijn zand. Eenheid 20, de zwaardere, is ook in de ondergrond slib
rijker. Door kalkarmoede en het lage humusgehalte in de bovengrond treedt vlug verslemping op. 
De landbouwkundige kwaliteiten variëren van matig tot vrij goed. Het verslempen en enige droogtegevoeligheid 
van de lichtste eenheid is voor bepaalde culturen een bezwaar. 

Het Middelland 

Jonge poelgronden (23) 

Op Schouwen komen deze gronden voornamelijk rond Zierikzee en op Duiveland nabij Noordgouwe en Ouwerkerk 
voor. De profielen bestaan overwegend uit een dek kalkhoudende naar beneden kalkrijk wordende zavel of lichte 
kleigrond, dieper dan 50 cm overgaande in oude poelklei met soms veen boven 120 cm. De ligging is laag tot matig 
hoog met vooral in de lage delen vergraven profielen, die „gemoerd" zijn. 
Na de herverkaveling komt voornamelijk akkerbouw voor. Bij goede ontwatering is deze grond hiervoor vrij goed 
geschikt; voor grasland evenwel uitstekend geschikt. 

Jonge kreekruggronden (7 en 7v) 

De op de Bodemkaart onderscheiden eenheid voor de kreekruggronden van het Middelland komt grotendeels in het 
noordwesten van Schouwen voor. De stroken bestaan gedeeltelijk uit verschillende, doch naast elkaar gelegen kreek
ruggen, die om kaarttechnische redenen zijn samengetrokken en als één rug worden voorgesteld. In werkelijkheid 
zijn het dus meer ruggen gescheiden door smalle stroken lager gelegen grond. Duidelijke ruggen zijn aangegeven als 7v. 
De kreekruggen hebben kalkrijke, licht zavelige profielen naar beneden vaak overgaand in slibhoudend fijn zand. 
De bouwvoor is ten dele ontkalkt en iets slempig. 
Voor verschillende vormen van land- en tuinbouw is deze grond goed geschikt. Bij de vaak voorkomende diepe 
zomergrondwaterstanden is hij voor bepaalde gewassen iets droogtegevoelig. 

Overig Middelland (7 en 8) 

Tussen de kreekrug- en poelgronden komen op Schouwen belangrijke oppervlakten zavelgrond (7 en 8) voor. Dit 
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is ook het geval in de polder Vierbannen van Duiveland (gebied van Kapelle, Nieuwerkerk, Ouwerkerk) en het 
westelijk deel van de polder Dreischor. Lager gelegen, kalkhoudende tot kalkrijke zavelgronden van 15-25% lutum 
wisselen af met smalle, lichtzavelige kreekruggen. Plaatselijk komt in de ondergrond oude poelklei en/of veen voor. 
De landbouwkundige kwaliteiten zijn goed. Een nauwe drainage is, vooral bij een ondergrond van poelklei of veen, 
gewenst. 

Het Nieuwland 

Schorgronden (7, 8 en 9) 
De geheel kalkrijke schorgronden liggen uitsluitend beoosten de lijn Brouwershaven-Zierikzee. Alleen de bodem-
eenheden 7 en 8 komen in belangrijke oppervlakten voor en 8 valt grotendeels in de lutumklasse 17^-25%. 
Bij Dreischor en Sirjansland wordt binnen 120 cm plaatselijk het Oud- of Middelland aangetroffen. 
De land- en tuinbouwkundige waarde van de schorgronden is uitstekend. 

Plaatgronden (10 en 11) 
Het merendeel der plaatgronden (lOen 11) ligt oostelijk van de lijn Brouwershaven-Zierikzee en wel in de veertiende-
eeuwse bedijkingen. Het zandplatencomplex bij Noordgouwe bestaat uit een dek zeer lichte en lichte zavel, in dikte 
wisselend van ca. 30-70 cm, overgaand in zand (M50 = 105 tot 140). 
Ten noorden en oosten van Dreischor zijn de zeer licht zavelige en zavelige dekken dikker en begint het zand op ca. 
60 cm. 
Het aaneengesloten complex plaatgrond in de Sirjanspolder en Oosterland is hooggelegen en heeft veelal een dun, 
zeer licht zavelig dek (ca. 8% lutum), overgaand in zand. Het zuidelijk deel van de Oosterlandpolder bestaat voor
namelijk uit lichte zavelgrond, omstreeks 60 cm overgaand in fijn zand. 
De landbouwkundige waardering stijgt met toenemende zanddiepte, afnemende zandgrofheid en niet te diepe zomer-
grondwaterstanden. De zeer lichte zavelgronden hebben de onaangename eigenschap bij droge, onbedekte grond 
spoedig te stuiven. 
Het bodemgebruik is voornamelijk akkerbouw waarvoor de gronden matig tot goed geschikt zijn. Een gedeelte van 
de zeer lichte gronden ten zuiden van Noordgouwe is bebost. Verder komt verspreid liggend grasland voor. 

Overslaggronden (151-152) 
De overslaggronden (dijkdoorbraakgronden) zijn ten noorden van Zierikzee en ten westen van Noordgouwe en 
Ouwerkerk gelegen. De profielen van het oostelijk deel van de overslaggronden bij Zierikzee hebben een licht zavelige 
bovengrond, overgaande in fijn zand. Op ca. 1 meter komt hieronder zavel of klei voor. Het westelijk gebied (eenheid 
152) bestaat, evenals de overige overslaggronden, uit een matig humusarme, fijnzandige bovengrond. Naar beneden 
wordt het zand humusarmer en grover en rust soms op ca. 1 m diepte op zavel of klei. 
De eenheid 151 heeft goede land- en tuinbouwkundige kwaliteiten. Eenheid 152 is in vele gevallen te droog. 

Kreekbeddinggronden (154) 
Naast vele kleinere niet of slechts met een streeplijn op de kaart aangegeven beddingen komt deze eenheid als een 
laaggelegen strook ten oosten van Ouwerkerk voor. Deze bestaat uit een complex van natte, vaak ziltige, sterk 
gereduceerde, meer of minder kleihoudende profielen en hoger gelegen licht zavelige of zandige profielen met 
permanente reductie tussen 50 en 120 cm. 
Voor bouwland zijn deze gronden te nat, voor grasland hangt de gebruikswaarde af van de ontwatering. 

V THOLEN 

ONTSTAANSWIJZE 

Evenals in andere oude kernen van Zeeland, o.a. op Walcheren, Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland, liggen ook 
op Tholen Middellandgronden aan de oppervlakte. In tegenstelling tot deze gebieden is hier echter tijdens en ook 
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na de vorming van het Oppervlakteveen een duidelijke rivierinvloed aantoonbaar. Over belangrijke oppervlakten, 
o.a. te St. Maartensdijk en Scherpenisse, is de bovenkant van het veen kleiig en de hierop afgezette klei aanvankelijk 
venig of humeus ontwikkeld. Het voorkomen van het in voedselrijk milieu gevormde eutrofe veen en de aanwezigheid 
van kleiig veen en venige klei wijzen met de op verschillende plaatsen gevonden kattekleiafzettingen (klei met vlekken 
van basisch ferrisulfaat (Van der Spek, 1950)), op rivierinvloed tijdens de sedimentatie en een tijdelijk brak milieu. 
Ook uit diatomeeënonderzoek blijkt dat het milieu afwisselend zoet en zout is geweest. Hoogstwaarschijnlijk zijn 
de brakke afzettingen ontstaan onder invloed van de voormalige Striene (bijl. 3). Vanaf de in het zuiden gelegen 
Nieuw-Strijenpolder vormde deze oude rivierloop langs de noordwestzijde van de gemeente Tholen via Noord-
brabant en de Hoekse Waard een verbinding met de Maas (Beekman, 1948). Onder invloed van de getijden en hoge 
rivierstanden is van hieruit en vanuit de hiermee in verbinding staande geulenstelsels (o.a. de ten zuidoosten van St. 
Maartensdijk gelegen Pluimpot) het veengebied overstroomd, aangetasten opgeslibd. 

Of de eerste zogenaamde vroeg-Romeinse transgressie hier invloed heeft gehad is onduidelijk. Op grond van archeo
logische vondsten en de bodemgesteldheid is het wel aannemelijk, dat de transgressies vanaf de derde eeuw tot 
omstreeks 1100 na Chr. zich hier lieten gelden. Tijdens de vroeg-Middeleeuwse transgressie zijn dan de kreekruggen 
en poelgronden gevormd, terwijl in de post-Karolingische tijd grote delen verder zijn opgeslibd met een voornamelijk 
zavelig materiaal. Behalve sedimentatie vond langs de noordwestzijde van de Eendracht erosie van de oudere sedi
menten plaats. Latere op- en aanwassen vormden hier Nieuwlandgronden. 
Na de bedijking van de eerst gevormde gebieden, omstreeks de elfde en twaalfde eeuw, is door het darinkdelven veel 
grond vergraven. De gevolgen hiervan waren nog zeer recent te zien in laaggelegen en vaak bultig liggende percelen. 
Na de uitgevoerde herverkaveling hebben de Oud- en Middellandgronden door egalisatie en nieuwe vormgeving 
veel van hun specifieke vorm en karakter verloren. 

KAARTBESCHRIJVING 

Het Oudland 
Oude poelgronden (38) 

Poelgronden met vrij dikke, kalkarme, zware kleilagen komen ten zuiden van Scherpenisse voor. De bovengronden 
zijn zavelig, naar beneden overgaand in zware, kalkarme, vaak humeuze klei. Dieper dan 60 cm komt onder de zware 
klei veen voor. De in het poelgebied gelegen secundaire en kleinere, zavelige kreekruggen zijn wegens de kleine schaal 
van de Bodemkaart niet aangegeven. 

Een overeenkomstig gebied in de Schakerloopolder ten westen van Tholen is zeer gevarieerd van opbouw. Smalle 
kronkelende kreekruggen wisselen af met lage poelgronden op veen. Het veen komt meestal tussen 60 en 120 cm, 
soms zelfs boven 60 cm in het profiel voor. De bovengrond is meestal zavelig. 
Ten noorden van Poortvliet bestaat het op het veen gelegen kleidek uit zware, humeuze klei. Langs de randen ligt 
het veen overwegend dieper dan 60 cm, maar in de kernen komt het over belangrijke oppervlakten hoger in het 
profiel voor. 
In het raam van de herverkaveling zijn thans grote gedeelten herontgonnen en geëgaliseerd. De oude poelgronden 
zijn landbouwkundig laag gewaardeerd. Bij ondiepe ligging van het zoute veen is alleen exploitatie als grasland 
mogelijk. 

Oude kreekruggronden (19 en 20) 
De hooggelegen zavelige kreekruggronden (19v en 20v) zijn tot ca. 40 cm kalkarm. Naar beneden toe worden zij soms 
lichter en gaan dan over in fijn zand. De tegen en tussen de ruggen gelegen zavelgronden zijn eveneens in de boven
grond kalkarm. Waar een zwaardere, storende ondergrond aanwezig is, is dit aangegeven met de toevoeging q. 
De zwaarte van de bouwvoor, die veelal iets lichter is dan de eronder gelegen horizont, bedraagt maximaal 20% 
lutum. 

Door het lichte en fijnzandige karakter en het lage humus- en kalkgehalte van de bovengrond treedt vlug verslem-
ping op. Overigens is de bewerkbaarheid goed en het gebruik voor verschillende vormen van land- en tuinbouw is 
zeer wel mogelijk. 
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Kleiplaatgronden (37) 

Deze zavelgronden met een kalkarme, storende kleilaag beneden de bouwvoor zijn door hun geringe oppervlakte van 
weinig betekenis. De ligging is matig hoog, maar als gevolg van de dichte kleilaag in het profiel, is de waterbeweging 
gering. Deze gronden zijn periodiek te nat, wat vooral risico's geeft bij het begin van de ontwikkeling en opkomst 
der gewassen. 

Het Middelland 

Jonge Poelgronden (23) 

In een langgerekte, zuidoost-noordwest gerichte strook tussen Tholen en St. Annaland komen jongere poelgronden 
voor. De zavelige bouwvoor is meestal kalkarm, soms kalkhoudend. Naar beneden toe worden de profielen kalk-
rijker en gewoonlijk zwaarder. Onder deze kalkhoudende of kalkrijke laag komt vaak kalkarme poelklei van het 
Oudland voor. Plaatselijk is veen binnen 120 cm aanwezig. Afhankelijk van de hoogteligging en de samenstelling 
van het profiel zijn deze gronden vrij goed tot weinig geschikt voor akkerbouw. 

Jonge kreekruggronden (7) 

De kreekruggronden van het Middelland zijn evenals de licht zavelige Nieuwland-schorgronden als bodemeenheid 
7 op de kaart aangegeven. In het algemeen is hun ligging als rug te weinig uitgesproken om dit te onderscheiden als 
7v. Ze komen voor tussen en langs de Oudlandgronden (19, 20, 37 en 38) en de Middellandpoelgronden (23). Het 
zijn relatief tamelijk hooggelegen, lichtzavelige gronden met een naar beneden zandiger wordend profiel. De boven-
grond is meestal kalkhoudend en de ondergrond kalkrijk. 
In de rond Tholen gelegen Dalem- en de Vijftienhonderd gemetenpolder komen tussen de kreekruggronden 
oppervlakten kalkhoudende tot kalkrijke zavelgronden met soms kalkarme, zware ondergrond voor. Het zijn bij 
goede ontwatering gronden met een hoge landbouwkundige kwaliteit. Ook de kreekruggronden bezitten gunstige 
eigenschappen en zijn voor land- en tuinbouw goed geschikt. Door de lichte samenstelling zijn sommige gedeelten 
iets droogtegevoelig. 

Het Nieuwland 

Schorgronden (7, 8 en 9) 

Deze tot minstens 80 cm diepte slibhoudende profielen liggen grotendeels als een brede gordel noordelijk van de 
Oud- en Middellandgronden. De grootste oppervlakte wordt ingenomen door eenheid 8. Deze heeft overwegend een 
uit zware zavel en ten dele een uit lichte klei bestaande bovengrond. 
Een belangrijk gebied met eenheid 7 ligt rond Oud-Vossemeer. Binnen dit gebied zijn kleinere, niet nader vermelde 
oppervlakten zwaardere grond aanwezig. 
De bodemeenheid 9 is van geringe betekenis. De kleine oppervlakten, die hiervan voorkomen, moesten nog enigszins 
overdreven worden voorgesteld om op de Bodemkaart te kunnen worden afgebeeld. 
De schorgronden zijn superieure gronden voor land- en tuinbouw. 

Plaatgronden (10 en 11) 

De voorkomende plaatgronden bezitten grotendeels een bovengrond van lichte of zware zavel, welke naar beneden 
geleidelijk in zand overgaat. Het zand, dat bijna uitsluitend tussen 50 en 80 cm diepte begint, is iets slibhoudend en 
fijn (M-cijfers van 105 tot 130). 
De grondwaterstanden zijn langs de kust matig hoog tot vrij hoog. Plaatselijk komt totale reductie binnen 120 cm 
voor. Meer naar binnen zijn de grondwaterstanden overwegend matig hoog. 
Door de vrij gunstige granulaire samenstelling van het zand en de niet zeer diepe waterstanden komt bij de dieper 
slibhoudende plaatgronden (10) vrijwel geen verdroging voor. 
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De weinig voorkomende ondiepe plaatgronden (11) zijn droogtegevoeliger. 
Door de gunstige combinatie van granulaire samenstelling en grondwaterstand heeft de meerderheid van de plaat-
gronden voor de meeste land- en tuinbouwgewassen een redelijke tot goede produktiviteit. 

VI ST.-PHILIPSLAND 

ONTSTAANSWIJZE 

Tussen de wateren Zijpe, Krammer, Slaak en Krabbebeek is dit eiland in de vijftiende eeuw als opwas bedijkt. Er 
lagen toen de zogenaamde uitgorzen en slijklanden genaamd Roosenboom, Ruucstoppelen, die Weelden en Graef-
nisse (Van Empel en Pieters, 1935; De Bruin, 1953). 

FIG. 34. St.-Philipsland en omgeving tussen 1663 en ca. 1680 (naar De Bruin, 1953). 
(cliché Kon. Ned. Aardr. Genootschap) 

Anna van Bourgondië kreeg in I486 van Maximiliaan van Oostenrijk en Philips de Schone octrooi tot bedijking 
van deze schorren. Het toenmalige gebied werd in vier kwartieren bedijkt en in 1491 was de bedijking reeds voltooid. 
Overstromingen bleven niet uit. Na doorbraken in o.a. 1511 en 1530 bleef het eiland sedert de grote vloed in 1532 
meer dan een eeuw drijvende. 
Met de bedijking van de Oude Polder van St.-Philipsland, die vroeger St. Filipslandpolder heette (fig. 34), in 1645, 
werd dit schorrengebied weer in een eiland herschapen. In de achttiende, negentiende en twintigste eeuw zijn suc
cessievelijk de overige polders als aanwas bedijkt. 
Door het leggen van een dam is het eiland in 1858 verbonden met het vasteland. Ten gevolge van doorbraken is 
ongeveer 25 jaar later een nieuwe zwaardere dam in het Slaak gelegd. 
Het gehele gebied behoort bodemkundig tot het Nieuwland. In hoeverre andere formaties aanwezig zijn geweest, is 
onbekend. 
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KAARTBESCHRUVING 

Het Nieuwland 

Schorgronden (7, 8 en 9) 

De schorgronden van St.-Philipsland worden voor het grootste gedeelte vertegenwoordigd door de middelzware 
klasse (eenheid 8). Plaatselijk komen hiertussen, niet op de kaart vermelde, kleinere oppervlakten zwaardere of 
lichtere schorgronden en plaatgronden voor. 
De profielen in de Oude Polder van St.-Philipsland bestaan uit twee afzettingn, nl. die van vóór en die van na de 
overstroming van 1532. De profielen zijn diep slibhoudend en geheel kalkrijk, maar de oudste afzetting, die op wisse
lende diepte in het profiel voorkomt, heeft een grauwgrijze kleur en een stug karakter. 
Een oppervlakte zware gronden (9) ligt in de Henriettepolder. Vooral tegen de oudste dijk komen binnen deze polder 
zware en dikke kleidekken voor. 
Een oppervlakte lichte zavel (7) van enige betekenis ligt in de interprovinciale Prins Hendrikpolder. 
De hier en daar verspreid liggende kleine oppervlakten zwaardere gronden zijn op de kaart niet aangegeven. 

Plaatgronden (10 en 11) 

Bij de aan de westzijde gelegen plaatgronden varieert de zwaarte van de bovengrond van ca. 17^ tot 40% lutum. De 
profielen gaan op sterk wisselende diepte vaak abrupt over in een meer of minder gelaagde zandondergrond. Het 
M50-cijfer van het zand bedraagt lOOtot 140. In het oosten, tegen de Slaakdam, zijn de bovengronden licht ( ± 8-17^% 
lutum). De zandige ondergrond is iets slibhoudend en fijn (M50 = 105 tot 120). Als gevolg van hoge grondwater
standen wordt in deze hals totale reductie boven 120 cm veelvuldig aangetroffen. Hierdoor zijn deze plaatgronden 
niet onderhevig aan verdroging. Bij de overige plaatgronden komen overwegend iets diepere zomergrondwater-
standen voor. Met name in de Anna-Jacobapolder treden in drogere zomers duidelijke verdrogingsverschijnselen op. 

VII ZUID-BEVELAND 

ONTSTAANSWIJZE 

Het huidige Zuid-Beveland valt zowel bodemkundig als landschappelijk in twee delen uiteen. Enerzijds het Oud- en 
Middelland met zijn kronkelende wegen, grillige verkaveling en bonte afwisseling van laaggelegen graslanden en 
hooggelegen bouwland en boomgaarden, anderzijds het Nieuwland, de jongere bedijkingen met een patroon van 
rechte wegen en een strakke verkaveling. Akkerbouw en fruitteelt zijn hier de voornaamste vormen van bedrijfs
voering met alleen langs lage kreken en dijken grasland. 
De aanwezige landschappelijke verschillen kunnen uit de ontstaanswijze worden verklaard. 
De oude kernen, zoals de Breede Watering Bewesten Yerseke, de Ellewoutsdijk-, Baarland- en Hoedekenskerke-
polder, vormden met de eertijds verdronken gebieden Reimerswaal en Borssele het landschap van kreekrug- en 
poelgronden. Het zijn van oudsher door stromen gescheiden aparte bedijkingen geweest (zie ook bijl. 3). 
De occupatie van deze gebieden ligt omstreeks 1000 na Chr. Trachtte men zich eerst voor het water veilig te stellen 
door het ontwerpen van kunstmatige hoogten,,stellen" en „bergjes", al spoedig ging men ertoe over belangrijke opper
vlakten te omkaden. In de loop der eeuwen is door de agressiviteit van de zee veel van het Oudland verloren gegaan. 
Vooral de beruchte vloed van 5 november 1530 was catastrofaal en bijna het gehele eiland is hierbij overstroomd. 
Belangrijke gedeelten, zoals West-Borssele en Oud-Everinge in het zuidwesten gingen geheel ten onder (Van Empel 
en Pieters, 1935). In het zuidoosten en oosten van het eiland waren de verliezen nog erger, want Zuid-Beveland Beoosten 
Yerseke ging hierbij geheel verloren en tot op heden is nog slechts een klein gedeelte van deze watering herwonnen. 
Het tot de Breede Watering Bewesten Yerseke behorende Kruiningen, dat bij deze vloed ook overstroomde, werd 
door het opwerpen van de Zanddijk buitengedijkt en later weer herwonnen. Tholseinde en Couwerve ten oosten 
van Yerseke zijn tot nu toe gemeen blijven liggen met de zee. 
Naast de strijd om het behoud van de eerste bedijkingen zijn ook al vroeg nieuwe op- en aanwassen bedijkt. Wol-
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phaartsdijk als eiland wordt al vóór 1000 na Chr. genoemd (Reigersbergh in Boxhorn, 1644; Van der Baan, 1866). 
De oudste berichten hierover zijn echter dubieus. 
In 1105 wordt Wolphaartsdijk voor het eerst met name als eiland genoemd. In 1334 gaat het bij een stormvloed bijna 
geheel ten onder en verschillende delen blijven tientallen jaren en zelfs eeuwen drijvende. Met de bedijking van de 
Wilhelminapolder in 1810 wordt nog een belangrijk deel van het voormalig eiland herwonnen. 
Ten westen van de Breede Watering Bewesten Yerseke is vóór 1289 van het zogenaamde Heinkenszand een deel 
bedijkt in de Oudelandpolder, waarna spoedig vele bedijkingen als aanwas volgen. Ovezande, reeds vóór 1280 als 
eiland bedijkt, werd in de veertiende eeuw met de polders van West Baarland door de bedijkingen van de Nieuw 
Ovezandepolder verbonden. De afdamming van de Zwake, als doorstromende getijdegeul, vindtin 1445 ten zuiden 
van 's-Gravenpolder plaats. 
In het oosten van Zuid-Beveland, met Reimerswaal als voornaamste handelsstad, vinden in de veertiende en vijftiende 
eeuw ook regelmatig bedijkingen plaats. 
Het gebied van Waarde wordt, nadat omstreeks de elfde eeuw op het weinig ontwikkelde Oudland nieuwe sedimenten 
zijn afgezet, spoedig hierna bedijkt. 
Zoals reeds eerder is vermeld, gaat met de vloed van 1530 ook geheel oostelijk Zuid-Beveland ten onder. Een deel, 
waaronder Waarde, Valkenisse en Krabbendijke met delen van Bath, Rilland en Hinkelenoord wordt binnen 
enkele jaren herdijkt. Met de verschillende stormvloeden tot en met 1570 ging nogmaals bijna alles verloren. Na 
spoedig herstel van het gebied tussen Kruiningen en Waarde duurde het tot het laatst der zestiende eeuw voor men 
begon te bedijken tegen het oostelijk deel van de polder Kruiningen. Successievelijk heeft men in de loop der eeuwen 
de bedijkingen in oostelijke richting voortgezet. 
In 1867 werd Zuid-Beveland met het vasteland van Noordbrabant verbonden door een spoorwegdam. Vooral ten 
zuiden van deze dam vond sterke aanwas plaats, hetgeen spoedig tot nieuwe bedijkingen leidde. 

KAARTBESCHRIJVING 

Het Oudland 

Poelgronden (38) 

De poelgronden van de Breede Watering Bewesten Yerseke worden doorsneden door de grote kleiplaatkreekrug 
van Kapelle (37). Aan de westzijde, in de „Poel", zijn de poelgronden voor het grootste gedeelte gemoerd. Het zijn 
dus vergraven kleigronden, waar het veen voor een belangrijk deel onderuit is gehaald. Als gevolg hiervan is de ligging 
laag en vaak onegaal. De in de zomer keihard opdrogende bulten wisselen af met in de winter blankstaande kuilen. 
Te natte en te droge gronden komen op korte afstand naast elkaar voor. Op de matig hoog gelegen gronden geeft 
het grasland de beste resultaten. Tenzij geëgaliseerd zijn de poelgronden uitsluitend in gebruik voor de veehouderij. 
Langs de zuidrand van de Breede Watering Bewesten Yerseke ligt een strook poelgronden, die voor een belangrijk 
deel niet is gemoerd. Dit zijn relatief hoog gelegen zware kleigronden met een lichtere, sterk „stoffige" bovengrond. 
De landbouwkundige kwaliteiten zijn als gevolg van kalkarmoede en geringe doorlatendheid slechts matig. 
De poelgronden ter weerszijden van het Kanaal door Zuid-Beveland zijn voor een groot deel gemoerd. De ligging is 
onegaal en de laagste delen ondervinden veel zoutbezwaar (fig. 35). Op sterk wisselende diepte komt binnen 120 cm 
vaak veen voor. 

De poelgronden bij Hoedekenskerke, Baarland en Ellewoutsdijk hebben door de in het raam van de herverkaveling 
uitgevoerde werkzaamheden veel van hun oorspronkelijk aanzien (ontwatering, ligging, percelering en soms profiel-
opbouw) verloren. Hierdoor zijn deze gronden behalve voor grasland ook grotendeels geschikt geworden voor bouw
land. Gezien de minder gunstige profieleigenschappen zullen ze tot de matige bouwlandgronden moeten worden 
gerekend. 

Kleiplaatgronden (37) 

Voor het merendeel zijn de hier voorkomende kleiplaatgronden ontstaan in een grote met zand en zavel volgeslibde 
stroomgeul. Tijdens het verlandingsproces is ook kalkarme klei afgezet, de zogenaamde kleiplaat. 
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Thans vormt deze kleiplaat, onder een lichte, slempige bovengrond, een storing voor de waterhuishouding en be-
worteling van de gewassen. Door de relatief hoge ligging is de ontwateringsdiepte meestal wel voldoende. Waar 
zand onder de kleiplaat aanwezig is, komt plaatselijk enige verdroging voor. 
Grotendeels zijn de kleiplaatgronden in gebruik voor fruitteelt. Ze zijn hiervoor evenals voor bouwland slechts 
matig geschikt. 

Oude kreekruggronden (20v) 

Slechts bij Nisse en 's-Heer-Arendskerke komt van deze eenheid een kleine oppervlakte voor. Het zijn relatief hoog 
gelegen zavelgronden met een wat slempige, kalkarme bovengrond. 

Het Middelland 

Jonge poelgronden (23) 

De niet gemoerde jonge poelgronden bezitten onder een weinig kalk bevattende bouwvoor een kalkrijke kleilaag, 
die op kalkarme oude poelgrond is afgezet. De doorlatendheid en structuur is aanmerkelijk beter dan bij de oude 
poelgronden. Een belangrijk deel van deze gronden is gemoerd, heeft een lage onegale ligging en is hierdoor alleen 
geschikt voor gebruik als grasland. 

FIG . 35. Zilt perceel met onegale ligging. In het verleden is het veen, voor moernering, in de ondergrond plaatselijk weggegraven. Behalve 
een hollehollige ligging van het gemoerde gedeelte heeft dit ook een accentuering van de hoogteverschillen met de kreekruggen (achter
grond) teweeggebracht. 

(Foto Stichting voor Bodemkartering nr. R26-133). 
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De gebruikswaarde, voor grasland en bij gunstige ligging voor bouwland, is hoger dan van de oude poelgronden. 

Jonge kreekruggronden (7 en 8) 

Als zavelige ruggen komen de kreekruggronden voor tussen de poelgronden (7v en 8v) en als vlakke, soms iets lagere 
stroken tussen en langs de kleiplaatgronden. Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt ca. 12 to 20%. Het 
merendeel van de profielen heeft onder de bouwvoor een iets zwaardere laag en wordt daarna iets lichter. De bouw
voor is kalkarm of kalkhoudend, de ondergrond kalkrijk. 
Onder Kattendijke en in de Goessche Polder komen vlakke gebieden met soortgelijke profielopbouw voor. Deze 
profielen worden echter naar beneden iets zwaarder en gaan vaak op ± 1 m diepte over in kalkarme klei. Zij zijn 
op de Bodemkaart aangegeven met de toevoeging q. 
De landbouwkundige kwaliteiten van de zavelgronden zijn goed. Behalve voor akkerbouw kunnen zij uitstekend voor 
tuinbouw worden benut. Bij een kalkarme, storende, zware ondergrond is een goede drainage een eerste vereiste. 
De hoog gelegen, lichte zavelgronden zijn iets droogtegevoelig. 

Het NieuwJand 

Schorgronden (7, 8 en 9) 

Grote aaneengesloten oppervlakten schorgronden (8) vinden we in het oosten onder Krabbendijke en Rilland-Bath. 
In het westen komen zij voor onder Oostkerke en eveneens onder Borssele, maar hier met toevoeging q voor de 
zware, kalkarme ondergrond. Zware schorgronden (9) liggen in de Jacob- en Quarlespolder. Verder komen schor
gronden, zowel eenheid 7 als 8, verspreid tussen de plaatgronden voor; vaak binnen de kaartvlakken met deze ver
ontreinigd. Evenals elders, behoren de schorgronden ook hier tot de superieure landbouwgronden. 

Plaatgronden (10 en 11) 

De meeste plaatgronden komen voor in het westelijke deel van Zuid-Beveland. De variatie in diepte en aard van de 
zandondergrond is groot. Dit komt in droge tijden tot uiting in een onregelmatige en grillige verdroging van de ge
wassen. 
Het zand bevat 1 tot ca. 7% lutum en heeft M50-cijfers van ca. 110 tot 160. De bovengrond bestaat grotendeels uit 
lichte of zware zavelgrond met 12-25% lutum. Plaatselijk, zoals in de Ouwelandpolder onder Heinkenszand en de 
Lange Maire polder bij Driewegen, is de bovengrond zeer licht. Deze gronden zijn behalve verdrogend ook gevoelig 
voor stuiven. 
De zomergrondwaterstanden zijn overwegend vrij laag tot laag. Langs de kust komen vrij hoge grondwaterstanden 
voor. 
De plaatgronden in het oosten op de grens van Zeeland met Noordbrabant zijn gemiddeld iets fijner van samenstelling 
(M50 = 105 tot 125). De bovengronden bestaan ook hier voor het merendeel uit zavel. 
Het grondwater staat hier in de zomer hoog tot matig diep, vooral het meest noordelijke stuk 11 heeft door kwel 
een vrij natte ligging, is iets later bewerkbaar in het voorjaar en is weinig verdrogend. 

VIII WESTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN 

ONTSTAANSWIJZE 

Deze, vrijwel uitsluitend uit Nieuwland bestaande streek bezit een rijke en veel bewogen geschiedenis. 
Het Pleistoceen is de basis, waarop dit gebied tot ontwikkeling is gekomen. Het door de wind aangevoerde dekzand 
ligt thans in het uiterste zuiden nog aan het oppervlak. 
Nadat op het dekzand, uitgezonderd op de hoogste gedeelten, het Oppervlakte-veen tot ontwikkeling was gekomen, 
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FIG. 36. Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen omstreeks 1300 (naar Gott schalk, 1955). 

tegenwoordige kustlijn, alsmede die van de voormalige Braakman 
Nederlands-Belgische grens 
waterlopen en kanalen 

heeft dit gebied in eerste instantie ongeveer dezelfde geschiedenis als Walcheren doorgemaakt. Tijdens de diverse 
transgressiefasen zijn ook hier de kreekruggen en poelgronden van het Oud- en Middelland gevormd. 
Rond 1000 jaar na Chr. is als eerste bedijking de oude Yevenepolder ontstaan. Kort hierop volgde bedijking van 
nieuwe op- en aanwassen. Omstreeks 1100 na Chr. is het eiland „Cadeszand" als opwas omkaad en kort hierna het 
tussen de armen van het Zwin als eiland opgewassen Zuidzande (fig. 36). Ook in de dertiende eeuw is er sprake van 
veel op- en aanwas in het gebied rondom de eilanden (Gottschalk, 1955). Meer oostelijk bestond dit gewest toentertijd 
nog voor een groot gedeelte uit op dekzand gelegen onbedekte moeren (venen). Dit gebied werd tegen overstro
ming beschermd door een inmiddels aangewonnen gordel jonge poldertjes langs de oever van de Honte. 
In de dertiende eeuw nam de agrarische bedrijvigheid steeds toe en werd naast het mariene gebied ook het veenland-
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FIG. 37. Grootste uitbreiding der overstromingen aan het eind van de veertiende eeuw. Op het eiland 
Kadzand zijn de jaren van herdijking aangegeven. (Tekening P. C. Houttuin, naar Gottschalk, 1955). 

schap in cultuur genomen. Na vervening en ontginning verrezen hier nederzettingen. In de veertiende eeuw liep de 
turfexploitatie wegens gebrek aan grondstof af en ging men er toe over darink te delven in de overslibde gebieden. 
Naast landwinst kwam inde veertiende eeuw ook landverlies door overstromingen voor. Vooral de stormvloeden 
van 1375-1376 en 1394 hebben met de vorming van de Braakman het oostelijk deel herschapen in een binnenzee, de 
zogenaamde Zuidzee (Gottschalk, 1955). Ook het meer westelijke deel, in het bijzonder de eilanden kregen het zwaar 
te verduren (fig. 37). Bij de St. Elizabethsvloed van 1404 ging nogmaals veel land verloren, zodat slechts een schamel 
deel van de eens zo bloeiende kuststreek overbleef (Ovaa, 1953). 
Met krachtdadige steun van Jan zonder Vrees zijn kort na 1404 veel polders herwonnen en bestaande dijken versterkt. 
Toch kwam het gedurende de vijftiende en zestiende eeuw als gevolg van stormvloeden of oorlogshandelingen her
haaldelijk tot inundaties. 
Na een periode van herdijking en herstel is in 1583 tijdens de tachtigjarige oorlog vrijwel het gehele gewest nogmaals 
geïnundeerd. Hierbij vertakte zich een nieuw krekenpatroon in het bestaande land. Grote gebieden bleven tientallen 
jaren drijvende en een nieuwe sliblaag werd afgezet. 
De herdijkingen begonnen hierna omstreeks 1600 en vonden hun climax in de zeventiende eeuw. In de achttiende, 
negentiende en twintigste eeuw vond bedijking op wat kleinere schaal plaats. 
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KAARTBESCHRIJVING 

Het dekzand 

Hoge podzolen (116j) 

De tot eenheid 116j behorende profielen zijn relatief hoog gelegen, zwak lemige, fijnzandige humuspodzolen met een 
oud bouwlanddek. Het gehalte <50mu is ca. 10%, de M50 bedraagt 130-150. De bovengrond heeft een humus-
gehalte van ca. 3 %. De kwaliteit van de humus is matig goed tot goed. 
De dikte van de humeuze, donker gekleurde bovengrond is sterk variabel. Gemiddeld bedraagt deze ± 50 cm. 
Volgens Lindemans (1952) zijn de diep humeuze bovengronden in deze streek ontstaan door periodiek diepspitten. 
Veelal zijn hierbij de B-horizonten (rots) gebroken en in het humeuze dek opgenomen. Waar ze nog ongestoord 
aanwezig zijn, vormen ze een belemmering voor de beworteling en vochtvoorziening van de gewassen. 
Onder invloed van de vegetatie, het klimaat en de tijd is het zand tot meer dan 120 cm ontkalkt. Bij niet te diepe 
ontwatering zijn deze gronden door hun fijnzandigheid en mooie humusdekken, goed produktief. Het bodemgebruik 
is voornamelijk akkerbouw met een ruime vruchtwisseling. Hiernaast wordt op deze profielen ook grasland aange
troffen. Bij zeer droge ligging, zoals o.a. de rug van Aardenburg naar St.-Kruis, komt sterke verdroging voor. 

Middelhoge podzolen (107j) 

De gronden van eenheid I07j nemen een geringe oppervlakte in met een wat gevarieerder hoogteligging. Naast hoger 
gelegen podzolen komen ook middelhoge podzolen voor. Het meest westelijk gelegen gedeelte van de rug met een
heid 107 is sterk complex en bestaat uit podzolen en gleygronden (102). Deprofielopbouwen- samenstelling is vrijwel 
gelijk aan de hoge podzolen. 

Gleygronden (102) 

De gronden van eenheid 102 zijn middelhoog en laag gelegen, meestal zwak lemige gleygronden. Het gehalte <50 mu 
bedraagt veelal 1\-\1\%, het M50-cijfer bedraagt ca. 130. Op verschillende plaatsen zijn de profielen marien beïn
vloed. Hierdoor is vooral in de bovengrond het gehalte < 16 mu relatief sterk toegenomen. De dikte van de humeuze 
dekken neemt van oost naar west toe. Bedraagt deze in het oosten nauwelijks 30 cm, bij de oudere ontginningen 
rond Eede kan de dikte 50 cm of meer bedragen. 
Het percentage humus van de bovengrond is 2 à 4%, de kwaliteit van de humus is uitstekend. 
Onder invloed van klimaat, tijd en vegetatie zijn ook deze profielen ontkalkt, echter minder diep dan de podzolen. 
Plaatselijk komt binnen 120 cm kalkrijk materiaal voor. In het oosten gaan de profielen binnen 120 cm over in een 
stugge leemlaag (eenheid 102r). Deze is kryoturbaat gestoord (vervormd tijdens de laatste ijstijd) en voor water 
zeer weinig doorlatend. Meer westelijk ligt de leemlaag dieper dan 120 cm. 
Door de topografisch gunstige ligging en goede granulaire samenstelling hebben deze gronden een goede pro-
duktiviteit. 
De bedrijfsvorm is het gemengde bedrijf, dat de laatste decennia tendeert naar overwegend akkerbouw met een ruime 
vruchtwisseling. Ook voor gebruik als tuinbouw neemt de belangstelling toe. 

Het Oudland 

Oude kreekruggronden (19) 

Alleen in de Nieuwe Groedschepolder ligt deze afzetting aan de oppervlakte. Het zijn hoog gelegen, naar beneden 
toe lichter wordende profielen. De lichtzavelige bouwvoor is kalkarm en zeer slempig. Onder de bouwvoor is vaak een 
verdichte, iets zwaardere laag aanwezig. Het zijn late, koude gronden met risico van mislukking bij opkomst van de 
gewassen. 
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Het Middelland 

Jonge poelgronden (23) 
Uitsluitend in de oostelijk van Oostburg gelegen Veerhoekpolder vinden we poelgronden aan de oppervlakte. In het 
profiel zijn vaak duidelijk twee op elkaar gelegen afzettingen te onderscheiden, namelijk een dek bestaande uit kalk-
houdend jonger materiaal (Middelland) op kalkarm ouder materiaal (Oudland). Sommige gedeelten liggen onegaal 
ten gevolge van het moeren in de Middeleeuwen of afkleiing ten behoeve van steenbakkerijen e.d. 
Daar de Veerhoekpolder na de bedijking (omstreeks 1000 na Chr.) nooit meer catastrofaal is overstroomd, is hier 
de typische oude verkaveling, topografie en het bodemgebruik behouden gebleven. Door de ongunstige fysische 
en chemische eigenschappen van de poelklei (slecht doorlatend, slempig en zure bovengrond) worden deze gronden, 
voornamelijk als grasland geëxploiteerd. 

Jonge kreekruggronden (7v) 

In de Veerhoekpolder doorsnijdt van west naar oost een kreekrug de poelgronden. De kreekruggrond ligt relatief 
hoog en bestaat uit lichte zavel, welke naar beneden vaak overgaat in fijn zand. 
De bodemgebruiksvorm is overwegend akkerbouw. 

Het Nieuwland op oudere afzettingen 

Gebroken gronden (153) 

De gebroken gronden komen voor langs de flanken van de opduikingen en gedeeltelijk ook in de vlakkere delen van 
het dekzandgebied. Het zijn dunne (<50 cm) Nieuwlandafzettingen, die door biologische en antropogene invloeden 
vermengd zijn met de er onder gelegen, meer of minder humeuze top van het dekzandprofiel. Afhankelijk van de 
dikte en het kleigehalte van het mariene sediment en de mate van bijmenging met dekzand zijn lichte of zware zavel-
bovengronden ontstaan. De lichte gronden zijn vaak kalkarm en bezitten een labiele structuur. De zwaardere 
bovengronden hebben daarentegen vaak nog voldoende koolzure kalk, waardoor verslemping en verdichting in 
veel mindere mate voorkomen. 
De profielopbouw is sterk variabel en op korte afstand komen afwisselend te droge naast goed vochthoudende, 
lichte naast zware zavel en slempige naast open gronden voor. 
De bodemgebruiksvorm is hoofdzakelijk akkerbouw met een vruchtwisseling als in de Nieuwlandpolders. 

Nieuwlandgronden op dekzand (8m) 

Aansluitend aan de gebroken gronden liggen de Nieuwlandafzettingen dikker dan 50 cm op pleistoceen zand. 
Bijmenging van dekzand komt slechts in geringe mate voor en het kalkrijke Nieuwlanddek gaat, meestal via een 
iets zwaarder laagje, over in de meer of minder humushoudende, overslibde bovengrond van het dekzandprofiel. Als 
gevolg van de voormalige topografie en verkaveling van het onderliggende dekzand varieert de diepte, waarop het 
dekzand in het profiel voorkomt, sterk. Daar het dekzand naar het noorden wegduikt, worden in deze richting de 
mariene afzettingen dikker. 
Op het dekzand komen overwegend zware zavel- en lichte kleidekken voor. De profielen bezitten een groot vocht-
houdend vermogen en grote vruchtbaarheid. Deze gronden worden dan ook uitsluitend voor akkerbouw gebruikt, 
waarvoor ze bij uitstek geschikt zijn. Ook voor verschillende vormen van tuinbouw hebben ze uitstekende kwaliteiten. 

Nieuwlandgronden op Oudland (8q) 

Deze onderscheiding omvat voornamelijk het bij het historisch overzicht reeds genoemde, voormalige waterschap 
De Oude Yevene. Tijdens de oorlogsinundatie in 1583 is het gehele gebied met een nieuwe laag marien sediment 
bedekt. Door de nivellerende invloed van de overslibbing op de topografie van kreekrug- en poelgronden, is het 
reliëf thans gering. 
De grootste oppervlakte bezit een Nieuwlanddek van ca. 80 cm op poelklei. De poelgronden liggen overwegend 
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voldoende diep in het profiel en veroorzaken bij een goede drainage nauwelijks enige storing. Het op kreekrug- en 
kleiplaatgronden afgezette dek is dunner. De overslibde kleiplaatgronden (profielen met een kalkarme kleistoring) 
veroorzaken door hun kalkarmoede en ongunstige profielopbouw enige storing in beworteling en waterhuishouding. 
Ook komt dientengevolge plaatselijk in de Groote Henricuspolder, in het noordwestelijk deel van de Generale Prins 
Willempolder en in het westen van de Nieuwe Groedsche polder enige verslemping (drift) van de bovengrond voor. 
De Nieuwlandafzetting is geheel kalkrijk en is matig zwaar (bouwvoor ca. 17^-35 % < 2 mu). 
De verkaveling is nog betrekkelijk jong en bestaat uit overwegend strakke perceelsvormen en rechte wegen. De 
kwaliteiten voor akker- en tuinbouw zijn over het algemeen uitstekend. 

Het Nieuwland 

Schorgronden (7, 8 en 9) 

De schorgronden hebben een slibhoudend profiel tot minstens 80 cm en zijn geheel kalkrijk. Door geogenetische 
onregelmatigheden, zoals stroomverlegging tijdens de opslibbing en inundaties na het in cultuur nemen, kunnen in 
het profiel lagen van verschillende zwaarte elkaar afwisselen. Door de gunstige fysische eigenschappen van de Nieuw-
landgronden betekent dit echter nauwelijks enige storing. Bij een normale opbouw worden de profielen van boven 
naar beneden lichter. De zwaarste opslibbing vinden we rond Nieuwvliet en Zuidzande. Percentages van 40 % <2 mu 
zijn hier geen uitzondering. Langs de Passegeule en o.a. ook in het gebied om Biervliet zijn onder invloed van grotere 
stroomsnelheden de lichtste gronden afgezet. 
De ligging is vlak en de verkaveling strak. Het gebruik is overwegend akkerbouw met een klein percentage fruitteelt, 
dat zich de laatste jaren uitbreidt. 
Door de gunstige fysische en chemische eigenschappen zijn deze gronden geschikt voor vele vormen van agrarisch 
grondgebruik. 

Plaatgronden (10 en 11) 

Kenmerkend voor de plaatgronden is de zandondergrond, die ondieper dan 80 cm begint en naar grofheid en diepte 
varieert. Overwegend bevindt het zand zich op 50 à 80 cm diepte, in mindere mate boven 50 cm. De aard en diepte 
van de zandondergrond varieert sterk over korte afstand. De weergave op de Bodemkaart geeft daarom niet meer 
dan een globaal overzicht. 
De zwaarte van de bovengrond bedraagt in het gebied Groede, Hoofdplaat, Biervliet en IJzendijke grotendeels 
12-25% lutum. Langs de Passegeule komen zeer lichte plaatgronden voor met percentages van <12% lutum in de 
bovengrond. De zwaarste bovengronden worden in de Sophia-, Diomede-, Olieslager- en Zwinpolder aangetroffen, 
met percentages lutum van 25 tot 40%. 
Behalve van de dikte van het slibhoudende dek en de zandgrofheid is de produktiviteit van de plaatgronden in hoge 
mate afhankelijk van de grondwaterstand tijdens het groeiseizoen. Zeer in het algemeen kan gesteld worden, dat de 
gronden direct langs de kust, als gevolg van kwel van het buitenwater, de hoogste grondwaterstanden bezitten. 
De plaatgronden rond Groede, Hoofdplaat, IJzendijke en Biervliet hebben overwegend een matig diepe grond
waterstand. De Koninginne- en Elisabethpolder zijn zeer diep (te diep) ontwaterd. Dit is eveneens het geval met de 
plaatgronden langs de Passegeule en in de Sophia-, Diomede,- Olieslagers- en Zwinpolder en het gebied direct ten 
oosten en noorden van Retranchement. 
De plaatgronden zijn overwegend in gebruik als bouwland. De zeer lichte plaatgronden worden soms als grasland 
geëxploiteerd. 

Kreekbeddinggronden (154) 

Landbouwkundig zijn de kreekbeddinggronden, door hun geringe oppervlakte, onbelangrijk. De voornaamste 
kreken, o.a. de Nieuwerkerkschekreek, de St.-Kruiskreek en het Groote Gat waren tijdens de inpoldering nog 
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lechts weinig verland. De overige, gedeeltelijk verlande kreken kronkelen als natte, laag gelegen groenstroken tussen 
de bouwlanden. 

IX OOSTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN 

ONTSTAANSWIJZE 

Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen behoorde in de Middeleeuwen tot het grondgebied van de heerlijkheid Saaftinge en 
de ambachten Hulst, Axel, Assenede en Boechoute. Het Hulster- en Axeler ambacht lagen binnen het huidige 
territoir, terwijl de ambachten Assenede en Boechoute tot ver buiten dit gebied reikten. De Ambachten waren van de 
rest van Zeeland en ook gedeeltelijk van elkaar gescheiden door zeearmen en kreken, waarvan de voornaamste de 
Honte, Braakman en Hellegat waren (fig. 38). Vanaf de veertiende eeuw wordt de invloed van de zee in dit eilanden-

FIG. 38. De vier ambachten omstreeks 1350 na Chr. (gedeeltelijk naar Steigenga Kouwe, 1950). 
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gebied steeds groter en breiden de zeegaten zich steeds verder uit. Bekend zijn de stormvloeden van 1376, 1394, 1404, 
1530 en 1532 (Gottschalk, 1955; Reygersbergh, 1551). Na de vloed van 1376 en van 1404 had de Braakman een ge
weldige omvang gekregen. Talrijke polders werden voor kortere of langere tijd geïnundeerd of gingen voorgoed 
verloren (fig. 39). In 1570 liep het land van Saaftinge onder en verdween, nauwelijks van de ramp hersteld, in 1574 
voorgoed in de golven (Fruyter, 1950). Behalve van stormvloeden heeft men ook veel te lijden gehad van oorlogs
inundaties in het bijzonder tijdens de Tachtigjarige Oorlog. 
In de zeventiende eeuw is de zee minder agressief en worden .vele op- en aanwassen in de stromen en langs de oude 
kusten bedijkt. Deze activiteit vindt in de volgende eeuwen, zij het in verminderde mate, voortgang. De laatste 
bedijkingen stammen uit het begin van de twintigste eeuw met als bekroning de afdamming van de Braakman in 
1952. De schorren van het voormalige land van Saaftinge, die inmiddels hoog zijn opgeslibd, zijn tot heden nog niet 
bedijkt. 

KAARTBESCHRIJVING 

Het dekzand 

Het dekzand is een eolische afzetting, die langs de Nederlands-Belgische grens in een smalle strook aan de opper
vlakte ligt. Naar het noorden toe duikt het weg onder de jongere afzettingen. Een bijzonderheid van dit dekzand-
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FIG. 39. Schets van de toestand in het midden van de zestiende eeuw (naar De Bruin, 1956). 

Campen 

polder \ i . p r 

1542 JÜSi?, 

r 
Il \( Yr^ V -

JJUL' t—^fSteeland. p » 
X •-'/>' v-'^r-'' / ^ ^ 

. ' N» - ' w. 

"\Hertinghe S V ^ U 

gebied is de indeling in polders, als gevolg van de herhaaldelijke bedreiging en overstroming door de zee. Het land
schap wordt gekenmerkt door het afwisselend voorkomen van hoge, droge en lage, vochtige tot natte zandgronden. 
Het hoogteverschil tussen de hoge en lage gronden bedraagt 1 à 2 m. De ruggen zijn droog, terwijl de lage gronden als 
natte kommen tussen de ruggen liggen. 

Hoge humuspodzolen (116j) 

De hoge humuspodzolen liggen als ruggen in het landschap en hebben soms een verkitte B-laag. De profielen zijn 
niet lemig tot zwak lemig, (<17-j% lutum) met een M50 van ca. 150. De bovengrond is matig humeus en donkergrijs-
bruin (116k) tot bijna zwart van kleur (116). De dikte van het oude cultuurdek wisselt sterk op korte afstand en 
bedraagt overwegend minder dan 50 cm. De met bos begroeide gronden hebben vaak dunne humeuze dekken. De 
dikste dekken worden dicht bij de bebouwde kommen gevonden. De geschiktheid voor land- en tuinbouw neemt toe 
naarmate het dek dikker wordt. In het algemeen zijn de bruine dekken van betere kwaliteit dan de zwarte. De 
gewassen op de dekzandruggen zijn voor een belangrijk deel van het groeiseizoen aangewezen op de neerslag en het 
in het profiel achtergebleven hangwater. Bij wat hogere grondwaterstanden kan echter in het begin van de groei
periode ook nog van het grondwater worden geprofiteerd. De mogelijkheid hiertoe wordt door de wateronttrekking 
voor de drinkwatervoorziening ongunstig beïnvloed. 

Gleygronden (102) 

De kalkarme gleygronden liggen ingesloten tussen de hoge dekzandruggen. Zij hebben een matig humeuze boven-
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grond (2-4% humus) van 30-50 cm dikte met een scherpe overgang naar de gebleekte, zwak lemige ondergrond. 
De kleur van de bovengrond is donkergrijs tot bruin. Het leemgehalte bedraagt 1\-\1\% en de M50 is ca. 150. 
De slechte waterbeheersing, ontsluiting en verkaveling werken belemmerend op een doelmatige exploitatie. De laag
ste percelen zijn als weiland in gebruik. Bij iets hogere ligging wordt akkerbouw bedreven, hoewel wateroverlast 
wintergewassen soms doet mislukken en in het voorjaar eerst laat kan worden gezaaid. 

Gebroken gronden (153) 

De gebroken gronden liggen op de flanken van het dekzandgebied. Ze zijn ontstaan door vermenging van marien 
materiaal met de humeuze bovengrond van het dekzand. Als gevolg van het golvende reliëf van het dekzand wisselt 
op korte afstand de dikte en zwaarte van het gebroken dek. Lichtzavelige, gebroken dekken dunner dan 30 cm zijn 
kalkloos en slempig. De uit zware zavel of klei bestaande gebroken gronden bezitten vaak nog voldoende koolzure 
kalk en zijn dientengevolge weinig slempgevoelig. 

FIG. 40. De tot het Middelland behorende gronden in oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. 

Het Middelland 

De tot het Middelland gerekende gronden worden gevonden binnen het door de plaatsen Hulst, Boschkapelle, 
Kloosterzande en Lamswaarde omsloten gebied, alsmede ten noorden van Ossenisse (fig. 40). 
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Jonge poelgronden (23) 

De niet gemoerde jonge poelgronden hebben een kalkarme, zavelige of licht kleiige bovengrond. Naar beneden toe 
worden de profielen zwaarder en kalkrijk. Op ca. 80 cm komt kalkarme, oude poelklei en/of veen voor. De veelal 
slechte ontwatering en ontsluiting, alsmede de grillige perceelsvorm en de van het moeren overgebleven hollebollige 
ligging, zijn factoren, die deze gronden grotendeels voor akkerbouw ongeschikt maken. Voor weidebouw zijn ze 
matig tot goed geschikt. 

Jonge kreekruggronden (7, 8, 10 en 11) 

De in oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen gelegen Middellandgronden vertonen in mindere mate het typische ruggen- en 
poelensysteem dan elders in Zeeland. Op de Bodemkaart zijn daarom de wat hogere kreekruggen en oeverwallen 
niet met de toevoeging v van lager gelegen overeenkomstige afzettingen onderscheiden. In de hoger gelegen licht-
zavelige kreekruggen en oeverwallen (7) komt plaatselijk een zandige ondergrond voor (10 en 11). De lagere vlakke 
delen bestaan uit diep slibhoudende lichte zavelgronden (7) of de uit zware zavel en lichte klei samengestelde zwaar
dere variant (8). Hier en daar komt bij eenheid 8 een oudere, soms wat storende kleilaag in de ondergrond voor (8q). 
Ten noorden van Hulst wordt bij eenheid 7 binnen 120 cm veen (7u) of pleistoceen zand (7m) aangetroffen. Dit op 
dekzand gelegen veen is min of meer veraard, slechts enkele decimeters dik en ligt veelal dieper dan 80 cm. De top 
van het direct onder de zeeklei gelegen dekzand (bij eenheid 7m) is humeus. Deze gronden zijn daardoor niet droogte-
gevoelig. 

Door de aanwezige hoogteverschillen komen naast de droogtegevoelige eenheden 10 en 11 met diepe grondwater
stand ook te natte gronden voor. Het darinkdelven heeft de onderlinge hoogteverschillen versterkt. De bovengrond 
is plaatselijk kalkarm, waardoor deze grillig verspreide plekken hemelvloeiïg (slempig) zijn. 
Het hierboven beschreven Middelland heeft een overwegend goede geschiktheid voor land- en tuinbouw. De te 
droge, te natte en slempige gronden zijn kwalitatief minder. 

Het Nieuwland op oudere afzettingen 

Nieuwland op dekzand (8m) 

Tegen de gebroken gronden (153) liggen de Nieuwlandafzettingen, dikker dan 50 cm op dekzand (8m). Ook hier 
komen als gevolg van de golvende ligging van het dekzand op korte afstand grote verschillen in dikte van het Nieuw
landdek voor. In de bouwvoor valt van bijmenging met dekzand weinig te bespeuren. De gronden zijn kalkrijk tot 
op het dekzand en hebben een goede structuur. Daar onder het mariene dek humeus dekzand voorkomt, hebben deze 
gronden een goed vochthoudend vermogen. 
Het zijn akker- en tuinbouwgronden van goede hoedanigheid. 

Nieuwland op Oudland (7q en 8q) 

De Nieuwland-op-Oudlandafzettingen worden aangetroffen tussen Zaamslag en de Braakman. De dikte van het 
Nieuwlanddek is afhankelijk van de periode gedurende welke de Oudlandpolders gemeen hebben gelegen met de 
zee en de vroeger aanwezige hoogteverschillen tussen de poelen en kreekruggen. 
Op de poelgronden is het kalkrijke Nieuwlanddek veelal ca. 1 m dik. De storende invloed van de minder gunstige 
ondergrond is daardoor gering. Op de kleiplaat- en kreekruggen is de Nieuwlandafzetting aanmerkelijk dunner. Bij 
jonge dekken dunner dan 30 cm uit dit zich in een lager kalkgehalte en een zekere slempigheid. 
De huidige ligging is vlak en de verkaveling redelijk tot goed. De gronden zijn zeer geschikt voor akker- en tuinbouw. 

Nieuwland op veen (7u) 

Ten noordoosten van Hulst is het Nieuwlanddek direct op veen of venig materiaal afgezet. Onder de enkele dm's 
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dikke veenlaag komt pleistoceen zand voor. Het meer dan 80 cm dikke Nieuwlanddek bestaat overwegend uit lichte 
zavel en is goed geschikt voor veel vormen van land- en tuinbouw. 

Het Nieuwland 

Schorgronden (7, 8 en 9) 

Zeer lichtzavelige schorgronden (7) treffen we plaatselijk aan tussen de dekzandruggen zuidwestelijk van Hulst 
en tegen de Braakman. De bouwvoor van deze lichte gronden verslempt iets en is stuifgevoelig. Deze gronden zijn 
zeer opdrachtig en daardoor in het voorjaar minder vroeg. Veel hinder wordt ondervonden van bladonkruiden. Zeer 
zware schorgronden (9) komen o.a. bij Sluiskil en Terneuzen voor. De grootste oppervlakte wordt evenwel ingenomen 
door de zwaar zavelige en licht kleiige schorgronden (8). 
De schorgronden zijn redelijk tot goed ontwaterd en verkaveld. Ze zijn zeer produktief en geschikt voor uitgebreide 
zware vruchtwisseling. Ook voor allerlei vormen van tuinbouw zijn zij goed tot uitstekend geschikt. 

Plaatgronden (6, 10 en 11) 

De zeezandgronden van eenheid 6 komen alleen in de Braakman voor. Deze geheel zandige profielen hebben geringe 
landbouwkundige waarde en zijn zeer droogtegevoelig. Bij lage ligging t.o.v. het grondwater is weidebouw mogelijk, 
bij hoge ligging worden zij voor bosbouw benut. 
Eveneens zeer droogtegevoelig is eenheid 11 met zand op wisselende diepte en overwegend binnen 50 cm. De oogst-
zekerheid is gering en de groei en afrijping van de gewassen is onregelmatig. Hierdoor matig tot weinig geschikt voor 
land- en tuinbouw. In mindere mate droogtegevoelig is eenheid 10 met zand overwegend tussen 50 en 80 cm. Deze 
gronden hebben een wat groter vochthoudend vermogen, hoewel bij diepe grondwaterstanden toch, afhankelijk van 
de dikte van het slibhoudende dek, verdroging optreedt. 

Kreekbeddinggronden (154) 

Deze beslaan slechts een geringe oppervlakte. Zij zijn laag gelegen en de hoog in het profiel voorkomende totale 
reductie wijst op wateroverlast. Soms is de ondergrond venig. De gebruikswijze is hoofdzakelijk grasland. De 
laagste delen hebben een zouttolerante vegetatie. 

Opgespoten gronden (156) 

De voormalige Axelse Vlakte, gelegen tegenover Sluiskil, is bij het graven van het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
opgespoten. De opgehoogde gronden bij Sas van Gent zijn het gronddepot van de daar gelegen suikerfabriek. 
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K3 + 4 
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hun geschiktheid voor de fruitteelt. 's-Gravenhage. Versl. 
Landbouwk. Onderz. nr. 56.14. Serie: De Bodemkartering 
van Nederland, dl. 6, Diss. Wageningen 

G. de Bakker 

K2 + 8 1 : 16 667 1952 De bodemkartering van Walcheren. 's-Gravenhage. Versl. J. Bennemaen 
Landbouwk. Onderz. nr. 58.4. Serie: De bodemkartering K. van der Meer 
van Nederland, dl. 12. 

1 : 50 000 1960 Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-
Duiveland en Tholen naar de toestand vóór 1953. Wagenin-
gen. Serie: De Bodemkartering van Nederland, dl. 19. Diss. 
Wageningen. Versl. Landbouwk. Onderz. nr. 65.7. 

S. F. Kuipers 
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1 : 10 000 
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1 
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1 
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: 10 000 

: 10 000 
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: 10 000 

1948 

1953 

1957 

1951 

1951 

1955 

1957 

1956 

1957 

1958 

1957 

1958 

1960 

De kartering van W.-Schouwen 

Kartering Prosperpolder 

De bodemgesteldheid van de polder Hoedekenskerke. 
Rapport nr. 358. 

De bodemgesteldheid van Westelijk-Zeeuwsch-Vlaanderen. 
Rapport nr. 455. 

Gedetailleerde"overzichtskartering van de Bathpolders en de 
Frederikapolder. Rapport nr. resp. 268 en 325 (1953). 

De bodemkartering van de Kraaijertpolders. Rapport nr. 
277. 

De bodemgesteldheid van een deel van de Zak van Zuid-
Beveland. Rapport nr. 365. 

De bodemgesteldheid van het waterschap Waarde. Rapport 
nr. 365. 

De bodemgesteldheid van Noord-Beveland. Rapport nr. 434. 

De bodemgesteldheid van het noordwestelijk deel van Zuid-
Beveland (Wolfaartsdijk ca . ) Rapport nr. 458. 

De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Stop-
peldijk. Rapport nr. 495. 

De bodemgesteldheid van de Dijckmeesterpolder. Rapport 
nr. 453. 

De bodemgesteldheid van de Borsselepolder de Konings
polder en de Van Citterspolder. Rapport nr. 502. 

De bodemgesteldheid van enige polders op Zuid-Beveland 
in de omgeving van Krabbendijke. Rapport nr. 525. 

P. du Burck 

K. van der Meer 

K. van der Meer en I. Ovaa 

I. Ovaa, K. van der Meer, 
J. de Buck en M. A. Bazen 

A.H. Acarla 

L. J. Pons en I. Ovaa 

G. G. L. Steur, I. Ovaa en 
J. de Buck 

G. G. L. Steur en J. de Buck 

G. G. L. Steur, I. Ovaa, 
M. A. Bazen en J. de Buck 

G. G. L. Steur, I. Ovaa en 
J. de Buck 

J. N. B. Poelman en 
J. de Buck 

G. G. L. Steur, I. Ovaa en 
J. de Buck 

I. Ovaa 

P. van der Sluijs en 
M. A. Bazen 

K27 1 : 10 000 1961 De bodemgesteldheid van enige op Zuid-Beveland in de 
voormalige Zwake en Kamer gelegen polders, alsmede van 
de Zuid-Kraaiert polder (Diverse polders Zuid-Beveland). 
Rapport nr. 562. 

P. van der Sluijs en 
J. de Buck 
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