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Samenvatting 

De Provincie Zeeland wil beleid opstellen ten aanzien van aardkundige waarden in de 
provincie Zeeland. Alvorens beleid te kunnen opstellen is het van belang aardkundige 
waarden in de provincie te inventariseren, te classificeren en te presenteren. Dit document 
beschrijft de gevolgde werkwijze tijdens de inventarisatie en classificatie van de aardkundig 
waardevolle gebieden in de provincie Zeeland. Daarnaast presenteert het de verschillende 
aardkundige waarden kaarten (3-schaalniveaus) met bijbehorende (gebieds)beschrijvingen 
die op basis van de inventarisatie en classificatie tot stand zijn gekomen. Het gaat om de 
volgende kaarten:  

 Fysisch geografische eenhedenkaart (gebiedsdekkende kaart) 
 Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden (losse eenheden) 
 Aardkundig waardevolle gebiedenkaart (selectie van aardkundig waardevolle 

gebieden) 
 
De gevolgde werkwijze van het project is te verdelen in de volgende drie fasen: 

 Fase 1: Inventarisatie van de aanwezige aardkundige waarden in Zeeland 
 Fase 2: Waardering van de aardkundige waarden in Zeeland 
 Fase 3: Rapportage van de resultaten 

 
In Fase 1 is een inventarisatie gemaakt van bestaande literatuurbronnen en kaartmateriaal 
(bureaustudie). Op basis van deze bureaustudie is een overzicht verkregen van de 
verschillende fysisch geografische eenheden/elementen in de provincie Zeeland die 
potentieel aardkundig waardevol kunnen zijn. Om draagvlak te creëren voor het 
toekomstige beleid ten aanzien van aardkundig waardevolle terreinen is een workshop 
georganiseerd voor lokale deskundigen, terreinbeheerders en belanghebbenden. Het 
overzicht van potentiële gebieden uit de bureaustudie is, mede naar aanleiding van de 
workshop, verder aangevuld op basis van deskundigheid.  
 
In Fase 2 is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de aardkundig waardevolle elementen, 
ten behoeve van de waardering en de gebiedsbeschrijvingen. Voor het maken van de 
definitieve waardering van aardkundig waardevolle gebieden, zijn de volgende criteria 
gehanteerd: 

 zeldzaamheid 
 kenmerkendheid  
 gaafheid  
 zichtbaarheid  
 landschapvormende processen 
 samenhang met de omgeving 

Op basis van het verkregen overzicht uit fase 1 en het aanvullende onderzoek ten behoeve 
van de gebiedsbeschrijving, is veldinspectie uitgevoerd om de aardkundig waardevolle 
elementen te toetsen aan de hierboven genoemde criteria. Tijdens workshop 2 is de 
definitieve selectie van aardkundig waardevolle gebieden gepresenteerd aan de lokale 
deskundigen, terreinbeheerders en belanghebbenden.  
 
Fase 3 bestaat uit het rapporteren van de gevolgde werkwijze en het uitwerken van de 
eindproducten, de drie kaarten met bijbehorende (gebieds)beschrijving.  
 
Om aardkundige waarden ‘levend te houden’, moet naast het benoemen van aardkundig 
waardevolle gebieden, ook aandacht worden besteed aan het uitdragen van het thema. Dit 
kan in veel verschillende vormen. Aan het eind van deze rapportage wordt hier kort 
aandacht aan besteed.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Provincie Zeeland wil beleid opstellen voor het thema ‘aardkundige waarden’ met als doel 
aardkundige waarden (weer) een plek te geven in het Zeeuwse landschap. Daarbij is het 
van belang inzicht te hebben in de in Zeeland aanwezige aardkundig waardevolle gebieden. 
CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek heeft onderzoek gedaan naar de aanwezige 
aardkundig waardevolle gebieden in de provincie Zeeland.  
 
Het doel van het onderzoek is: 
“het opstellen van een aardkundige waardenkaart met een uitgebreide beschrijving van de 
daarin opgenomen aardkundig waardevolle gebieden”. 
 
Onderhavig rapport is bedoeld als werkdocument en heeft betrekking op het beschrijven 
van de gehanteerde werkwijze tijdens het onderzoek. Het document heeft de volgende 
doelen: 

 Het beschrijven van de gevolgde werkwijze van de inventarisatie en classificatie 
van de aardkundig waardevolle gebieden in de provincie Zeeland. 

 Het beschrijven van de verschillende aardkundige waardenkaarten met 
bijbehorende gebiedsbeschrijvingen. 

 
 

1.2 Achtergrond aardkundige waarden  

1.2.1 Algemeen 
Het natuurlijk landschap is het resultaat van een samenspel van klimaat, geologie, reliëf, 
bodem, water, vegetatie, dier en mens. Alle factoren samen bepalen de 
gebruiksmogelijkheden van een landschap en geven vorm aan gradiënten in het landschap; 
van droog naar nat, zoet en zout en van voedselarm naar voedselrijk. Deze afwisseling, ook 
wel aangeduid met de term geodiversiteit, is de basis voor de verscheidenheid en identiteit 
van landschappen en daarmee ook voor de biodiversiteit.  
 
De aardkunde bestudeert de bovenste meters van de aarde en de vormen en patronen die 
aan het oppervlak zichtbaar zijn. Aardkundige waarden hebben betrekking op die 
onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het 
land en de (klimatologische) omstandigheden waarin zij zijn ontstaan. Het gaat hierbij om 
landschapsvormen en patronen, bodems, ondergrond en processen (zowel actuele 
processen als processen die in het (verre) verleden hebben plaatsgevonden). Aardkundige 
waarden zijn bepalend voor de gebruiksmogelijkheden van het landschap voor zowel de 
mens als flora en fauna; aardkundige waarden vormen de basis van het landschap.  
 
Het landschap met haar ontstaansgeschiedenis (aardkundige waarden) bepaalt voor de 
mens een groot deel van de belevingswaarde van de omgeving, de kwaliteit van natuur en 
landschap. Aangezien veel aardkundige waarden zijn gevormd onder andere 
(klimaat)omstandigheden dan de huidige zijn ze onvervangbaar. Om aardkundige waarden 
te behouden, dienen ze goed beschermd te worden en zijn ze gebaat bij een duurzaam 
gebruik van de ruimte. Een eerste stap naar bescherming van aardkundige waarden is het 
inventariseren en benoemen van de aardkundige waarden. Om ze vervolgens ‘op de kaart 
te zetten’ en ze ook op bestuurlijk niveau vast te leggen door ze als ‘aardkundig waardevol 
gebied’ te benoemen. Daarna volgt het traject van bekendheid geven aan het fenomeen 
aardkunde en aardkundige waarden.  
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1.2.2 Aardkundige waarden Zeeland 
Het Zeeuwse landschap is van nature vormgegeven door water en wind. Stormvloeden zijn 
van grote betekenis geweest voor de vorming ervan. Door stormvloeden is Zeeland 
veranderd in een eilandenrijk. De gecombineerde werking van zeewater, rivierwater en wind 
heeft naast de vorm van het landschap ook de samenstelling van de ondergrond bepaald.  
 
De natuurlijke ontstaansgeschiedenis is niet altijd meer in het huidige Zeeuwse landschap 
te herkennen. Zeeland is door de mens in gebruik genomen, in cultuur gebracht. In eerste 
instantie is de wijze waarop de mens het landschap in gebruik heeft genomen sterk 
beïnvloed door de aardkundige omstandigheden van het landschap. De hogere delen in het 
landschap, zoals oeverwallen en strandwallen, hebben door hun hogere ligging lange tijd de 
vestigingslocaties van de mensen bepaald. Naarmate de (technische) mogelijkheden, de 
welvaart en de bevolkingsgroei toenamen, zijn ook de (in eerste instantie ongunstige) 
gebieden in cultuur gebracht. Met alle technische kennis en mogelijkheden van deze tijd 
heeft het Zeeuwse landschap de huidige vorm gekregen.  
 
Vanuit aardkundig oogpunt gezien is het gehele Zeeuwse landschap van aardkundige 
betekenis. Het is echter, gezien de vele andere functies van het landschap, niet 
mogelijk/wenselijk om de hele provincie als aardkundig waardevol gebied op de kaart te 
zetten. Daarnaast wisselt de gaafheid van de aardkundige verschijnselen door aantasting 
sterk. Op een aantal plaatsen hebben aardkundige verschijnselen nog een gave vorm en/of 
komen meerdere aardkundige verschijnselen in onderlinge samenhang voor. Met betrekking 
tot het beleid richt de aandacht zich op deze kenmerkende eenheden en elementen die 
Zeeland bijzonder maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de (inter)nationale 
betekenis en waarde. Nadeel van een kaart met alleen een selectie van gebieden, een 
zogenoemde vlekkenkaart, is de mogelijkheid dat de niet-benoemde gebieden als niet-
aardkundig-waardevol kunnen worden beschouwd. Om die reden is ervoor gekozen om de 
aardkundige waarden op drie verschillende schaalniveaus vast te leggen:  

 Fysisch geografische eenhedenkaart (gebiedsdekkende kaart) 
 Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden (losse eenheden) 
 Aardkundig waardevolle gebiedenkaart (selectie van aardkundig waardevolle 

gebieden) 
 
 

1.3 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de gevolgde werkwijze van de 
inventarisatie en classificatie van de aardkundige waarden in de provincie Zeeland. 
Vervolgens worden in het derde hoofdstuk de drie kaarten met bijhorende 
gebiedsbeschrijvingen besproken. Uiteindelijk worden in hoofdstuk 4 suggesties gedaan 
over het gebruik van de verschillende kaarten en het vervolgtraject van de aardkundige 
beleidsvorming in de provincie Zeeland. 
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2 Werkwijze 

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn twee sporen en drie onderzoeksfasen 
onderscheiden. Het ene werkspoor is het inhoudelijke onderzoek naar de aardkundige 
waarden in de provincie Zeeland (weergegeven met de term ‘Inhoud’). Het andere 
werkspoor betreft de vorming van het draagvlak (weergegeven met de term ‘Draagvlak’). 
Tussen deze twee werksporen bestaat een wisselwerking: de output van het ene spoor 
vormt de input van het andere spoor en vice versa.  
Om tot een goede inventarisatie en classificatie te komen van de aardkundig waardevolle 
gebieden in de provincie zeeland zijn de volgende fasen doorlopen:  
 

 Fase 1: Inventarisatie van de aanwezige aardkundige waarden in Zeeland 
 Fase 2: Waardering van de aardkundige waarden in Zeeland 
 Fase 3: Rapportage van de resultaten 

 
Bij de aanpak van het onderzoek is gekeken naar de werkwijze bij andere provincies en is 
gebruik gemaakt van de resultaten van het project ‘Ontwikkeling landelijke 
uitvoeringsprogramma Aardkundige Waarden’, Prisma project 0607 OLUAW.  
 
In onderstaande paragrafen is de gehanteerde werkwijze gedurende deze fasen toegelicht. 
 

Inhoud Fasering en 
producten 

Draagvlak 

 
Bureaustudie 

 
Workshop 1 

 

 
Selectie AW 

Start 

Inventarisatie 

Waardering 

Rapportage 

 
Atlas + Webportal 

 
Workshop 2 

 

 
Aanvullend onderzoek 

 
Waardering  AW  

 
Veldinventarisaties 

 
AW kaart Zeeland 

Rapport 
  

 
 
Figuur 2.1: Schematische weergave werkwijze. De in grijs weergegeven onderdelen in het schema vallen buiten de 
opdracht.  
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2.1 Fase 1: Inventarisatie 

In deze fase is relevante informatie verzameld over aardkunde in de provincie Zeeland. 
Deze informatie is geïnventariseerd op inhoud en actualiteit. Op basis hiervan is een 
overzicht gemaakt van de potentieel aanwezige aardkundig waardevolle gebieden en 
elementen. Voor het vormen van een draagvlak is een workshop gehouden.  
 

2.1.1 Bureaustudie 
Tijdens een bureaustudie is relevante aardkundige informatie, in de vorm van literatuur en 
kaartmateriaal, verzameld en geïnventariseerd op inhoud, actualiteit en bruikbaarheid.  
 
Hierbij is onder andere gekeken naar:  

 aardkundig waardevolle gebieden op verschillende schaalniveaus (Europa, 
Nederland, provincie, grote eenheden en kleine elementen); 

 bodemkundige, geomorfologische en geologische eenheden/elementen; 
 voorkomen van actuele processen die van invloed zijn op de geomorfologie, 

geologie of bijdragen aan vorming van bijzondere bodems. 
 
Een overzicht van de in deze fase geraadpleegde informatiebronnen is opgenomen in 
bijlage 1. Uit het totale overzicht is een selectie gemaakt van de bruikbare en (meest) 
waardevolle bronnen.  
 
Op basis van deze bureaustudie is een overzicht verkregen van de verschillende fysisch 
geografische eenheden/elementen in de provincie Zeeland die potentieel aardkundig 
waardevol kunnen zijn.  
 

2.1.2 Workshop 1 
Om draagvlak te creëren voor het toekomstige beleid ten aanzien van aardkundig 
waardevolle terreinen is al vroeg in het proces afstemming gezocht met lokale deskundigen, 
terreinbeheerders en belanghebbenden. Om deze relevante organisaties/personen bij het 
proces te betrekken, is een workshop gehouden. Tijdens de workshop is het overzicht 
voortkomend uit de bureaustudie gepresenteerd. Het doel hiervan was te controleren of het 
overzicht dat verkregen is uit de bureaustudie compleet is. Hierbij is beroep gedaan op de 
aanwezige gebiedskennis van de deelnemers. Tevens is aan de deelnemers gevraagd hoe 
ze de aardkundige waardenkaart denken te gaan gebruiken in de toekomst. De resultaten 
hiervan en de aanvullingen op de potentieel aardkundig waardevolle gebieden zijn 
vastgelegd in een verslag. Dit verslag is toegevoegd aan de rapportage en terug te vinden 
in bijlage 2. Tot slot hebben de deelnemers aan het einde van de workshop hun waardering 
kunnen uitspreken over de potentiële aardkundig waardevolle gebieden. Het overzicht van 
de door de deelnemers aangemerkte belangrijke gebieden is tevens opgenomen in het 
verslag van de workshop (bijlage 2).  
 
Op basis van de bureaustudie en de resultaten van de workshop is een kaart vervaardigd 
met een overzicht van potentieel aardkundig waardevolle gebieden en elementen. De op- of 
aanmerkingen en aanvullingen op de geselecteerde fysisch geografische elementen zijn 
meegenomen in de uiteindelijke Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden 
(kaartbijlage 2). 
 
 

2.2 Fase 2: Waardering aardkundig waardevolle gebieden 

De werkzaamheden in fase 2 zijn gericht op de in fase 1 geïnventariseerde gebieden en 
elementen. In deze fase is het overzicht verder uitgewerkt naar een indeling op basis van 
waardering. Dit op basis van aanvullend onderzoek en een veldinventarisatie. Voor het 
vormen van een draagvlak is een workshop georganiseerd om de waardering en de 
beschrijving te presenteren en te klankborden. 
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2.2.1 Aanvullend onderzoek 
Ten behoeve van waardering en de selectie van de aardkundig waardevolle gebieden zijn 
een aantal onderwerpen verder uitgewerkt voor de geselecteerde potentieel aardkundig 
waardevolle gebieden.  
Hiervoor is aanvullende informatie gezocht over: 

 omschrijving van het gebied 
 ontstaansgeschiedenis van het gebied 
 vorm van het landschap (geomorfologie) 
 bodem 

Deze informatie is terug te vinden in bijlage 3, 4 en 5 en het digitale bestand, de 
attribuuttabel van de shapefile, horende bij de Signaleringskaart aardkundig waardevolle 
gebieden.  
 
Voor het maken van een selectie van aardkundig waardevolle gebieden, zijn de volgende 
criteria gehanteerd: 

 zeldzaamheid 
 kenmerkendheid  
 gaafheid  
 zichtbaarheid  
 landschapvormende processen 
 samenhang met de omgeving 

 
Zeldzaamheid en kenmerkendheid 
De zeldzaamheid (frequentie van voorkomen) en kenmerkendheid (karakteristiek) van de 
aardkundige waarden is bepaald op basis van een combinatie van expertkennis en een 
rekenkundige benadering (project “Ontwikkeling landelijke uitvoeringsprogramma 
Aardkundige Waarden”). De rekenkundige benadering is een methode die is toegepast bij 
het tot stand komen van de ‘Signaleringskaart aardkundige waarden’ (Maas & Wolfert, 
1997). De methode maakt gebruik van landsdekkende gridbestanden van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN) en de geomorfologische kaart. Op basis van deze 
landsdekkende gridbestanden is een analyse uitgevoerd naar kenmerkendheid en 
zeldzaamheid, waarbij de volgende definities zijn gehanteerd: 
 

 morfopatroon = grof overzicht van fysisch geografische eenheden 
 

 kenmerkendheid = een geomorfologisch element komt binnen desbetreffend 
morfopatroon relatief vaker voor dan in Nederland als geheel 

 
 zeldzaamheid = een geomorfologisch element is kenmerkend en komt weinig voor 

binnen een morfopatroon 
 
Nadere uitleg over deze methode is te vinden in het rapport behorende bij de 
signaleringskaart (Maas & Wolfert, 1997). 
 
Daarnaast is door expertkennis de relatieve waarde van het aardkundig element in 
ogenschouw genomen. Hierbij is gekeken naar de frequentie van voorkomen op 
verschillende schaalniveaus. Verschijnselen die op lokaal schaalniveau frequent voorkomen 
kunnen op regionaal of (inter)nationaal niveau zeldzaam zijn en andersom.  
 
Gaafheid 
Dit criterium heeft vooral betrekking op het aspect geomorfologie (reliëf, vorm). De mate van 
gaafheid is afhankelijk van de menselijke beïnvloeding door bijvoorbeeld afgraving of 
bebouwing. Het is vanzelfsprekend dat een gebied dat door menselijk ingrijpen deels van 
vorm is veranderd, minder aardkundig waardevol is, dan een element dat nog in 
oorspronkelijke staat aanwezig is.  
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Zichtbaarheid 
De aanwezigheid en herkenbaarheid, ofwel de zichtbaarheid van de aardkundige waarden 
in het landschap, is bepaald door in het landschap te kijken of de fysisch geografische 
eenheid, zoals deze op de geomorfologische kaart is gedefinieerd, wel is waar te nemen. 
Hierbij is voornamelijk gelet op de overgang tussen de elementen en de omgeving. Fysisch 
geografische eenheden die niet of slecht zichtbaar zijn, zijn lager gewaardeerd dan goed 
zichtbare elementen. 
 
Landschapvormende processen 
Bij het criteria ‘landschapvormende processen’ is onderscheid gemaakt in twee groepen: 

1. actieve landschapsvormende processen; 
2. niet actieve landschapsvormende processen. 

Gebieden waarin de actieve landschapsvormende processen duidelijk zichtbaar zijn aan het 
aardoppervlak, zijn hoog gewaardeerd voor dit criterium. De waardering voor gebieden waar 
geen actieve landschapsvormende processen meer aanwezig zijn, is afhankelijk van de 
criteria gaafheid en zichtbaarheid. In deze groep gebieden is daarom voornamelijk gelet op 
de zichtbaarheid van de opeenvolging/samenhang van verschillende fysisch geografische 
eenheden binnen een morfopatroon. Een gebied dan wel element waarvan duidelijk 
zichtbaar is, welke opeenvolging van landschapvormende processen zich heeft afgespeeld, 
is hoog gewaardeerd voor dit criterium. 
 
Samenhang 
Bij het criterium samenhang met de omgeving is gelet op de samenhang tussen de fysisch 
geografische eenheden en natuur, landschap, cultuurhistorie en/of archeologie. Dit criterium 
is vooral van belang voor de begrenzing van aardkundig waardevolle gebieden. Er is 
gekeken naar de landschappelijk herkenbare grens van het element, het reliëf van het 
landschap, de aanwezige beschermingsgraad en de eigendomssituatie. Om de 
beschermingsgraad van de aardkundig waardevolle gebieden te bepalen, is het geldende 
beleid voor natuur en landschap, cultuurhistorie en archeologie in beeld gebracht.  
 

2.2.2 Veldinspectie 
Op basis van het verkregen overzicht uit fase 1 en het aanvullende onderzoek is een 
veldinspectie uitgevoerd van de geselecteerde fysisch geografische eenheden in de 
provincie Zeeland. Hierbij is een veldbezoek gebracht aan de potentiële aardkundig 
waardevolle gebieden. Deze veldinspectie is uitgevoerd om de geselecteerde fysisch 
geografische eenheden te toetsen aan de hierboven genoemde criteria. Hierbij is 
nadrukkelijk gelet op de criteria: gaafheid en zichtbaarheid. De gaafheid van de aardkundig 
waardevolle gebieden is bepaald door te kijken naar het intact zijn van de oorspronkelijke 
landschappelijke vorm (het reliëf). Ook is gelet op de zichtbaarheid en herkenbaarheid van 
elementen in het landschap. Dit met het oog op het eventueel plaatsen van 
informatieborden met een toelichting bij het aardkundig waardevolle element in de 
toekomst. Voor recreanten en toeristen heeft een zichtbaar en herkenbaar element in het 
landschap meerwaarde.  
 
De veldinspectie is uitgevoerd in samenwerking met de Provincie Zeeland. Tijdens het 
veldbezoek is het desbetreffende gebied/element op beeldmateriaal vastgelegd.  
 
Niet alle potentieel aardkundig waardevolle gebieden zijn in het veld bezocht. Een aantal 
gebieden waar op (inter)nationaal niveau al waardering voor is uitgesproken en vastgesteld, 
is om deze reden buiten de selectie voor de veldinspectie gehouden. 
 
De veldinspectie heeft bijgedragen aan een beter onderbouwde en afgestemde waardering 
(o.a. gaafheid, zichtbaarheid in het veld) en beschrijving van de aardkundig waardevolle 
eenheden en elementen.  
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2.2.3 Workshop 2 
Bij de huidige afwezigheid van beleid rondom de bescherming van aardkundige waarden, is 
het creëren van draagvlak onder de lokale terreinbeheerders van groot belang voor het 
behoud van aardkundige waarden in de toekomst. Tijdens workshop 2 zijn de definitief 
geselecteerde gebieden gepresenteerd aan de lokale deskundigen, terreinbeheerders en 
belanghebbenden. Op- en aanmerkingen op de gepresenteerde gebieden zijn genoteerd en 
meegenomen in de uiteindelijke vervaardiging van de kaarten. De resultaten van de 
workshop zijn vastgelegd in een verslag. Dit verslag is toegevoegd aan de rapportage en 
terug te vinden onder bijlage 2. 
 
Op basis van aanvullend onderzoek, veldinspecties en de resultaten van de workshop is 
een definitieve selectie gemaakt van de aardkundig meest waardevolle gebieden. De 
selectie is tot stand gekomen in nauw overleg met de opdrachtgever.  
 
 

2.3 Fase 3: Rapportage 

Fase 3 is de afronding van het project waarin de rapportage van de werkzaamheden en de 
beschrijving van de kaarten heeft plaatsgevonden.  
 
De Aardkundige waardenkaart van Zeeland bestaat uit drie kaarten op drie verschillende 
schaalniveaus:  

 Fysisch geografische eenhedenkaart (gebiedsdekkende kaart) 
 Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden (overzicht van 

geïnventariseerde gebieden en elementen) 
 Aardkundig waardevolle gebiedenkaart (selectie van gebieden en elementen) 

 
Naast de beschrijving van de legenda-eenheden van de eerste twee kaarten en de 
gebiedsbeschrijving van de Aardkundig waardevolle gebiedenkaart, is de algemene 
ontstaansgeschiedenis van Zeeland beschreven. Deze is opgenomen in bijlage 3. 
 

2.3.1 Fysisch geografische eenhedenkaart 
De Fysisch geografische eenhedenkaart is een provinciedekkende kaart van de 
verschillende landschapstypen die voorkomen. De kaart is als volgt gemaakt:  
 

1. De verschillende landschapstypen, met bijbehorende geomorfologische kenmerken, 
die er in de provincie Zeeland voorkomen zijn bepaald door middel van de 
bureaustudie (fase 1). 

2. Vervolgens zijn, op basis van de geomorfologische kaart, de specifieke 
geomorfologische kenmerken van een landschapstype samengevoegd tot een 
eenheid.  

 
In hoofdstuk 3 is de Fysisch geografische eenhedenkaart toegelicht.  
 

2.3.2 Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden 
De Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden is een kaart van alle potentieel 
aardkundig interessante gebieden in de provincie Zeeland. De kaart vormt de basis voor de 
Aardkundig waardevolle gebiedenkaart. De Signaleringskaart aardkundig waardevolle 
gebieden is als volgt gemaakt:  
 

1. Door middel van de bureaustudie en de resultaten uit de workshop uit fase 1 is 
bepaald welke fysisch geografische eenheden potentieel aardkundig waardevol zijn. 

2. Vervolgens zijn op basis van de bureaustudie (voornamelijk het document 
‘Waardevolle bodems in Zeeland’, Segers 1990) fysisch geografische eenheden 
ingetekend. De geomorfologische kaart is tijdens de productie van de 
Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden als digitale ondergrond 
gebruikt. Let wel: de begrenzing van de polygonen heeft plaatsgevonden op basis 
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van de bureaustudie en dus niet op basis van de geomorfologische polygonen. Het 
voordeel van deze manier van werken is dat zowel de informatie uit de 
bureaustudie als de geomorfologisch kaart is behouden.    

 
In hoofdstuk 3 is de Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden toegelicht.  
 

2.3.3 Aardkundig waardevolle gebiedenkaart 
De Aardkundig waardevolle gebiedenkaart is een kaart met alle geselecteerde aardkundig 
interessante gebieden in de provincie Zeeland. De aardkundig waardevolle gebiedenkaart is 
als volgt tot stand gekomen: 
 

1. Op basis van de Fysisch geografische eenhedenkaart en de Signaleringskaart is 
een nader onderzoek uitgevoerd naar de afzonderlijke eenheden en 
gebieden/elementen.  

2. Tijdens de veldinspectie zijn de verschillende fysisch geografische 
elementen/eenheden bezocht en beoordeeld op de criteria zoals deze zijn 
beschreven in paragraaf 2.2.1.  

3. Vervolgens is in overleg met Provincie Zeeland, op basis van de Signaleringskaart 
aardkundig waardevolle gebieden, het nader onderzoek en de veldinventarisatie, 
vastgesteld welke gebieden in de Aardkundig waardevolle gebiedenkaart zijn 
opgenomen.  

4. De ontstane selectie van aardkundig waardevolle gebieden is vervolgens 
gepresenteerd tijdens workshop 2. De op- of aanmerkingen en aanvullingen op de 
geselecteerde gebieden zijn meegnomen in de uiteindelijke Aardkundig waardevolle 
gebiedenkaart. 

 
In hoofdstuk 3 is de Aardkundig waardevolle gebiedenkaart toegelicht. 
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3 Aardkundige waardenkaart provincie Zeeland 

De Aardkundige waardenkaart van de provincie Zeeland bestaat uit drie kaarten op drie 
verschillende schaalniveaus:  

 Fysisch geografische eenhedenkaart (gebiedsdekkende kaart) 
 Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden (geïnventariseerde gebieden 

en elementen) 
 Aardkundig waardevolle gebiedenkaart (selectie van gebieden en elementen) 

De kaarten zijn opgenomen in de kaartbijlagen achter in het rapport. 
 
In bijlage 3 is de algemene ontstaansgeschiedenis van Zeeland opgenomen, welke is 
beschreven aan de hand van een serie paleogeografische kaarten. De paleogeografie 
bestudeert de ligging en bewegingen (tektoniek) van aardplaten en de verdeling van land, 
zee en gebergten door de geologische geschiedenis heen. Hieronder valt ook de 
geografische ligging van rivieren, delta’s en kustlijnen door de tijd heen.  
 
 

3.1 Fysisch geografische eenhedenkaart 

De Fysisch Geografische eenhedenkaart is een kaart met voorkomende 
landschapstypen/fysisch geografische eenheden in de provincie Zeeland (kaartbijlage 1). 
Het doel van de kaart is het geven van een gebiedsdekkend landschappelijk overzicht. De 
kaart kan gebruikt worden bij het maken van plannen in de provincie Zeeland op het gebied 
van bijvoorbeeld natuurontwikkeling of ontgrondingen. Met behulp van deze kaart kan 
gekeken worden of de plannen passen in het karakter van het landschap.  
 
De landschapstypen/fysisch geografische eenheden zijn geclassificeerd op basis van 
geomorfologische kenmerken. Zoals beschreven in § 2.3.1 is hiervoor gebruik gemaakt van 
de geomorfologische kaart. Voor de Fysisch Geografische Eenhedenkaart zijn eenheden 
van de geomorfologische kaart samengevoegd en vereenvoudigd. In tabel 3.1 (op de 
volgende bladzijde) worden de in de kaart gebruikte landschapstypen, met bijbehorende 
legenda eenheden en geomorfologische kenmerken weergegeven.  
 
Op de Fysisch Geografische eenhedenkaart van Zeeland zijn de volgende landschapstypen 
onderscheiden:  

 estuarium-/zeearmengebied; 
 zandgebied; 
 zeekleigebied; 
 overig. 

 
In bijlage 4 wordt per landschapstype/fysisch geografische eenheid een globale beschrijving 
gegeven van de aardkundige kenmerken. Hierbij wordt ingegaan op de 
ontstaansgeschiedenis en de kenmerkende onderdelen van het desbetreffende 
landschapstype. 
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Tabel 3.1: Overzicht Legenda eenheden Fysisch Geografische eenhedenkaart  
Landschapstype Legenda eenheid Geomorfologische eenheid
Estuarium-/zeearmengebied Schor Begroeid schor/strand (gesloten, > 50 % bedekking) natuurlijke (kwelder)vorm

Begroeid schor/strand (gesloten, > 50 % bedekking) open plek in het kwelder (< 25% bedek
Begroeid schor/strand (open, < 50% bedekking) natuurlijke (kwelder)vorm (10% < bedekking
Begroeid schor/strand (open, < 50% bedekking) pollenstructuur (bedekking < 10%, > 10 pol

Slik/plaat Strandvlakte, zandplaat of slik
Strandvlakte, zandplaat of slik (+/- duinen)
Aanwasvlakte, relatief laaggelegen
Aanwasvlakte, relatief hooggelegen
Welvingen in getijaanwassen
(Geisoleerde) schelpenrug op hoog energetische plaat
(Geisoleerde) zandrug op hoog energetische plaat
Hoog energetische plaat gegolfd relief (H < 0,25m, L >25m)
Hoog energetische plaat megaribbels (H > 0,25m) 2-dimensionaal 2-dimensionaal
Hoog energetische plaat megaribbels (H > 0,25m) 2-dimensionaal 3-dimensionaal
Hoog energetische vlakke plaat
Laag energetische plaat met laag golvend relief (H < 0,25m, L = 10-25m)
Laag energetische vlakke slibrijke zandplaat
Laag energetische vlakke zandplaat

Strandvlakte Strandvlakte, zandplaat of slik
Strandvlakte, zandplaat of slik (+/- duinen)
Welvingen in getijaanwassen
Zeestrandglooiing

Veen-/kleibanken Hard substraat veen-/kleibanken (onbegroeid) < 25% zandbedekking
Zandgebied Duingebied Afgegraven/geegaliseerde duinen/strandwallen

Hoge kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten
Hoge stuifdijk
Ingesloten strandvlakte (+/- vervlakte duinen)
Kustduinglooiing
Lage kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten

Dekzandgebied Dekzandruggen (+/- oud bouwlanddek)
Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden
Laagte met randwal (incl. pingo restant)

Zeekleigebied Kreekruggen Getij-inversierug
Poelgronden Vlakte van plaatselijke gemoerde getijafzettingen

Welvingen in plaatselijk gemoerde getijafzettingen
Ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand)
Laagte door veenafgraving (moernering)

Ontgonnen veenvlakte Ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand)
Oude Zeekleigronden Vlakte van plaatselijke gemoerde getijafzettingen
Getijafzettingen Getij-oeverwal

Moerassige vlakte
Plateau-achtige getij-afzetting
Vlakte van getij-afzettingen
Vlakte van getij-afzettingen, rel. hooggel.
Vlakte van getij-afzettingen, rel. laaggel.
Vlakte van getijafzettingen (met geulen)

Welvingen in getijafzettingen Welvingen in getijafzettingen
Welvingen in kustoverslagafzettingen

Overig Kust-/strandwal Kustwal
Strandwal

Doorbraakwaaier Doorbraakwaaier, fluviatiel
Kreken Getij-kreekbedding

Zee-erosiegeul
Zee-erosielaagte
Hoog energetische kreek (> 25m breed) met megaribbels (H > 0,25m) 2-dimensionaal
Hoog energetische vlakke kreek (> 25m breed)
Kreek (> 25m breed) (bodem onzichtbaar)
Laag energetische vlakke slibrijke zand kreek (> 25m breed)
Laag energetische vlakke zand kreek (> 25m breed)
Schorkreek/sloot (<25m breed, onbegroeid) op schor/kwelder en groen strand

Overige wateren Water
Antropogeen Bebouwing

Groeve
Hoge dijk (>5 meter)
Hoge storthoop
Laagte ontstaan door afgraving
Lage storthopen en/of grind/zand/klei gaten
Lage vereffeningsrestheuvel
Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein
Terp of hoogwatervluchtplaats
Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie
Antropogene duinen (stuifdijken etc.)
Hard substraat antropogeen (glooiing, krib etc)
Overig getijdenhaven
Overig plateau/verhoging (antropogeen)
Overig waterberging
Overig wegen/paden
Overig zanddam  
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3.2 Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden 

De Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden is een kaart met potentieel 
aardkundig interessante gebieden in de provincie Zeeland (kaartbijlage 2). Het doel van de 
Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebiedenkaart is het geven van een overzicht 
van potentieel aardkundig waardevolle elementen. Deze kaart kan door Provincie en 
Gemeenten gebruikt worden bij de inrichting van het buitengebied. Deze kaart heeft een 
signaleringsfunctie. Ter plaatse kunnen aardkundig waardevolle elementen worden 
aangetroffen, die geen deel uitmaken van de provinciale selectie (zie Aardkundig 
waardevolle gebiedenkaart § 3.3).  
 
De kaart is gebaseerd op de tijdens de bureaustudie geraadpleegde informatiebronnen. De 
kaart toont het overzicht van de resultaten van de bureaustudie plus de aanvullingen van 
deskundigen uit de workshop. De Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden bevat 
ten opzichte van de Fysisch Geografische eenhedenkaart extra gebiedsinformatie die uit het 
nader onderzoek (paragraaf 2.2.1) naar voren is gekomen. Als gevolg van het gebruik van 
meerdere bronnen wijkt de legenda op een aantal punten af van de legenda van de Fysisch 
Geografische eenhedenkaart. De beschrijving van de eenheden is opgenomen in bijlage 4. 
 
Verschillende gebieden/eenheden in de kaart zijn weergegeven met een nummer. Deze 
nummers zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Waardevolle bodems’ (Segers, 1990). In de kaart 
is de nummering van dit betreffende onderzoek aangehouden. Aangezien niet alle in het 
onderzoek opgenomen bodems ook aardkundig waardevol is, is de nummering niet 
opeenvolgend. Een tabel met een overzicht van de nummers met gebiedsnamen is 
opgenomen in Kaartbijlage 2. In de tabel is tevens een kolom opgenomen met de 
bijbehorende fysisch geografische eenheid (conform de legenda van de kaart).  
 
 

3.3 Aardkundig waardevolle gebiedenkaart  

De Aardkundig waardevolle gebiedenkaart is een kaart met de selectie van de meest 
aardkundig waardevol gebieden in de provincie Zeeland (kaartbijlage 3, tabel 3.3). Het doel 
van deze kaart is het geven van een overzicht van de meest aardkundig waardevolle 
gebieden en elementen in de provincie Zeeland. Het is de bedoeling dat het uiteindelijke 
provinciale aardkundig beleid, in ieder geval op deze gebieden betrekking zal hebben. 
 
Tabel 3.3 toont het overzicht van de geselecteerde gebieden van de Aardkundig 
waardevolle gebiedenkaart en de reden van selectie. De gebieden zijn gekozen op basis 
van de waarderingscriteria die beschreven staan in § 2.2.1. De selectie van de gebieden is 
beoordeling door experts. De definitieve selectie heeft plaatsgevonden in overleg met 
Provincie Zeeland, de opdrachtgever.  
 
De gebiedsbeschrijvingen van de geselecteerde aardkundig waardevolle gebieden zijn 
opgenomen in bijlage 5. Deze gebiedsbeschrijving is gebaseerd op het Noord-Holland 
model (beschreven in het Deelrapport Gebiedsbeschrijvingen van het project Ontwikkeling 
Landelijke Uitvoeringsprogramma Aardkundige Waarden, Prisma project 0607 OLUAW). 
  
In de gebiedsbeschrijving is opgenomen: 

 beeldmateriaal  
 fenomeen  
 waardering 
 huidig gebruik 
 bescherming 
 bodemsoort 
 vegetatie 
 ouderdom 
 overig 
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Beeldmateriaal 
De beschrijving van het gebied start met een overzichtskaart waarin het desbetreffende 
aardkundig waardevolle gebied is weergegeven. Daarnaast is aan de gebiedsbeschrijving 
fotomateriaal toegevoegd waarop het aardkundig element (deels) is weergegeven. Dit is 
alleen gedaan voor die gebieden waar beeldmateriaal uit eigen archief voor handen was. 
 
Fenomeen 
In de eerste alinea is kort beschreven wat het gebied aardkundig bijzonder maakt. Daarna 
volgt een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het desbetreffende gebied.  
 
Waardering 
Voor de waardering van een gebied is gekeken op de volgende schaalniveaus: 
internationaal, nationaal en provinciaal. Deze waardering is door middel van kleuren 
aangegeven in de Aardkundig waardevolle gebiedenkaart. 
 
Huidig gebruik en bedreigingen 
Bij de gebiedsbeschrijvingen is kort het huidige gebruik genoemd. In tabel 3.2 is per gebruik 
de mogelijke bedreigingen van de aardkundige waarden weergegeven. Landschappelijke 
ingrepen met effecten op aardkunde hebben vooral betrekking op verstedelijking, 
landinrichting en reconstructie, infrastructuur en recreatie.  
 
Tabel 3.2: Overzicht gebruik met bijbehorende bedreiging 

Bestaand gebruik Bedreiging 
Bewoning en 
infrastructuur 

Uitbreiden bewoningskernen en infrastructuur (verstedelijking) met als 
mogelijk gevolg het vergraven van het aardkundig waardevolle 
gebied/element, het afdekken ervan, het beperken in totale omvang, 
verdroging door het kunstmatig laag houden van de grondwaterstand 
en het aantasten van het karakter van het landschap.  

Recreatie Aanleg faciliteiten voor openstelling gebieden, zoals parkeerplaatsen, 
fiets- en wandelpaden. Met als mogelijk gevolg het vergraven van het 
aardkundig waardevolle gebied/element, het afdekken ervan, het 
beperken in totale omvang, het aantasten van het karakter en het 
verstoren van het aardkundig waardevolle gebied/element door een te 
grote recreatiedruk. 

Landbouw Het bewerken van het land ten behoeve van veeteelt, akkerbouw en  
fruitteelt met als mogelijk gevolg eutrofiëring van de bodem, het 
egaliseren van het reliëf in het landschap, verkaveling, verdroging door 
het kunstmatig laag houden van de grondwaterstand. 

Waterwinning Onttrekken van grondwater met als mogelijk gevolg verdroging van het 
gebied. Aanleggen faciliteiten voor het winnen van grondwater, zoals 
het graven van kanalen. 

Natuur Natuurontwikkeling, landinrichting en reconstructie, bosbouw met als 
gevolg het vergraven en aantasten van het aardkundig waardevolle 
gebied/element, het afdekken ervan, het vastleggen van actuele 
processen door vegetatie en verdroging. 

Groeve Afgraving ten behoeve van lokale grondstoffenwinning 
Scheepvaart Baggerwerkzaamheden om de watergang bevaarbaar te houden, 

verontreiniging als gevolg van rampen 
Beroepsvisserij Verstoring van natuur/natuurlijk evenwicht door overbevissing. 

 
 
Bescherming 
Om de beschermingsgraad van de aardkundig waardevolle gebieden te bepalen, is het 
geldende beleid voor natuur en landschap, cultuurhistorie en archeologie in kaart gebracht. 
In tabel 3.3 is een overzicht gegeven van de in kaart gebrachte beschermingsgraden. 
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Tabel 3.3: Overzicht beschermingsgraad op gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en 
archeologie 

Bescherming Omschrijving 
Nb-wet (Natura 2000, 
Beschermd 
Natuurmonument) 

Het doel van Natura 2000 is de bedreigde natuur in Europa te 
beschermen. Gebieden die een belangrijk aandeel hebben van 
internationaal bedreigde natuur worden hiermee beschermd.  
 
Een natuurmonument is een gebied met een zekere ecologische 
waarde. Het kan gaan om gebieden met (zeldzame) dier- en 
plantensoorten, maar ook om gebieden die door hun 
ontstaansgeschiedenis, bodembouw of landschappelijke schoonheid 
waardevol zijn. In beschermde natuurmonumenten zijn bepaalde 
activiteiten verboden, tenzij een ontheffing is verleend: 
• het aanleggen van wegen  
• het plaatsen van gebouwen of installaties  
• graafwerkzaamheden  
• alles wat de rust verstoort  
• verontreiniging van bodem of water  
• alles wat schade toebrengt aan het gebied  
• in sommige gebieden: recreatie.  

Nationaal Park Het instellen van nationale parken gebeurt op grond van een 
internationale afspraak. Het doel van deze afspraak is om grote 
natuurgebieden te behouden, die een of meer belangrijke ecosystemen 
vertegenwoordigen. In Nederland is een nationaal park een 
natuurgebied van tenminste duizend hectare, met een karakteristiek 
landschap en bijzondere planten en dieren. Het beheer van een 
nationaal park is gericht op natuurbehoud en -ontwikkeling, 
natuurgerichte recreatie, educatie en voorlichting, en op onderzoek.  

Nationaal Landschap Deze landschappen bezitten elk een unieke combinatie van 
cultuurhistorische en natuurlijke elementen, de geschiedenis van het 
Nederlandse landschap. De Nationale Landschappen worden 
gekenmerkt door een bijzondere samenhang tussen 
landschapselementen als natuur, reliëf, grondgebruik en bebouwing. 
Door het aanwijzen van Nationale Landschappen wil de overheid het 
typische Nederlandse landschap behouden.  

Archeologische 
Monumentenkaart 
(AMK) 

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van 
belangrijke archeologische terreinen in Nederland. De terreinen zijn 
beoordeeld op verschillende criteria en op grond daarvan zijn de 
terreinen ingedeeld in categorieën met archeologische waarde. De 
wettelijk beschermde archeologische monumenten zijn opgenomen in 
de kaart. Het is verboden een beschermd monument te beschadigen of 
te vernielen. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning een beschermd (archeologisch) monument af te breken, te 
verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen (Monumentenwet 
art.11). Voor de overige categorieën geldt dat voorafgaand aan 
activiteiten in het gebied archeologisch onderzoek noodzakelijk is.  

Provinciale Belvedere 
gebieden 

De nota Belvedere (1999) is een beleidsnota over de relatie cultuur-
historie en ruimtelijke inrichting. Gebieden met bijzondere 
cultuurhistorische waarden zijn aangewezen als Belvedere-gebied. Het 
beleid richt zich op het herkenbaar houden van de identiteit bij 
ontwikkelingen in het gebied. Circa 40% van het Zeeuwse grondgebied 
is als 'Belvedere-gebied' aangewezen. Er zijn geen terreinen/streken 
aangemeld voor de Werelderfgoedlijst. Alleen aan het gebied West 
Zeeuwsch-Vlaanderen is tot nu toe subsidie toegekend. 

Ecologische  
hoofdstructuur (EHS) 

De EHS is een aaneengesloten netwerk van kwalitatief hoogwaardige 
natuurgebieden. In het kader van de EHS worden gebieden 
aangewezen als beschermd natuurgebied. In principe worden daar 
gronden aangekocht voor natuurdoeleinden. In het Natuurbeleidsplan 
van de Provincie Zeeland zijn de bestaande natuurgebieden en de 
natuurontwikkelingsgebieden opgenomen. De bestaande 
natuurgebieden zijn meegenomen in de beschrijving. Inclusief de 
terreinbeherende organisaties of vermelding van particulier 
eigendom/beheer. 
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Per beschermingsvorm is berekend wat het percentage bescherming is ten opzichte van het 
totale Aardkundig waardevolle gebied.  
 
Ouderdom 
Voor elk gebied/element is de ouderdom van de processen die het aardkundig gebied of 
element hebben vormgegeven weergegeven, conform de indeling van de geologische 
tijdsschaal (opgenomen in Bijlage 3). Aangezien de definitieve vorm van het Zeeuwse 
landschap vrijwel geheel gedurende het Holoceen is ontstaan, is hier gebruik gemaakt van 
de onderverdeling binnen het Holoceen. 
 
Overig 
Onder Overig is een bronvermelding opgenomen, waar het gebied nog verder beschreven 
staat. Vaak is hier verwezen naar de website van de terreinbeherende organisatie. Op deze 
websites staan korte beschrijvingen van de natuurgebieden. Deze vermelding is niet verre 
van compleet; er zijn nog tal van bronnen mogelijk.  
Tevens is de bereikbaarheid van het gebied aangegeven. Er is alleen een vermelding 
opgenomen als er in het gebied een beperking is ten aanzien van de toegankelijkheid.  
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Tabel 3.3: Overzicht geselecteerde gebieden plus selectiereden 
 

Nummer Naam Fenomeen Selectie 
1 Kop van Schouwen Duinvorming op oude duinen op strandwallen Selectie op landelijk niveau. Grote verscheidenheid aan vormen en patronen en 

verschil in ouderdom op korte afstand van elkaar 
2 Pluimpot Voormalig getijdenkreek met kreekruggen Selectie op landelijk niveau. Herkenbaarheid. Kreeksysteem gevormd van beide zijden 
3 Noordwest Walcheren  Duinen op strandwal Selectie op landelijk niveau. Representatief en diversiteit 
4 Strandwal Walcheren Strandwal  Oriëntatie, goed in landschap waarneembaar, beperkt voorkomen 
5 Veerse Meer Voormalige zeearm  Selectie op landelijk niveau. Voormalige zeearm vertoont ondanks menselijke 

invloeden nog zeer natuurlijke trekken.  
6 Schenge Kreek Selectie op landelijk niveau. Het krekenstelsel vertoont ondanks menselijke invloeden 

nog zeer natuurlijke trekken. Daarnaast is de morfologie van de zijtakken redelijk goed 
intact. 

7 Kreekruggen en poelgronden 
Walcheren 

Inversie kreekruggen, oeverwallen en poelgronden Op korte afstand de combinatie van kreekruggen (herkenbaar in het veld) en de 
poelgronden (reliëf beperkt) 

8 Zuidwest Walcheren Kustduin op strandwal Selectie op landelijk niveau. Representatieve kust met afslagklif 
9 De Poel Inversie kreekruggen, oeverwallen en poelgronden Selectie op landelijk niveau. Representatief en kenmerkend voor Zeeland 
10 Yerseke en Kapelse Moer Inversie kreekruggen, oeverwallen en poelgronden Selectie op landelijk niveau, origineel karakter landschap (geen grote herverkaveling) 
11 Cluster van welen Zuid-

Beveland 
Doorbraakkolken Op korte afstand diverse welen bij elkaar 

12 Verdronken Zwarte Polder Intergetijdengebied, slikken en schorren, geulen en kreken en 
duinen 

Selectie op landelijk niveau, zeldzaam en representatief 

13 Strandwal Zeeuws Vlaanderen Strandwal  Oriëntatie, beperkt voorkomen 
14 Het Zwin Actief Kreeksysteem Selectie op landelijk niveau. Actief, representatief en zeldzaam kreeksysteem 
15 De Putting Poelgronden Zie Yerseke/Kapelse Moer; echter minder groot gebied 
16 Braakmankreek Kreekrestant/zee-erosiegeul Groot kreeksysteem, deels gekanaliseerd, aan einde nog een deel originele loop 
17 Kreekrestantensysteem Het 

Zwin 
Kreeksysteem (incl. voorm. lopen), groter dan actieve deel Groter kreeksysteem dan actieve deel kreeksysteem 

18 Otheensche kreek Deels actief en deels fossiel kreeksysteem Selectie op landelijk niveau, vertakt kreeksysteem actief/passief 
19 Passageule Afgesneden grootschalige kreek Selectie op landelijk niveau. Opvallend geomorfologisch verschijnsel in landschap 
20 Laagte met Randwal (inclusief 

pingorestant) 
Pingoruïne? Indien er sprake is van een pingo ruïne is dit uniek fenomeen in Zuidwest-Nederland 

21 Dekzandgebied Aardenburg Kreken door dekzandruggen Selectie op landelijk niveau. Zeldzaam 
22 Nieuw-Namen Heuvel met Pliocene afzettingen en groeve Pliocene afzettingen aan het oppervlak 
23 Dekzandgebied St. Jansteen  Kreken door dekzandruggen Selectie op landelijk niveau. Zeldzaam 
24 Oosterschelde, 

Westerschelde, Voordelta 
(Semi-afgesloten) zeearm met platensysteem, schorren en 
slikken 

Uniek getijdenlandschap 

25 Schorren van St. Annaland Schorren Schorrenlandschap dat door diverse geulen wordt doorsneden 
26 Verdronken land van Zuid-

Beveland 
Platensysteem met veenbanken Actief platensysteem in veenafzettingen 

27 Verdronken land van 
Saeftinghe 

Vrijwel ongestoord getijde systeem met schoren, slikken, 
zandplaten, geulen prielen en kreken 

Selectie op landelijk niveau. Ongestoord karakter getijde systeem 
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4 Aanbevelingen / Visie vervolgmogelijkheden 

Om aardkundige waarden ‘levend te houden’ is het van belang, naast het benoemen van 
aardkundig waardevolle gebieden, aandacht te besteden aan het uitdragen van het thema. 
Dit kan in veel verschillende vormen; van het informeren van lokale overheden en 
organisaties die inhoudelijk te maken krijgen met aardkunde tot het creëren van 
informatiepunten voor de vele recreanten en toeristen die Zeeland bezoeken. We zien 
hiervoor diverse mogelijkheden. Hierbij wordt aangesloten bij de twee werksporen uit figuur 
2.1, de inhoud en het draagvlak.  
 
Als doelgroep voor het inhoudelijke spoor denken we vooral aan medewerkers van 
Provincie Zeeland. Het gaat hierbij om: 

 het opstellen van beleid ten aanzien van aardkundige waarden. Het is belangrijk dat 
de aandacht niet verslapt en dat zo snel mogelijk na dit project vervolg wordt 
gegeven aan het opstellen van beleid. 

 het blijvend informeren van de medewerkers; 
 het ontsluiten van gegevens (digitaal én analoog): 

- Digitaal: voor het gebruik van gegevens bij het raadplegen en vervaardigen van 
kaarten. Hier kan worden aangesloten bij aanwezige faciliteiten op de website 
van Provincie Zeeland; 

- Analoog: voor het beklijven van de gegevens (in vorm van een atlas, 
informatieve waaier, etc.). 

 
Daarnaast gaat het om het werken aan het draagvlak buiten de eigen organisatie; 
medewerkers lokale overheden, terreinbeherende organisaties en overige organisaties die 
inhoudelijk met het onderwerk bezig zijn. Voor een deel is de aanpak gelijk aan het 
inhoudelijk spoor. We denken hierbij aan: 

 het blijvend informeren van lokale overheden, terreinbeheerders; 
 het ontsluiten van gegevens (digitaal én analoog); 
 het uitwerken van en invulling geven aan aardkundige waarden op lokaal niveau; 
 het markeren van aardkundig waardevolle eenheden en elementen in het 

landschap; benoemen aardkundig monument; 
 het stimuleren van het organiseren van excursies naar aardkundig waardevolle 

gebieden door bijvoorbeeld terreinbeherende organisaties; 
 het koppelen van aardkundige waarden aan recreatieve en toeristische activiteiten; 

wandel- en fietsroutes langs aardkundig waardevolle gebieden; informatiepanelen. 
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Bijlage 1: Informatiebronnen 
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Nummer Titel Jaartal Auteur(s) Organisatie 
1 a) Inventarisatie aardkundige waarden in Nederland, Operatie 

Landijs; b) Aardkundige waarden in Nederland, signalering van 
kenmerkende en zeldzame gebieden voor een nationale 
beleidskaart.  

1999 A.J.M. Koomen Alterra 

2 Nederland in vorm, aardkundige waarden van het Nederlandse 
landschap;  

1989 G.P. Gonggrijp LNV 

3 Effect van ingrepen op de geomorfologische gesteldheid, een 
methode voor het bepalen van de effecten van menselijke 
activiteiten 

1994 P.H. Oldeman  SC-DLO 

4 Aarde & Mens (april 1999), Themanummer: Aardkundige 
waarden in Zeeland 

1999 Divers  -  

5 Milieureeks (nummer 15): Het onderste boven, De Zeeuwse 
geologie vanaf het Holoceen in kaart gebracht. 

1999 P.C. Vos; W.E. Westerhoff; A.W. van Kleef Provincie Zeeland 

6 Het Zeeuwse kleilandschap 1987 A.J. Beenhakker Provincie Zeeland 
7 Geografie (februari 2004): De vervlakking van Nederland 2004 Divers Geografie 

8 Zeeuws Landschap: Onder je voeten: aardkundige waarden in 
zeeland 

1999 Jan Kardijk Zeeuws Landschap 

9 Zeeuws Landschap: Onder je voeten (2): het landschap heeft 
een verhaal te vertellen! 

1999 Jan Kardijk Zeeuws Landschap 

10 Zeeuws Landschap: Op het aardkundige pad in Oranjezon 2006 Pim Jungerius Zeeuws Landschap 

11 a) Waardevolle bodems in Zeeland; b) Verstoring en 
kwetsbaarheid van waardevolle bodems in Zeeland (een 
inventarisatie in het kader van de Wet Bodembescherming) 

1990 R.C.M.D. Segers (Vereniging van milieugeografen) Milieu Prisma, Provincie Zeeland 

12 Landschappen met toekomstwaarde 2005 M. Kooiman, M. Linssen, D. van Marrewijk Projectbureau Belvedere 
13 De beleving van aardkundige waarden 2001 J.B. Coeterier, M.B. Schöne, A.J.M. Koomen, H.P. 

Wolfert 
Alterra 

14 Factsheets Landijs, lijst met aardkundig waardevolle gebieden  -   -   -  
15 Verslag Workshop Landijs, Aardkundige waarden en 

ruimtelijke inrichting 
2000 CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek Expertisecentrum LNV-NB 

16 Nota Landijs 1999 CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek LNV Directie Natuurbeheer 
17 Operatie Landijs, stand van zaken aardkundige waarden bij 

provincies (dec. 1998) 
1998 E.J. van Beusekom (IKC-N), A. Koomen (SC-DLO) LNV, VROM, IPO 
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18 Operatie Landijs, stand van zaken aardkundige waarden bij 
provincies (juni 1999) 

1999 E.J. van Beusekom (LNV), H.E. Groenewoud 
(CSO), A. Koomen (SC-DLO) 

LNV, VROM, IPO 

19 Quick scan beleidsuitwerking Aardkundige waarden 1998 CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek LNV Directie Natuurbeheer 
20 Memo: Aardkundige waarden in breed perspectief 1999 Arjen Koomen SC-DLO 
21 Memo: Bespreking aardkundige waarden 1999 Arjen Koomen Eduard van Beusekom SC-DLO 
22 Aardkundig Informatie Systeem (AKIS), bevragingssysteem 

voor aardkundige waarden in het Landschap 
1999 Arjen Koomen Eduard van Beusekom SC-DLO 

23 Landschapsecologie Kartering van Nederland (LKN): 
Geomorfologie 

1994 G.J. Maas, R.W. de Waal, H.P. Wolfert DLO-Staring Centrum, Wageningen

24 Aardkundige Waarden, Toepassing van het LKN-bestand 
GEOMORF 

1998 G.J. Maas, A.J. Koomen, H.P. Wolfert DLO-Staring Centrum, Wageningen

25 www.zeeland.nl       
26 www.aardkunde.nl       
27 Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart Noord-Brabant 2004 Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant 
28 Atlas aardkundige waardevolle gebieden  2002 A.A. Brombacher Provincie Utrecht 
29 Natuur met (w)aarde, handboek aardkundig landschapsbeheer 2004 J.A.M. van den Ancker, H.G. Baas, M.E.G. 

Visscher 
Landschapsbeheer Nederland 

30 Ontwikkeling Landelijk Uitvoeringsprogramma Aardkundige 
waarden (PRISMA project 0607 OLUAW) 

2007 Syncera, TBWI consult en Alterra  BOOG, Vakgroep 
Bodembescherming, Werkgroep 
Aardkundige waarden 

31 De vorming van het land, Inleiding in de geologie en de 
geomorfologie 

1997 H.J.A. Berendsen   

32 Tijdschrift voor waterstaats geschiedenis (nummer 2, 
december 2005), Themanummer: Mens, water en landschap 
De Sint-Elisabethsvloed van 1404. 

2005 Divers Vereniging voor 
Waterstaatsgeschiedenis 

33 Landscape History (nummer 27), Past landscapes and 
present-day techniques: reconstructing submerged medieval 
landscapes in the western part of Sealand Flanders 

2005 Nele Vanslembrouck, Alexander Lehouck, Erik 
Thoen 
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Bijlage 2: Verslagen Workshops 



 
 
 
 
Eindrapportage - Aardkundige waarden in Zeeland 
 
 

Versiedatum: 28 oktober 2008 28 CSO projectcode:08K033 



 
 
 
 
Eindrapportage - Aardkundige waarden in Zeeland 
 
 

Versiedatum: 28 oktober 2008 29 CSO projectcode:08K033 

Verslag Workshop 1  Aardkundige waardenkaart Zeeland 22 mei 2008 13.00 - 17.00 
 
Deelnemers:  
Niels van Diepen (Provincie Zeeland) 
Walter Jonkers (Provincie Zeeland) 
Dirk van Hout (CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek) 
Lisette Dam-de Heij (CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek) 
Ad van Bokhoven (CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek) 
Frans Weemaes (Gemeente Terneuzen) 
Alex de Smet (Waterschap Zeeuws-Vlaanderen) 
Robert van Dierendonck (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) 
Anke van der Geest (Adviesbureau) 
Piet van der Reest (Provincie Zeeland) 
Bernard Meijlink (Walcherse Archeologische dienst) 
Huibert Simons (Zeeuws Landschap) 
Bouke Bouwman (Provincie Zeeland) 
Bas Chamuleau (Gemeente Reimerswaal) 
Ewoud Voogd (Landschapsbeheer Zeeland) 
Pim Jungerius (Geoheritage NL) 
Hanneke van den Ancker (Geoheritage NL) 
Simon Lavrijssen (Provincie Noord-Brabant) 
Jan Wattenberghe (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) 
Nathalie van Jole (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) 
Hans Jongepier (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) 
Dick de Jong (Rijkswaterstaat Zeeland) 
Janet Rijk (Provincie Zeeland) 
 
1. Presentaties 
Presentatie Provincie Zeeland (Niels van Diepen) 
 toelichting project 
 toelichting Aardkundige waarden 

 
Presentatie CSO (Dirk van Hout & Lisette Dam) 
 dagprogramma 
 presentatie landschapstypenkaart & potentiële aardkundige waardenkaart 

 
2. Groepsessies 
De deelnemers zijn in 4 groepen onderverdeeld om input te krijgen voor informatie die op de 
potentiële aardkundige waardenkaart zou moeten worden weergegeven.  
 
Daarnaast is ook input gekregen ten aanzien van: 
 nieuwe informatiebronnen 
 begrenzing term aardkundige waarden 
 gebruiksmogelijkheden/-behoeften 

 
De groepsessies waren nog niet bedoeld om te kijken naar waardering van de Aardkundige 
waarden, wel naar de volledigheid. 
 
3. Resultaten uit groepsessies  
Hieronder zijn puntsgewijs de resultaten conclusies uit de groepsessies weergegeven: 
 Aanvullingen/wijzigingen in kaart (zie hieronder) 
 Aanvullende bronnen (zie hieronder) 
 Wat is de begrenzing van het begrip ‘aardkunde’:  

- antropogeniteit (inlagen, karrevelden) 
- zichtbaarheid 
- afstemming (provinciaal versus nationaal versus internationaal) 
- bodemvormend aspect 
- diepte ondergrond 
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 Voor verder verloop: nadruk niet op zo zeer bescherming van de AKW, maar op 
uitdragen ‘beleving’, ‘waarde’, ‘bewustwording’. Denk vanuit kansen! 

 Gebiedsgerichte aanduiding (zones/eenheden) - Structurele eenheden benoemen 
 Uitbreiding elementen binnen water(bodem), o.a. geulen 
 PR! Recreatie en toerisme 
 Toepassingen 
 Selectiecriteria 
 De opzet dat zowel een kaart met elementen als een vlakdekkende kaart van de 

provincie wordt vervaardigd is door de groep betrokkenen als positief ervaren. 
 
Aanvullende gebieden (zie verder aangegeven wijzigingen op kaart): 
 Oosten van Zeeuws Vlaanderen – dekzandgebieden 
 Kop van Schouwen – strandwallen 
 Veerse Meer versus Grevelingen 
 Begrenzing duinen (tot en met laagwaterlijn) 
 Verdronken land van Reimerswaal 
 Geulen ontbreken 
 Strandwallen Walcheren 
 Kapelse Moer 
 Veerse meer --> hier wordt bedoeld Schenge 
 Oosterschelde 
 Polder Walcheren 
 Aardenburg (Hollandveengebied) 
 Welen Zuid-Beveland 
 Voormalige eilanden (Cadzand, Biervliet) 

 
Aanvullende bronnen: 

 Kaarten Van Rummelen 
 Vos & Van Heeringen (TNO-NITG) 
 Bodemkaart (1952) 
 Stiboka-kaart 

 
Vanuit de deelnemers komt het verzoek om de potentiële aardkundige waardenkaart te 
ontvangen, zodat een ieder de kaart kan aanvullen/wijzigen met informatie in de vorm van 
gebieden/elementen (zie lijst met opgegeven e-mail adressen). Deze actie is uitgezet. 
 
Aanvullende aandachtspunten voor de komende tijd in het project zijn ondermeer: 
 De aanvullende gebieden /elementen met AKW verwerken in kaart 
 Aanvullende bronnen raadplegen en verwerken in inventarisatie 
 Een meer gebiedsgerichte benadering van de AKW-elementen meenemen in de 

kartering 
 
4.Borrel 
De bijeenkomst is afgesloten met een borrel waarbij men nog de gelegenheid had om met 
stickers de 5 meest belangrijke Aardkundige elementen aan te geven op kaart. 
 
Volgende bijeenkomst is op dinsdagmiddag 1 juli 2008. 
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Tabel stickeractie: Waardering aardkundige waarden in Zeeland aangegeven door deskundigen uit Workshop 1 
Nummer Naam Deskundigen Opmerking 
1 Pluimpot 1   
2 Kop van Schouwen 10   
3 Noordwest Walcheren 6   
4 Schenge 3 Aantakking op Beveland 
5 De Poel 3   
6 Yerseke/Kapelsche Moer 6   
7 Passageule 1   
8 Dekzandgebied Aardenburg 1 plus 1 sticker voor totaal dekzandgebied 
9 Dekzandgebied St. Jansteen 1 plus 1 sticker voor totaal dekzandgebied 
10 Verdronken land van Saeftinghe 7   
11 Kreekruggen en poelgronden Walcheren 7   
12 De Putting 1   
13 Nieuw-Namen 5   
14 Verdronkenland van Reimerswaal 3   
15 Kreekrestantensysteem Het Zwin 2 Zwingeul 

16 Oosterschelde, Westerschelde, Voordelta 3 
plus 2 specifiek aangegeven platen in 
Westerschelde 

17 Cluster van welen Zuid-Beveland 2 (incl geulen) 
18 Slikken van de Heen 1   
19 Afzettingen van Calais/Naaldwijk 1   

20 
Kreekruggen tussen De Poel en 
Yerseke/Kapelse Moer 1   

21 
Kreekrestanten (nr 78 waardevolle 
bodems); net ten noorden van Zwingeul 1   
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Verslag Workshop 2  Aardkundige waardenkaart Zeeland 1 juli 2008 13.00 - 17.00 
 
Deelnemers:  
Niels van Diepen (Provincie Zeeland) 
Walter Jonkers (Provincie Zeeland) 
Dirk van Hout (CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek) 
Lisette Dam-de Heij (CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek) 
Ad van Bokhoven (CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek) 
Alex de Smet (Waterschap Zeeuws-Vlaanderen) 
Anke van der Geest (Adviesbureau) 
Ewoud Voogd (Landschapsbeheer Zeeland) 
Pim Jungerius (Geoheritage NL) 
Hanneke van den Ancker (Geoheritage NL) 
Simon Lavrijssen (Provincie Noord-Brabant) 
Henk Weerts (RACM) 
Arjen Drijgers (Provincie Zeeland) 
Roel Mooy (Provincie Zeeland) 
Bernard Meijlink (Walcherse Archeologische Dienst) 
Evert Swart (Waterschap Zeeuwse Eilanden) 
Aad de Klerk (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) 
 
1. Presentaties 
Presentatie Provincie Zeeland (Niels van Diepen) 
 Woord van welkom 
 Toelichting op het middagprogramma 

 
Presentatie CSO (Lisette Dam) 
 Doel presentatie:  

o Informeren over de voortgang van het project 
o Presenteren van de aardkundig waardevolle gebieden 
o Discussiëren over de inpassing van aardkundige waarden in RO 

 Uitgevoerde werkzaamheden:  
o De reacties uit workshop 1 zijn verwerkt (in de vernieuwde versie van de 

landschapstypenkaart/Fysisch geografische eenhedenkaart en de aardkundige 
elementen kaart) en hebben geleid tot aanvullende gebieden (verdronken land 
van Zuid-Beveland, Dekzandgebieden Zeeuws-Vlaanderen, strandwallen, 
kreekruggen, welen, polder Walcheren) en aanvullende informatiebronnen 
(kaartmateriaal). 

o Vervolgens zijn er veldinventarisaties uitgevoerd naar de verschillende 
aardkundige elementen, waarbij vooral gelet is op de zichtbaarheid in het 
landschap, de gaafheid van het element, de actuele processen en de 
kenmerkendheid/zeldzaamheid van de elementen in het landschap. 

o Op basis van de Geomorfologische kaart, de AKIS methode, de 
veldinventarisatie, het bronnenonderzoek en workshop 1, is een selectie 
gemaakt van de meest aardkundig waardevolle elementen en gebieden. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een selectie van 27 gebieden waarvan de 
provincie in ieder geval vindt dat hier rekening mee moet worden gehouden in 
de ruimtelijke ontwikkeling. 

 Presentatie van de resultaten: 
o Fysisch geografische eenhedenkaart (voormalige landschapstypenkaart); 

gebiedsdekkende kaart met de verschillende geomorfologische eenheden. 
o Kaart met aardkundige elementen (voormalig Potentiële aardkundige 

waardenkaart); attentiekaart waarop alle potentieel aardkundig waardevolle 
elementen zijn aangegeven. Kaart kan gebruikt worden door gemeenten, 
waterschappen, natuurbeheerders e.d. om ze te attenderen op de mogelijk 
aardkundig waardevolle elementen. 
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o Kaart met de meest waardevolle aardkundige elementen en gebieden (27 
geselecteerde gebieden); Kaart waarop de Provincie uiteindelijk zijn beleid ten 
aanzien van aardkundige waarden wil focussen. 

 Vervolg traject opdracht: 
o Het opstellen van rapportage/werkdocument waarin de gehanteerde werkwijze 

uiteen wordt gezet. 
o Het beschrijven van de fysisch geografische eenheden kaart. 
o Het beschrijven van de geselecteerde 27 meest waardevolle 

gebieden/elementen. 
 
Naar aanleiding van deze presentatie kwamen er de volgende vragen en opmerkingen: 
 De terminologie in de legenda van de verschillende kaarten is nog niet juist. 
 Opnieuw kwam er een discussie los over de hoeveelheid geselecteerde gebieden, 

waarin grofweg twee kampen zijn te benoemen: 
o ‘Postzegelverzamelaars’ 
o ‘Grote tapijtenverzamelaars’ 

De huidige selectie bevat zowel grote gebieden als postzegels. 
 De Provincie heeft aangegeven dat het onmogelijk is om uiteindelijk voor alle 

aardkundige elementen beleid te ontwikkelen en zich te willen focussen op de 27 
geselecteerde gebieden. In overweging worden echter nog wel de gebieden genomen 
waar de huidige landschapsvormende processen actief zijn. Hierbij zijn door de 
aanwezigen onder andere het gebied De Kaloot en de noordkust van Noord-Beveland 
genoemd. 

 
Presentatie Geoheritage NL (Hanneke van den Ancker) 
 Doel presentatie: 

o Inzicht geven in de werkzaamheden die Geoheritage uitvoert 
o Inzicht geven in de wijze waarop in het buitenland wordt omgegaan met 

aardkundige waarden. 
 O.a. uitgevoerde werkzaamheden: 

o Sinds 2000 betrokken bij het opzetten van vele WAW Geoparks in het 
buitenland. 

o Er voor gezorgd dat aardkunde meer begint te leven onder de 
natuurbeheerders in Nederland. Bij het creëren van nieuwe natuur wordt 
doorgaans geen rekening gehouden met de oorspronkelijke staat van het 
landschap. 

o Betrokken bij een project in Keersop waarbij daadwerkelijk rekening werd 
gehouden met de aardkundige waarden 

o 2007 een aardkundige waaier voor gemeenteambtenaren geproduceerd. 
o Etc. voor meer info zie www.geoheritage.nl . 

 Waarom Geoparks? 
o De Geoparks hebben in het buitenland aangetoond dat aardkundige waarden 

een stimulans zijn voor de recreatie, toerisme, educatie, onderzoek, de lokale 
economie en het agrarisch natuurbeheer; kortom Geoparks zijn tot nu toe 
allemaal een succesverhaal waarbij op lokale schaal op allerlei gebied wordt 
geprofiteerd van de omgeving en het landschap in zijn totaliteit. 

o De verschillende Geoparks zijn met elkaar verboden door een netwerk om zo te 
zorgen voor een goede kwaliteit van de parken, om te kunnen leren van elkaar 
en om een bepaalde uitstraling naar buiten toe te kunnen creëren. 

 
Presentatie Oranjezon (Anke van der Geest) 
 Doel presentatie: 

o Inzicht geven in een aardkundig project van de Stichting Het Zeeuwse 
Landschap in het natuurgebied Oranjezon. 

 O.a. uitgevoerde werkzaamheden: 
o Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft de Provincie Zeeland voorgesteld 

Oranjezon aan te wijzen als mogelijk eerste aardkundig waardevol monument. 
Het is een gebied dat een opeenvolging laat zien van de processen van een 
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aangroeikust. Deze opeenvolging van een jonge naar oude kust is door Dr. Pim 
Jungerius beschreven aan de hand van een wandeling. Het is de bedoeling dat 
deze wandeling in de toekomst te maken is. 

o Bij de verdere invulling van het gebied wordt rekening gehouden met de 
educatieve en recreatieve aspecten van het gebied. Zo zullen er enkele 
voorlichtingsborden komen staan, waarop niet alleen de aardkundige waarden 
uiteenworden gezet, maar de flora en fauna en eventueel ook de 
cultuurhistorische waarde. Er is voor deze integrale aanpak gekozen om zo 
menig natuurliefhebber te kunnen dienen. 

o Het gebied Oranjezon valt onder de EHS en heeft hierdoor al een beschermde 
status. 

o De financiering van het project is afkomstig van Stichting Het Zeeuwse 
Landschap en een subsidie via het Nationaal Landschap Walcheren. 

 
2. Discussievragen 

 
Aansluitend op de presentaties is er een discussie ontstaan over de toekomst van 
aardkundige waarden in de provincie Zeeland. Tijdens deze discussie zijn de volgende 
zaken benoemd: 
 Integrale aanpak van projecten (dus combinatie van natuur, recreatie, toerisme 

aardkundige waarden, etc.) zoals Oranjezon is erg belangrijk. 
 Voorlichting van, in en over je gebied is van belang voor het creëren van draagvlak 

onder de lokale bevolking en de betrokken beleidsmedewerkers. 
 Alvorens er meer aardkundige projecten worden opgestart moet er enerzijds sturing 

worden gegeven door beleid en anderzijds door het creëren van bewustwording en 
draagvlak bij de betrokkenen. Het maken van de aardkundige waarden kaart is een 
eerste aanzet tot het maken van beleid rondom aardkundig waardevolle elementen in 
het Zeeuwse landschap. 

 
Op de vraag hoe andere organisaties aankijken tegen aardkundige waarden worden de 
volgende uitspraken gedaan: 
 RACM: is er op landelijke schaal mee bezig en zal op korte termijn een uitspraak gaan 

doen over hoe en op welke manier er met aardkundige waarden moet worden 
omgegaan. 

 Vanuit de Ruimtelijke ordening binnen de Provincie Zeeland hebben ze af en toe, en 
veelal op lokale schaal, te maken met aardkundige waarden, aangezien de meeste 
waardevolle elementen al beschermd zijn via de EHS. Een voorbeeld van een gebiedje 
waar aardkundige waarden een rol spelen, is het gebied De Kaloot waar huidige 
landvormende processen actief zijn en waar eveneens fossielen aanspoelen. Tijdens de 
inrichting van dit gebied wordt bekeken hoe hier mee kan worden omgegaan. 

 Nationaal landschap zoekt aansluiting met aardkundige waarden. 
 Waterschap: heeft op dit moment nog nauwelijks kennisgenomen van aardkundige 

waarden. Hierdoor wordt erop dit moment dan ook nog geen rekening gehouden met 
aardkundige waarden. Wel vinden ze het goed dat er nu vanuit de Provincie aandacht 
voor is. 

 Archeologen willen graag integraal werken. Vanuit het SKB wordt gewerkt aan een 
applicatie voor planologen waarbij allerlei thematische kaarten o.a. de archeologische 
kansenkaart, kunnen worden geraadpleegd. De Aardkundige waardenkaart zal hier ook 
aan moeten worden toegevoegd. 

 
Op de vraag wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het eindproduct worden de 
volgende uitspraken gedaan: 
 De aardkundige waarden kaart moet niet bedoeld zijn om de ontwikkeling in de 

provincie te belemmeren. 
 Er moeten antwoorden worden gevonden op de volgende vragen: Hoe moet je omgaan 

met de kansen? En op welke manier wil je de gebieden beschermen? Wat betekenen 
aardkundige waarden voor de praktijk? 
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 Het belangrijkste van de introductie van de aardkundige kaart(en) is dat er positief en 
helder wordt gecommuniceerd, dat de regio’s waar aardkundig waardevolle elementen 
aanwezig zijn, worden gestimuleerd deze karakteristieken van het landschap te 
behouden en eventueel te kunnen gebruiken als recreatieve/toeristische trekpleister. 
Daarnaast moet worden bekeken op welke wijze aardkundig waardevolle elementen 
kunnen worden beschermd. 

 
3.Borrel 
De bijeenkomst is afgesloten met een borrel. 
 
De deelnemers zullen via de Provincie op de hoogte worden gebracht van de verschillende 
eindproducten. 
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Bijlage 3: Beschrijving ontstaansgeschiedenis 
Zeeland 
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Ontstaansgeschiedenis van Zeeland in het Holoceen  
 
Inleiding 
De ontstaansgeschiedenis van Zeeland is beschreven aan de hand van 7 kaarten. Deze 
kaarten geven de toestand van Zeeland weer op 7 verschillende momenten in de 
geschiedenis. De eerste kaart geeft de hoogte van Zeeland weer 9000 jaar voor Chr. Dit is 
het einde van de laatste ijstijd (tijdvak Pleistoceen) en het begin van de huidige warme 
periode (Holoceen). 
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8000 jaar voor Chr. 

 
Figuur B3.1: 8000 jaar voor Chr.  
 
Aan het begin van het Holoceen bestaat Zeeland uit voornamelijk zandige afzettingen uit de 
laatste ijstijd, het Weichselien. Dit zand is afgezet door de wind, die vrij kan waaien over de 
poolwoestijn die Zeeland direct na de laatste ijstijd is. Op de kaart is te zien dat Zeeuws-
Vlaanderen ongeveer op de hoogte van het huidige zeeniveau ligt. Noordwest Schouwen 
ligt 20 meter onder het huidige zeeniveau. Omdat de zee direct na de ijstijd in Nederland 
nog veel lager stond dan nu, lag Schouwen niet onder water. Veel water dat nu in de zee is, 
was toen nog in ijskappen opgeslagen op de polen, in Scandinavië en in gletsjers op 
bergen. 
De Schelde stroomt vanaf het punt waar hij nu nog ons land in komt naar het noorden om 
daar uit te monden in de Maas-Rijnvlakte. Op de kaart is te zien hoe de Schelde een diepe 
geul heeft uitgesleten.  
 

  
Figuur B3.2: Foto van poolwoestijn (Ole, 2007) Zo kan Zeeland er 9000 voor Chr. hebben uitgezien. 
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8000 tot 4000 jaar voor Chr. 

 
Figuur B3.3: 5500 BP (Before Present = 1950); 3550 jaar voor Chr.  
 
Door de opwarming na de laatste ijstijd smelten de ijskappen verder. Hierdoor stijgt de 
zeespiegel en komt deze te liggen op bijna zijn huidige plaats. Voor de hoge zandgronden 
wordt een gebied met slikken en schorren gevormd. Het grootste deel van Zeeland heeft 
4000 jaar voor Christus een waddenachtige aanblik.  
 
Het land ligt wel nog lager dan het huidige land. In de eeuwen die komen groeit het land aan 
door afzetting van slib op plaatsen waar het water rustiger stroomt en door veenvorming op 
de plaatsen waar moeras is ontstaan. De vorming van Zeeland gebeurt onder invloed van 
enerzijds de krachten van de zee en anderzijds de aangroei van het land. Rond ongeveer 
4000 jaar voor Chr. bereikt de zee-invloed zijn maximale verbreiding in Zeeland. Daarna 
beginnen andere processen te boventoon te voeren. 
 

Figuur 3.4: Foto van wad (Michielvd, 2001). Zo kan Zeeland er 5900 voor Chr. hebben uitgezien. 
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4000 tot 500 jaar voor Christus 

 
Figuur B3.5: 3500 BP (Before Present = 1950); 1550 jaar voor Chr.  
 
Het getijdenbekken van Zeeland dat tot 4000 voor Chr. door eb- en vloedstromen in de 
greep werd gehouden, begon te verlanden. Door afzetting van slib steeg het land harder 
dan de zeespiegel. Door het relatief ondieper worden van het getijdenbekken kon er tijdens 
eb en vloed minder water het gebied in en uit stromen.  
 
Voor de kust werd zand afgezet. Door de verminderde stroming kon dit zand een strandwal 
vormen en uitgroeien tot een kustbarrière. Niet alleen kon de zee niet de kustbarrière over, 
ook regenwater en water uit de beekjes vanuit het binnenland vulde het gebied achter de 
barrière. Het water stagneerde achter de strandwal. Hier werd een kustmoeras gevormd. De 
overvloedige plantengroei leidde tot een massale ophoping van veen.  
 
Alleen de Schelde en de Maas hadden de kracht de strandwal open te houden. De 
mondingen van de beide rivieren zijn duidelijk herkenbaar op de kaart. De Schelde volgde 
ongeveer de loop van de huidige Oosterschelde.  
 

Figuur B.3.6: Foto van moeras. Zo kan Zeeland er 590 voor Chr. hebben uitgezien 
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500 jaar voor Chr. tot 1000 jaar na Chr. 

 
Figuur B3.7: 350 jaar na Chr. 
 
Vanaf ongeveer 500 voor Chr. wordt de invloed van de zee weer groter in Zeeland. De 
strandwal wordt voor noordwest Walcheren doorbroken. Er ontstaat een soort van slufter. 
Hierdoor verbetert ook de afwatering van het gebied. Later wordt de strandwal op meer 
plaatsen doorbroken en wordt de afwatering zo goed dat het gebied voor bewoning geschikt 
wordt. De bewoners helpen de drainage door het graven van slootjes. Door de verbeterde 
afwatering versnelt de inklinking van het veen. Een zichzelf versterkend verdrinkingsproces 
is ingezet. Door de insnijding van geulen erodeert veen, door de verbeterde ontwatering 
klinkt het veen in, door de grotere komberging en daaraan gekoppelde sterkere getijstromen 
snijden de geulen zich verder in. Een spiraal is ingezet, waardoor rond 350 na Chr. het 
grootste deel van Zeeland is overstroomd.  
 
Voor de tweede keer bestaat Zeeland uit een groot getijdenbekken met geulen, platen, 
slikken en schorren. Het opslibbingsproces begint van voren af aan.  
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1000 jaar na Chr. tot heden 

 
Figuur B3.8: 1000 jaar na Chr.  
 
Door de opslibbing worden de hoogste schorren geschikt voor bewoning. De eerste 
nederzettingen worden direct op het schor gebouwd. Later gaat men op terpen wonen en 
vanaf de 11de eeuw worden de eerste dijken aangelegd. Rond 1250 was heel Zeeland 
bedijkt. Hierdoor kon bij stormen en hoogwater het water niet meer over alle schorren 
uitvloeien. Dit betekende een sterke waterstandsverhoging tijdens storm. Door de 
ontwatering van de gebieden achter de dijk en door veenafgravingen kwam het land steeds 
lager te liggen. Door hoge stormvloedstanden en steeds lager maaiveld werden 
dijkdoorbraken steeds catastrofaler. Het landverlies door overstromingen werd ruimschoots 
gecompenseerd door indijking van nieuw gevormde schorgebieden. 
 

 
Figuur B3.9: 1530 na Chr.  
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De overstroming van 1530 in Beveland is van grote betekenis geweest voor de loop van de 
Schelde. Tot dan toe liep de hoofdafwatering via de Oosterschelde. Ter hoogte van 
Saeftinghe en Zuid-Beveland kon de Schelde toen contact maken met getijdengeulen. De 
loop van de Schelde is sindsdien via de Westerschelde. 
 

 
Figuur B3.10: Heden  
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Bijlage 4: Beschrijvingen fysisch geografische 
eenheden 
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Beschrijving eenheden Fysisch Geografische eenhedenkaart 
 
Estuarium-/Zeearmengebied 
Het estuarium-/zeearmengebied omvat de Westerschelde, Oosterschelde en de Voordelta.  
 
De Voordelta is het ondiepe zeegebied dat grenst aan de Zuid-Nederlandse delta (provincie 
Zeeland en Zuid-Holland). Het is een groot en open kustgebied, waar natuurlijke processen 
als golfwerking, stroming en zand- en slibtransport met een grote dynamiek plaatsvinden. 
Hierdoor worden zandplaten en schelpenbanken gevormd, waarvan sommige met 
laagwater droogvallen. Deze banken vormen een afwisseling tussen diepe en ondiepe 
stukken.  
 
De Oosterschelde is vanaf de Middeleeuwen eeuwenlang de belangrijkste weg van de 
Schelde naar zee geweest. De rivier won steeds meer terrein op het land. Het aanleggen 
van dijken heeft de Oosterschelde de laatste eeuwen zijn huidige omvang gegeven. Door 
de bouw van de Oosterscheldekering is een deel van de dynamiek van het systeem 
verloren gegaan. Nog steeds zijn er gebieden in de Oosterschelde die bij hoogwater onder 
water staan, en bij laagwater droogvallen. Deze slikken en schorren zijn een belangrijk 
foerageergebied voor vogels. De aanleg van de stormvloedkering heeft de verhouding 
tussen het debiet van eb en vloed en de komberging in de Oosterschelde verstoord. 
Hierdoor lopen de geulen vol met zand afkomstig van de schorren, slikken en platen. Dit 
betekent dat langzaam maar zeker schorren, slikken en platen in de geulen van de zeearm 
verdwijnen. Een enorme bedreiging voor het inter-getijdengebied en het verlies aan 
natuurwaarden is heel groot. 
 
De Westerschelde is de belangrijkste verbinding van de Schelde met zee. Het estuarium 
van de Westerschelde bestaat hier uit een dynamisch landschap met vele stroomgeulen, 
zandbanken, slikplaten en langs de oevers slikken, schorren en kreken. In ecologisch 
opzicht is dit een unieke situatie aangezien hier zoet en zout water gemengd worden. Waar 
de Schelde Nederland binnenstroomt, wordt de rivier aan beide zijden omzoomd door 
uitgestrekte brakwaterschorren, zoals het Verdronken Land van Saeftinghe en het Groot 
Buitenschoor. De bedding van de rivier verbreedt zich hierna, waardoor het karakter van het 
landschap verandert naar het dynamische landschap. Bij laag water vallen grote 
oppervlakten slikken en zandplaten droog. Ter hoogte van Vlissingen en Breskens versmalt 
de Schelde zich om daarna in de Noordzee uit te monden. Hier zijn de getijstromen het 
sterkst en de geulen het diepst.  
  
Het Estuarium/Zeearmengebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van: 
• Veen-/kleibanken = platen/banken met restanten klei-/veenafzettingen. Door 

dijkdoorbraken zijn voormalige poelgronden (veen- en kleigebied) teruggewonnen 
door de zee. Door de hoge weerstand van veen en klei tegen erosie is nog niet al het 
veen en klei verdwenen.  

• Slikken/platen = gebieden die door sedimentatie worden opgehoogd, maar bij 
hoogwater vrijwel geheel onder water staan. Bij eb vallen ze droog. Slikken grenzen 
aan land en platen liggen als eilanden in het water.  

• Schorren = buitendijks gelegen gebieden die door opslibbing hoger liggen dan 
slikken. Ze worden dan ook niet dagelijks overspoeld. Alleen bij springtij komen ze 
onder water. Deze vlaktes zijn begroeid met zoutminnende vegetatie.  

• Strandvlakten, gebieden die door golfwerking en transport van zand ontstaan 
grenzend aan het land. 

 
Zandgebied 
Het zandgebied is gevormd door eolische processen; het landschap is en wordt gevormd 
door de werking van de wind. Het zandgebied bestaat uit twee gebieden: het duingebied en 
het dekzandgebied. De gebieden worden onderscheiden op grond van ontstaanswijze en 
morfologie. 
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Duingebied 
De aanvoer van zand door de zee heeft in eerste instantie strandwallen gevormd. 
Strandwallen zijn langgerekte zandbanken die evenwijdig aan de kust zijn opgeworpen in de 
branding. Aan het begin van het Holoceen werden ze, vanwege de lage zeespiegelstand 
ten opzichte van de huidige (zie Bijlage 3), ver naar het westen gevormd. Door de 
zeespiegelstijging zijn ze vervolgens in oostelijke richting verplaatst. Rond 3000 voor Chr. 
nam de zeespiegelstijging sterk af en zijn deze strandwallen aan elkaar en hoger gegroeid. 
Daarna is zandtransport door de wind op gang gekomen en zijn de Oude Duinen gevormd. 
Op deze ondergrond heeft zich een duingebied ontwikkeld met een complexe morfologie 
waarbij processen van verstuiving en afkalving een grote rol speelden en spelen. Op deze 
ondergrond heeft zich een nieuw en jonger duingebied ontwikkeld. 
De kustduingebieden in Zeeland komen voor langs de kusten van Schouwen-Duiveland, 
Walcheren en Zeeuws- Vlaanderen. Vooral het omvangrijke duinencomplex op de kop van 
Schouwen heeft een grote verscheidenheid in landschapsvormen en -patronen. 
  
Dekzandgebied 
Het dekzandgebied is gevormd in de toenmalige ‘poolwoestijn’ (Bijlage 3). De zeespiegel 
stond destijds lager dan de huidige zeespiegel, waardoor de Noordzee een droge vlakte 
was. In de koude en droge periode van de laatste ijstijd was er nauwelijks begroeiing. De 
wind had vat op de schaars bedekte bodem van zand, dat ging verstuiven. Waar zand werd 
weggeblazen ontstonden laagten, op andere plaatsen verzamelde hetzelfde zand zich en 
vormde ruggen en kopjes. In geheel Zeeland komt dekzand in de ondergrond voor. Slechts 
op twee locaties in Zeeuws Vlaanderen komen de dekzandgebieden aan het oppervlak 
voor. Het oppervlak van de dekzandgebieden bestaat uit over het algemeen zuidwest-
noordoost gerichte dekzandruggen en heeft een zwak golvend reliëf.  
 
Zeekleigebied 
Tot en met de Romeinse Tijd (tot circa 500 jaar voor Christus) lag het land waar nu Zeeland 
ligt beschermd achter een strandwal (figuur 3.5 Bijlage 3). Zeeland bestond toen uit een 
groot veengebied. Door stormvloeden werd de strandwal op een aantal plaatsen 
doorbroken en kon de zee het veengebied binnendringen. Via kreken en zeearmen 
stroomde bij eb en vloed water het gebied in en uit en werd plaatselijk veen weggeslagen.  
 
De mens is het Zeeuwse landschap in gebruik gaan nemen voor bewoning en voor veeteelt 
en landbouw. Tot 1200 worden grote gebieden (kreken plus het omringend land) 
ingepolderd. Na 1200 is de wijze van inpoldering veranderd. Vaak werden de kreken als 
laatste ingepolderd. Hierdoor lagen ze al hoger dan het omringende land, omdat het proces 
van opslibbing door kon gaan. Het ingepolderde land er omheen (polders) was al aan het 
inklinken.  
 
Kreekruggen 
Kreekruggen zijn uit voormalige kreken ontstaan. Door de kreken stroomde met het getij 
water het gebied in en uit. De stroomsnelheden in de kreken zijn hoger dan op de 
overstroomde vlaktes (kommen). Hierdoor word in de kreken het zwaardere zand afgezet 
en op de vlaktes de lichtere klei. Op sommige plaatsen ligt er aan weerszijden langs de 
kreek een lage oeverwal die bij elke vloed steeds een beetje wordt opgehoogd.  
Na inpoldering van een kreek begint het proces van reliëfomkering door ontwatering en 
inklinking. Klei en veen klinken in, zand niet met als gevolg dat het oorspronkelijke lage deel 
van het landschap uiteindelijk hoog komt te liggen. De voormalige kreken zijn nu als ruggen 
in het land te herkennen. De rug bestaat vaak uit twee parallel aan elkaar lopende ruggetjes 
(de oude oeverwallen) met een flauwe laagte er tussen in (de oude kreek). 
 
Poelgronden 
Poelgronden zijn de oorspronkelijke veengebieden (bijlage 3), die na de overstromingen 
tussen de kreken zijn blijven liggen en met klei zijn bedekt. Via de kreken stroomde met het 
getij water het gebied in en uit. Bij de kentering van het getij kwam het water op de 
poelgronden tot rust. Hierdoor konden ook de fijnste deeltjes, de klei, worden afgezet. Vanaf 
de vroege middeleeuwen begonnen de bewoners met het bouwen van dijken. Door 
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inklinking van het veen en de klei trad reliëfinversie op (zie ook kreekruggen). De 
poelgronden liggen hierdoor nu lager dan de kreekruggen.  
 
Ontgonnen veenvlakte 
Niet overal was het veen dat achter de gesloten kustbarrière was gevormd, na doorbraken 
van de zee verdwenen. Op enkele plaatsen lag het veen aan het oppervlak. Dit veen werd 
overspoeld met zout water door de latere doorbraken van zee. Al vanaf de Romeinse tijd is 
dit veen gewonnen voor zout. Het winnen van zout uit veen wordt moernering of selnering 
genoemd.  
 
Oude zeekleigronden 
In dit gebied komt oude blauwe zeeklei aan de oppervlakte. Ten tijde van de gesloten 
strandwal was hier een laag veen ontstaan. Het gebied lag toen in het midden van de 
poelgronden. Omdat het ver van kreken aflag is er geen nieuwe zeeklei op afgezet. Door 
moernering in de Middeleeuwen is het veen grotendeels verdwenen. Later is door vertering 
en bewerking van het land het veen geheel verdwenen. De laag oude zeeklei die onder het 
veen aanwezig was ligt nu aan de oppervlakte.  
 
Getijafzettingen, inclusief welvingen 
Stormvloeden zijn van grote betekenis geweest voor de vorming van het Nederlandse 
landschap. Door stormvloeden is Zeeland veranderd in een eilandenrijk. Tussen de 
eilanden van het toenmalige Zeeland lagen grote getijdengeulen. Aan de randen ontstonden 
vlakten van getijdenafzettingen, wadplaten die worden doorsneden door kreekruggen. Deze 
kreekruggen zijn zandiger dan de wadplaten en door differentiële inklinking hoger komen te 
liggen dan de omringende wadplaten. Dit veroorzaakt welvingen in het landschap.  
Veel van deze gebieden zijn bedijkt. Indien de vlakten zich aan de randen van de eilanden 
bevinden, spreekt men van aanwas. Indien platen, gelegen in het midden van eb- en 
vloedgeulen, niet meer bij iedere vloed overstroomden, werden ingedijkt. Dit stuk land wordt 
aangeduid met opwas. Zo werd steeds meer land gewonnen op de zee.  
 
Overig 
 
Kust-/Strandwal  
De aanvoer van zand door de zee heeft in eerste instantie strandwallen gevormd. 
Strandwallen zijn langgerekte zandbanken die evenwijdig aan de kust zijn opgeworpen in de 
branding. Aan het begin van het Holoceen werden ze ver naar het westen gevormd, maar 
door de zeespiegelstijging zijn ze in oostelijke richting verplaatst. Rond 3000 voor Chr. nam 
de zeespiegelstijging sterk af en zijn deze strandwallen aan elkaar en hoger gegroeid.  
 
Doorbraakwaaier 
Na het inpolderen van grote delen land hebben dijkdoorbraken plaatsgevonden. Door de 
kracht van het water werd achter de dijk een gat in de bodem geslagen. Een dergelijk gat 
blijft gevuld met water en wordt een weel (wiel) genoemd. In Zeeland liggen meerdere 
wielen. Bij een hevige dijkdoorbraak wordt door de kracht van het water het aanwezige 
materiaal uit het gat getransporteerd. Het materiaal wordt over de omgeving uitgespreid en 
wordt een doorbraakwaaier genoemd.  
 
Pliocene afzettingen 
Het Plioceen (5 tot 2 miljoen jaar geleden) vormt de overgang tussen de relatief warme 
periode van ongeveer 65 tot 2 miljoen jaar geleden naar de periode waarin ijstijden 
optreden, het Holoceen. De kustlijn lag in deze periode in Zeeuws-Vlaanderen en West-
Brabant. Hier is strandzand afgezet. Bijna overal is dit bedekt geraakt met Pleistoceen 
dekzand. Bij Nieuw-Namen in Zeeuws-Vlaanderen ligt het pliocene zand aan het oppervlak. 
In de groeve van Nieuw-Namen is de overgang van het pliocene strandzand naar de 
pleistocene dekzanden te zien.  
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Pingoruïne 
Pingo’s zijn heuveltjes met ijskernen erin. Ze variëren van 3 – 70 meter in hoogte tot 30 – 
600 meter in de breedte. Pingo's komen voor in gebieden rond de pool, waar de 
temperatuur het grootste deel van het jaar onder nul is. Ze worden gevormd onder 
periglaciale omstandigheden waar het grondwater onder druk staat. De ijskern groeit en 
vormt een heuveltje. De aarde die op het heuveltje ligt glijdt naar de rand. Uiteindelijk komt 
de ijskern bloot te liggen. Wanneer de ijskern smelt laat deze een laagte achter. De aarde 
die oorspronkelijk deels op de ijskern lag, is als een wal om de laagte heen terecht 
gekomen, de zogenoemde pingoruïne 
Een dergelijk klimaat heeft in Nederland plaatsgevonden. Vooral in de tweede helft van de 
laatste ijstijd, tussen circa 28.000-14.000 jaar geleden, is het een lange tijd achtereen zo 
koud geweest. Door de intense koude zijn toen processen en verschijnselen opgetreden, 
waarvan de sporen nu nog in de bodem terug te vinden zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 
pingoruïnes, de overblijfselen van pingo's. Deze worden ook wel pingorestanten genoemd. 
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Bijlage 5: Gebiedsbeschrijvingen Aardkundig 
waardevolle gebieden 
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Kaart 1: Fysisch Geografische eenhedenkaart  
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Kaart 2: Signaleringskaart aardkundig waardevolle 
gebieden 

 
 



 
 
 
 
Eindrapportage - Aardkundige waarden in Zeeland 
 
 

Versiedatum: 28 oktober 2008 58 CSO projectcode:08K033 



 
 
 
 
Eindrapportage - Aardkundige waarden in Zeeland 
 
 

Versiedatum: 28 oktober 2008 59 CSO projectcode:08K033 

Tabel behorende bij nummering Kaartbijlage 2 (bron: Segers, 1990) 
 

Nummer Naam  Fysisch Geografische 
Eenheid 

Duingebied   
1 Kop van Schouwen Duingebied 
2 Duingebied Zoutelande/Westkapelle Duingebied 
3 Duingebied Domburg/ Westkapelle Duingebied 
4 Duingebied Zoutelande/Vlissingen Duingebied 
5 Duingebied Manteling/Oranjezon Duingebied 
6 Duingebied Noord-Beveland Duingebied 
7 Duingebied Borssele/De Kaloot Duingebied 
8 Duingebied Zeeuwsch Vlaanderen Duingebied 
Kreekrestant   
29 Ouwerkerkse kreek Kreken 
30 De Guil Kreken 
31 De Maire (Kreekstelsel Oosterlandpolder) Kreken 
32 Dijkwater Kreken 
33 Steenzwaan Kreken 
34 Kreekrestant Nieuw Bommenedepolder Kreken 
36 Stinkgat Kreken 
37 Hiksche kreek Kreken 
38 Pluimpot Kreken 
39 Winkelzeesche Watergang Kreken 
40 Kreekrestant Stavenissepolder Kreken 
41 Westkapelsche kreek Kreken 
44 Kreekrestant Thoornpolder Kreken 
45 Kreekrestant Geersdijkpolder Kreken 
47 Bokkegat Kreken 
48 Kreekrestant Nieuw Noord-Bevelandpolder Kreken 
49 Valkreek Kreken 
51 Sloekreek Kreken 
53 De Schenge Kreken 
55 Kreekrestant St. Anthonypolder Kreken 
56 Kreekrestant Blazekoppolder Kreken 
57 Kreekrestant Louisepolder Kreken 
58 Kreekrestant bij Heinkenszand Kreken 
61 Weel Heerenpolder Kreken 
63 Kreekrestant Everingepolder Kreken 
64 Zwaaksche kreek Kreken 
66 Kreekrestant Wilhelminapolder-I Kreken 
67 Kreekrestant Oost-Bevelandpolder Kreken 
68 Kreekrestant Wilhelminapolder-II Kreken 
69 Deesche Watergang Kreken 
78 Strijdersgat/Knokkert Kreken 
80 Kreekrestant Austerlitzpolder Kreken 
81 Vaart Sluis Kreken 
82 Krabbekreek Kreken 
83 Oude Aardenburgse Haven Kreken 
84 Stierskreek/Praatvliet Kreken 
86 Schependomse kreek/Kromme 

Watering/Biezenkreek/Valeiskreek/ Eekloose 
Watergang/Blokkreek 

Kreken 
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87 Kruiskreek Kreken 
88 Kreek Appelstaart/St. Kruiskreek/Ezelput, Linieput/ 

Passageule 
Kreken 

89 Bonte Kof of Ratte Kreken 
92 Henricusput/Reep Kreken 
93 Kreekrestant te noorden van Oostburg Kreken 
94 Molenkreek (Schoondijke) Kreken 
95 Nieuwkerkse kreek/Blikken Kreken 
96 Baarzandse kreek/Paddegat Kreken 
97 Zwartegatse kreek/ Zwarte Gat/Put Clemenspolder Kreken 
98 Zoete kreek Kreken 
99 Nieuwlandse kreek Kreken 
100 Uitwatertingskanalen/Kreekrest nummer Een Kreken 
101 Gaternisse kreek Kreken 
102 Kreekrestant Oranjepolder-I Kreken 
103 Kreek bij De Punt Kreken 
104 Kreekrestant Oranjepolder-II Kreken 
105 Bierkreek Kreken 
106 Stroopuit Kreken 
107 Put Groote Oudemanspolder Kreken 
108 Kreekrest Clarapolder Kreken 
109 Zuiddiep Kreken 
110 Kreekrestant Ameliapolder Kreken 
111 Kreekrestant Hoofdplaatpolder Kreken 
112 Plaskreek Kreken 
113 Kattegatse kreek/Kromme watergang Kreken 
114 Kreekrestant Beukelspolder Kreken 
115 Braakman Kreken 
117 Riemenskreek-I Kreken 
118 Riemenskreek-II Kreken 
119 Kreekrestant Willemskerkepolder Kreken 
120 Voorste kreek Kreken 
121 Achterste kreek/Kerpelgat/Boeijensgat/Loopgeul/Nieuwe 

Gat 
Kreken 

122 Blikken Weitje Kreken 
123 De Nol Kreken 
124 Kreekrestanten St. Pieterspolder Kreken 
126 Grote Kil Kreken 
127 Canisvlietsche Kreek Kreken 
128 Molenkreek (Westdorpe) Kreken 
129 Kreekrestant Dekkerspolder Kreken 
130 Kreekrestant Smidsschorrepolder Kreken 
131 Otheense kreek/Grote Dulpher/Kleine Dulpher/Gat van 

Pinte/ Bronkreek 
Kreken 

132 Kreek Margerethapolder Kreken 
133 Polderse Kreek Kreken 
134 Spuikreek/Buthkreek Kreken 
135 Axelsche kreek/Kreek Zwartenhoek Kreken 
136 Grote kreek Kreken 
137 Kreekrestant bij Rode Sluis Kreken 
138 Kreekrestant Moerspuipolder Kreken 
139 Zijpse Gat Kreken 
141 Boerengat Kreken 
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142 Kreekrestanten Nieuwe Karnemelkpolder Kreken 
144 Kreekrestant bij voormalig fort St. Joseph Kreken 
145 Grote Gat Koewacht/ Kleine Gat Kreken 
147 Konijnenputten/Zuigput Tweede Verkorting/Jagersput Kreken 
148 Kareltjesgat/Kleine kreek Absdale Kreken 
150 Boschkreek(Zaamslag)/'t Val/ Driesarendskreek/  

Put Axel 
Kreken 

151 Watervliet Kreken 
152 Liniekreek Kreken 
153 Sluis Catharinapolder Kreken 
154 Kreekrestant Catharinapolder Kreken 
155 Kreek van Lijndenpolder Kreken 
156 Kreekrestant Hooglandpolder Kreken 
157 Guil Kreken 
158 Grote Vogel of Westvogel/ Pieleput Pauluspolder Kreken 
159 Oude Haven van Campen Kreken 
160 Kreekrestant bij Kamperhoek Kreken 
161 Ruischende Gat Kreken 
162 Koegat Kreken 
163 Cambronvliet Kreken 
164 Kreek Hulsternieuwlandpolder Kreken 
165 Zwanekreek/Oude Linie/Sasput/Kleineput/Groot 

Eiland/Nassauput/ Oude Vaart 
Kreken 

166 Kapersgat Kreken 
167 Papalekreek Kreken 
168 Steense Gat/Oud Galgenwater/Splinterkreek/ 

Buitenvest/Grote Kreek/ Berriekreek 
Kreken 

169 Polsvliet Kreken 
170 Rotte Vliet Kreken 
171 Grauwsche kreek Kreken 
172 Moerschans Kreken 
173 Bellekreek/Zestigvoet/Vuilmuil/Dievegat/Grietse Kreek Kreken 
174 Rotte kreek/Kleine kreek Nieuw Namen Kreken 
178 Kreekrestant Louisapolder Kreken 
179 Kreekrestant Koningin Emmapolder-I Kreken 
180 Kreekrestant Koningin Emmapolder-II Kreken 
181 Kreekrestant Koningin Emmapolder-III Kreken 
182 Kreekrestant Koningin Emmapolder-IV Kreken 
183 Kreekrestant Prosperpolder Kreken 
184 Kreekrestant Hertogin Hedwige polder Kreken 
Buitendijkse gebieden   
185 Grevelingemeer Slik/plaat 
186 Krammer/Volkerak Schor 
187 Rammegors Getij-afzettingen 
188 Oosterschelde Slik/plaat, Schor 
189 Veerse Meer Slik/plaat, Schor 
190 Eendracht/Zoommeer Slik/plaat 
191 Markiezaat Slik/plaat 
192 Westerschelde Slik/plaat, Schor 
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Oudlandgebied   
195 Poortvliet- en Mallandpolder Poelgronden 
198 Smaalzijpolder Welvingen in getijafzettingen 
199 Klaas Steenpolder Poelgronden 
200 Scherpenissepolder Poelgronden 
202 Yerseke en Kapelse Moer Poelgronden 
224 Hollebollige percelen Zeeuws-Vlaanderen Poelgronden 
225 Hollebollige percelen Walcheren Poelgronden 
Dekzandgebied   
203 Dekzandgebied Groot Kieldrechtpolder Dekzandgebied 
204 Dekzandgebied bij Krabbenhoek Dekzandgebied 
205 Dekzandgebied Klein Kieldrechtpolder Dekzandgebied 
206 Dekzandgebied ten noorden van Hulst Dekzandgebied 
207 Dekzandgebieden ten oosten van Hulst Dekzandgebied 
208 Dekzandgebied bij Absdale Dekzandgebied 
209 Dekzandgebied tussen Clinge en Boschkreek Dekzandgebied 
210 Dekzandgebied Koewacht Dekzandgebied 
211 Dekzandgebied in de Zuiddorpepolder Dekzandgebied 
212 Dekzandgebied in de Varempepolder Dekzandgebied 
213 Dekzandgebied bij Westdorpe Dekzandgebied 
214 Dekzandgebied ten zuiden van Aardenburg Dekzandgebied 
215 Dekzandgebied Heille Dekzandgebied 
216 Moerbekepolder Dekzandgebied 
Waardevolle bodems   
217 Nieuw-Namen Pliocene afzettingen 
218 Het gebied tussen Hoge Zoom en Lage Zoom Duingebied 
219 Waardveen- en Drechtvaaggronden Poelgronden 
220 Gooreerdgronden ten noorden van Westkapelle Duingebied 
222 Molenpolder Slik/plaat 
227 Schelphoek Slik/plaat 
228 Schuddebeurs Welvingen in getijafzettingen 
229 Rammekenshoek Slik/plaat 
230 Het Zwin Duingebied, Kreken 
231 Verdronken Zwarte Polder Duingebied 
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Kaart 3: Aardkundig waardevolle gebiedenkaart 
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