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i Inleiding

1.1 Algemeen
De minister van Landbouw en Visserij heeft de Stichting voor Bodem-
kartering opgedragen een systematische bodemkaart van Nederland te
vervaardigen. Deze bodemkaart wordt uitgegeven in kaartbladen op een
schaal l : 50 000 volgens de indeling van de Topografische Dienst
(titelplaat).
Dit rapport geeft een toelichting bij kaartblad 53 en kaartblad 54 West.
In afwijking van de gebruikelijke vorm van publikatie zijn in dit geval
beide topografische bladen aan elkaar gemonteerd en als één geheel
afgedrukt. Kaart en rapport vormen één geheel en vullen elkaar aan.
Beide bronnen moet men raadplegen, als men geïnformeerd wil zijn over
de bodemgesteldheid van een bepaald gebied.
Aan het Rijkslandbouwconsulentschap Zeeuwsen-Vlaanderen wordt
gaarne dank gebracht voor de waardevolle inlichtingen en adviezen
over de landbouwkundige waardering van de verschillende gronden.

1.2 Het gekarteerde gebied
Het gekarteerde gebied ligt in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen en omvat
de volgende gemeenten of delen daarvan.
Op kaartblad 53: Aardenburg, Cadzand, Oostburg, Retranchement,

Sluis en Zuidzande.
Op kaartblad 54 West: Aardenburg, Biervliet, Groede, Hoek, IJzen-

dijke, Nieuwvliet, Oostburg, Philippine, Schoon-
dijke, Waterlandkerkje en Zuidzande.

Bebouwde kommen e.d. zijn niet gekarteerd.

1.3 Opname en gebruikte gegevens
De kaarten zijn grotendeels afgeleid van reeds eerder uitgevoerde detail-
karteringen (afb. 1) van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, schaal 1 :16 667
(Ovaa, 1957) en van de Dijckmeesterpolder, schaal l : 2500 (Steur en
De Buck, 1957).
Het noodzakelijke aanvullende veldwerk is in 1963 en 1964 verricht
door I. Ovaa, M. A. Bazen en J. de Buck.
In 1964 zijn ook enkele ten zuiden van de Braakman gelegen polders en
de Braakman zelf gekarteerd. Voor deze laatste opname is gebruik ge-
maakt van een bodemkaart, schaal l : 5 000, die vóór de bedijking door
de toenmalige Directie van de Wieringermeer (1954/55) is vervaardigd.
De leiding van het veldwerk berustte bij Ir. P. van der Sluijs, die met
medewerking van I. Ovaa ook het rapport heeft samengesteld.

1.4 Karteertechniek, betrouwbaarheid van de bodemgrenzen en
opzet van de kaart

Voor het vervaardigen van een bodemkaart wordt de bodemgesteldheid
opgenomen door middel van boringen tot een diepte van 1,20 m. De



begrenzing van de kaarteenheden en de plaatsing van de boringen ge-
schiedt zoveel mogelijk aan de hand van landschappelijke kenmerken.
Het aantal boringen hangt af van de kaartschaal en het patroon van de
bodemgesteldheid.

54-0

Ajb. 1 Geraadpleegde en verwerkte meer gedetailleerde bodemkaarlen
KI3 Westelijk Zeeumch-Vlaanderen, schaal 1 : 16667
K23 Dijckmeesterpolder, schaal 1 : 2500
B Braakman, schaal 1 : 5000

Grens van de bodemkaart, schaal 1 : 50 000

Voor een overzichtskaart als de bodemkaart l : 50 000 kan gemiddeld
worden volstaan met l boring per ca. 5 ha. De gedetailleerde kaarten
waarvan de kaartbladen 53 en 54 West grotendeels zijn afgeleid, zijn
opgenomen met een dichtheid van 2 a 3 boringen per ha. Dit houdt in
dat de nauwkeurigheid van de bodemgrenzen in dit geval groter is dan
normaal, nl. in het algemeen ca. l mm, overeenkomend met ongeveer
50 m in werkelijkheid.
Bij het omzetten van grootschalige kaarten in de kleinere schaal l : 50 000
kan niet worden volstaan met een eenvoudige verkleining.
Afgezien van voorkomende verschillen in legenda-opzet en indelings-
criteria, zou verkleining bij een deel van de kaartvlakken leiden tot een
onleesbaar kaartbeeld. Te kleine kaartvlakken moeten daarom - afhan-
kelijk van verwantschap en grootteverhouding met omliggende kaart-
vlakken - als verontreiniging in grotere kaartvlakken worden opge-
nomen of tot zgn. associaties worden samengevoegd (zie verder 4.2).
Afbeelding 2 geeft een indruk van een dergelijke generalisatie. Als mini-
male grootte voor de kaartvlakken is een oppervlakte van 10 a 12 ha
aangehouden.
De kaarteenheden zijn elk met een bepaald symbool voorgesteld. De
onderscheiding van deze eenheden berust op een indelingssysteem van
de gronden dat in hoofdstuk 4 nader zal worden uiteengezet. Door het
grote aantal kon echter niet elke eenheid met een eigen kleur worden
aangegeven, zodat verwante eenheden soms een zelfde kleur op de kaart
hebben gekregen. Dit is bij de beschrijving van de eenheden (hoofdstuk 7
t/m 12) vermeld. Op de bodemkaart zijn de legendahokjes van eenheden
met gelijke kleur tegen elkaar geplaatst.
Een aantal bodemkundige kenmerken wordt als toevoeging (zie 4.3)
aangegeven en aangeduid met een cursieve codeletter. Bovendien wordt de
toevoeging soms in de kaartvlakken nog met een bepaalde signatuur
(bijv. horizontale, zwarte lijnen) aangegeven.
Met afzonderlijke symbolen in blauw is ten slotte een indruk gegeven
van de grondwaterhuishouding in de verschillende kaartvlakken (zie 4.4).
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A Fragment detailkaart met generalisatie

B Weergave op de bodem kaart 1:50000

c
LEGENDA

Lutumklasse en lutumgeholte van de bovengrond

zware klei

35 - 45%

~Mnt5A

L__"__J

lichte klei

2 5 - 3 5 %

~Mn35A

L__"__J

Mn82A

~— 42 jj ^ 32— ̂

zware zave

18 -25%

c::»::]
Mn25A

L__"__]

["'IIIj
Mn22A

~~"~~~

AZn<OA

1 — K,, — 1
L „_ 1

matig lichte
zavel

1 2 - 1 8%

"MMSA"

|i — r; — i
L— L3 1

1 Mn12A
II — T

zeer lichte
zave of zond

<12%

J.
1 l, 1 1 „,' ' -1 1
1 1 I j 1

ZniOA

N l E U W L A N D '

SCHORGRONDEN
tot ten minste 120 cm
zavel of klei

zand op 80 a 120 cm

PLAATGRONDEN
zand op 50 6 80 cm

zand op 30 d 50 cm

zand ondieper dan 30 cm

KREEKBEDDINGGRONDEN

zand ondieper dan 30 cm

Ajb. 2 Voorbeeld van de generalisatie van de bodemkaart, schaal 1:16 667, naar 1 : 50 000
A fragment van de detailkaart van het oostelijke deel van de Sophiapolder.

De bodemgren^en van de detailkaart %ijn voorgesteld door dunne streeplijnen ; de bijbehorende
symbolen bestaan uit twee cijfers. In dikkere getrokken lijnen %ijn de gegeneraliseerde grenzen aan-
gegeven. De bijbehorende symbolen %ijn groter en bestaan uit letter- en cijfercombinaties.

B kaartbeeld van hetzelfde gebied na verkleining tot schaal / : 50 000.
C samenvatting van de kaarteenheden van de detailkaart tot eenheden van de kaart 1 : 50 000.

De kleine legendahokjes met cijfers (11, 2), 45 en^.), omgeven door een streeplijn, slaan op de
detailkaart. De omschrijving bij die eenheden staat rechts buiten kader. De grote legendahokjes,
omgeven door een vette, getrokken lijn, behoren bij de bodemkaart 1 : 50 000. Het bijbehorende
symbool staat in een groter lettertype ongeveer in het midden van de betreffende legendahokjes.
De negentien legenda-emheden van de detailkaart %ijn dus tot negen eenheden teruggebracht.
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1.5 De opzet van het rapport
De kenmerken en eigenschappen van de eenheden, die op de bodem-
kaart staan aangegeven, zijn uitvoerig en gedocumenteerd weergegeven
in het rapport. De legenda die bij de kaart staat afgedrukt, geeft slechts
een globale karakteristiek. In de hoofdstukken 7 t/m 12 zijn nadere
gegevens over de onderscheiden enkelvoudige kaarteenheden per hoofd-
groep van de legenda vermeld. In hoofdstuk 13 worden de samen-
gestelde kaarteenheden behandeld en in hoofdstuk 14 de toevoegingen
en overige onderscheidingen.
Een algemene beschrijving van het gebied, waarin de geologische op-
bouw wordt besproken, is opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 be-
handelt de bodemvorming. Hoofdstuk 4 geeft een uiteenzetting over de
verschillende soorten kaarteenheden, toevoegingen en grondwater-
trappen.
In hoofdstuk 5 worden de in de legenda en bij de profielbeschrijvingen
algemeen gebruikte indelingen naar de gehalten aan lutum, leem, or-
ganische stof en koolzure kalk verklaard. Hoofdstuk 6 geeft een ver-
klaring van de gebruikte coderingen en van de namen van de verschil-
lende kaarteenheden. De bodemgeschiktheid van de verschillende
kaarteenheden voor de landbouw is weergegeven in hoofdstuk 15.
Een alfabetische lijst van kaarteenheden met hun oppervlakte, een aan-
tal analyseresultaten, twee tabellen, respectievelijk aangevende de ge-
schiktheid voor bouwland en grasland, en een beschrijving van een
excursieroute door de voornaamste bodemkundige landschappen, be-
sluiten dit rapport (aanhangsel l, 2, 3, 4 en 5).

1.6 Gebruik van de kaart
Vaak komen bodemverschillen op zo korte afstand naast elkaar voor dat
deze slechts op gedetailleerde kaarten weergegeven kunnen worden.
Binnen de kaartvlakken van de onderhavige kaart kunnen dus nog vrij
grote bodemverschillen voorkomen. Houdt men verder rekening met
de ingesloten onzuiverheden, dan zal het duidelijk zijn dat bepaalde
percelen, die tot een zelfde kaatteenf/eid behoren, nog vrij sterk van elkaar
kunnen afwijken. Dit kan zelfs het geval zijn als deze percelen in het-
zelfde kaartzVa/è liggen. De in hoofdstuk 7 t/m 12 gegeven beschrijving
van de verschillende kaarteenheden geldt dan ook voor het grootste deel
van de betrokken kaartvlakken; bepaalde delen ervan kunnen echter op
een of meer punten hiervan afwijken of, indien het onzuiverheden be-
treft, aan de beschrijving van geheel andere bodemeenheden voldoen.
De kaart mag dan ook nooit voor gedetailleerd werk worden gebruikt.
Dit zal met de vereenvoudigde topografische ondergrond ook nauwe-
lijks mogelijk zijn 1. Vergroten van de kaart heeft echter geen zin, daar de
grenzen hierdoor niet nauwkeuriger worden en de onzuiverheden mede
worden vergroot.
Ten gerieve van de gebruikers zijn ook losse bladen van dit kaartblad ver-
krijgbaar, zowel gevouwen als ongevouwen.
Bovendien zijn ongekleurde bodemkaarten beschikbaar voor gebruikers
die bepaalde, speciale onderdelen van de bodemkaart bijzonder willen
doen spreken (bijv. de grondwatertrappen) of die andere gegevens in
verband willen brengen met de bodemgesteldheid. Op deze zgn. werk-
bladen zijn alle symbolen, toevoegingen, grondwaterklassen en alle gren-
zen van de kaarteenheden overgenomen. De bodemeenheden zijn echter
niet in kleuren gedrukt. Daardoor is de gebruiker in staat juist die ele-
menten van de bodemgesteldheid of de bodemgeschiktheid te accentueren
die voor zijn speciale doel van belang zijn.

1 De topografische basis van de bodemkaart is verkregen door sterke vereenvoudiging van
de bestaande topografische kaart, schaal l : 50 000. Voor een nauwkeuriger plaatsbepaling
zal het soms gewenst zijn de normale topografische kaarten te raadplegen, vooral omdat vele
poldernamen moesten vervallen ter wille van de weergave van de bodemgesteldheid. De
topografische basis is vereenvoudigd en beschikbaar gesteld door de Geologische Stichting
te Haarlem. Wij zeggen deze dienst daarvoor hartelijk dank.
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De Stichting voor Bodemkartering, Staring-gebouw, Lawickse Allee 136
te Wageningen *, telefoon (08370) 63 33 is steeds bereid nader advies te
geven over bepaalde interpretaties van de bodemkaart.

Tot eind 1967 Bovenweg 7, Bennekom.
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2 Fysiografische beschrijving

2.1 Geologische opbouw
De kaartbladen 53 en 54 West omvatten een van de weinige gedeelten
van Zeeland waar zich niet uitsluitend holocene afzettingen aan het
oppervlak bevinden. Ten zuiden van Aardenburg reikt nl. het in het
Pleistoceen gevormde Belgische zandlandschap tot over de landsgrens.
Dit dek^atidgebied helt in noordelijke richting en duikt beneden de
hoogtelijn van ca. 1,25 m + NAP weg onder jongere afzettingen. Binnen
een diepte van 2 m — NAP zijn dit os. Jonge ^eeklei en, voor zover niet
door de zee en de mens opgeruimd, het Hollandveen. Het veen wordt in
dit gebied nagenoeg niet binnen boorbereik (1,20 m) aangetroffen.
De geologie van dit gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen wordt in de
volgende paragrafen in het kort besproken. Voor uitvoeriger gegevens
zie men de Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland,
schaal l : 50 000, Zeeuwsch-Vlaanderen (Van Rummelen, 1965).

2.1.1 Dekzand
Het dekzand l is een windafzetting uit het laatste gedeelte van het Pleis-
toceen, een door ijstijden gekenmerkte periode die ca. 10 000 jaar ge-
leden eindigde. Gedurende de laatste ijstijd, het Würmglaciaal, drong
het landijs niet tot in Nederland door. Wel konden hier, omdat de toen-
dra spaarzaam begroeid was, bij sneeuwstormen enorme hoeveelheden
zand worden verplaatst en afgezet. In het Laatglaciaal, de overgangs-
periode naar het Holoceen, kwam bij de toen heersende overwegend
westelijke tot zuidwestelijke winden het zand opnieuw in beweging en
vormde zich het patroon van het huidige dekzandlandschap (afb. 3) met
ruggen, waarvan vooral die van St. Kruis duidelijk is ontwikkeld, en
daartussen gelegen vlakkere delen. Deze afzetting uit het Laatglaciaal
staat bekend als het Jongere dekzand.
In het dekzand treft men op enige diepte lensvormige leemlagen aan,
die sterk variëren in dikte en zwaarte. De dikte loopt uiteen van enkele
centimeters tot ca. 2 m. Op vele plaatsen komen verknedingen en an-
dere vervormingen voor, die het gevolg zijn van afwisselend bevriezen
en ontdooien (kryoturbate verschijnselen). De aanwezigheid van deze
leemlagen binnen 1,20 m is op de bodemkaart aangegeven met de toe-
voeging x.

2.1.2 Hollandveen
Aan het begin van het Holoceen stond de zeespiegel aanmerkelijk lager
dan thans. De voor het Holoceen kenmerkende klimaatverbetering,
samengaand met afsmelting van de op de continenten gelegen ijskappen,
leidde evenwel tot een aanvankelijk snelle en later langzamer verlopende
stijging van de zeespiegel. De grondwaterstand steeg daarbij eveneens.
1 Het dekzand behoort tot de Formatie van Twente, die alle periglaciale afzettingen uit de
laatste ijstijd (Würmglaciaal of Weichselien) omvat.
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Veengroei op het dekzand (basisveen of veen-op-grotere-diepte), ge-
volgd door overstroming vanuit het Noordzeebekken (Afzettingen van
Calais of Oude zeeklei), waren hiervan het gevolg. De vorming van een
gordel strandwallen ten westen van de huidige kustlijn omstreeks het

Ajb. 3 Richting van de pleistocene ruggen in Zeemvsch-Vlaanderen (in bet algemeen bedekt door
holocene afzettingen). Naar Van Rummelen, 1965

einde van het Atlanticum (ca. 2500 j r. v. Chr.) deed de invloed van de zee
verminderen en maakte in het Subboreaal hernieuwde veengroei moge-
lijk (Hollandveen of Oppervlakteveen).
De zee heeft het gebied van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in het At-
lanticum niet bereikt (De Jong c.s., 1960), waardoor de Afzettingen van
Calais ontbreken en het gehele veenpakket rechtstreeks op het dekzand
rust. Er is hier dus een typisch randveengebied, waarin het basisveen
zonder onderbreking in het Hollandveen overgaat.
Door de hoge ligging van het Pleistoceen is de veengroei in dit gebied
pas laat begonnen. Een pollenanalytische datering van een veenprofiel
uit de omgeving van Biervliet (afb. 4) wijst erop dat het veen grotendeels
in het Subboreaal is gevormd (Ovaa, 1958). De basis kan nog laat-
atlantisch (ca. 3500 v. Chr.) zijn; in het bovenste gedeelte van het veen-
profiel geeft het stuifmeel een indicatie voor subatlantische ouderdom.
Volgens Van Rummelen (1965) is de veenvorming overal tot na de
Romeinse tijd doorgegaan. Aanvankelijk was het milieu eutroof-meso-
troof en bevat het veen vrij veel houtresten van els en berk. Naar boven
krijgt het een oligotroof karakter en bestaat dan grotendeels uit veen-
mos (Sphagnum) met struikheide (Calluna), dopheide (Erica) en wolle-
gras (Eriophorum).

2.1.3 Jonge zeeklei
In de stijging van de zeespiegel is een zekere periodiciteit waarneembaar,
waarbij perioden met een sterke stijging ten opzichte van het land
(transgressie) en perioden zonder stijging of mogelijk een geringe daling
(regressie) elkaar opvolgen. Bennema (1954) rekent met een periodiciteit
van ca. 500 jaar.
Omstreeks het begin van het Subatlanticum neemt de agressiviteit van
de zee weer toe, worden de langs de kust gelegen schoorwallen op ver-
schillende plaatsen doorbroken en komt het veengebied binnen de in-
vloedssfeer van de zee te liggen. Bennema en Van der Meer (1952) plaat-
sen de eerste subatlantische transgressie (de pre-Romeinse transgressiefase
in het zuidwesten) kort voor het begin van onze jaartelling. Deze wordt
omstreeks 250 n. Chr. gevolgd door de post-Romeinse of vroeg-middel-
eeuwse en omstreeks de tiende eeuw door de post-Karolingische trans-
gressie. Deze fasen worden ook wel als Duinkerke I, II en III aangeduid
(Tavernier, 1948; Pannekoek c.s., 1956).
Is in dit gebied de pre-Romeinse transgressie nog maar van geringe be-
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tekenis 1, bij de post-Romeinse of Duinkerke II transgressie ontstond o.a.
een in het Zwin uitmondend wijd vertakt geulensysteem, waarbij tussen
ca. 250 en 500 a 600 n. Chr. het kreekrug- en poellandschap van het Oud-
land is gevormd (afb. 5 en 6).

LEINE BOOM B E O O S t E R EEDE EN BIEZEN

SI. K R U I S

> Nieuwland

Oud- en
Middelland

Veen

' Dek^and

zand

zavel en klei

zandige kreekruggrond

zavelige kreekruggrond

kalkrijke zavel (vroeg-Romeins ?)

kalkarme tot kalkhoudende poelklei

veen

gebroken grond

humeus, slibarm zand, plaatselijk met humuspodzol

kalkloos zand

kalkloos zand met lemige of venige lagen

kalkrijk zand

kalkrijk zand met lemige lagen

grens tussen kalkloos en kalkrijk dekzand

Afl>. 6 A-B dwarsdoorsnede oostelijk van Retranchement tot westelijk van Eede
C-D dwarsdoorsnede oostelijk van Oostburg tot oostelijk van Sint Kruis

De ligging van de doorsneden is aangegeven in afbeelding 5

Hernieuwde overstromingen tussen ca. 900 en 1100 n. Chr. tijdens de
post-Karolingische transgressie (Duinkerke lila), nu ook vanuit noorde-
lijke richting, overslibden niet alleen het Oudland, maar ook ten dele de
oostelijk ervan gelegen nog onbedekte venen. Deze afzetting met gelei-
delijke overgangen van licht naar zwaar staat bekend als het Middelland.
1 Van Rummelen (1965) huldigt de opvatting dat in Zeeuwsch-Vlaanderen de Duinkerke I-
afzettingen geheel ontbreken.
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Vermoedelijk ging omstreeks 1000 na Chr. de mens over tot een stelsel-
matige beveiliging van de inmiddels bewoonde gebieden. Stormrampen
en oorlogsinundaties zouden in de komende eeuwen echter nog vele
malen het aangezicht van deze streek veranderen. Oudere afzettingen

tegenwoordige kustlijn, inclusief die van de Braakman

*-*-*- rijksgrens

==== waterlopen en kanalen

Afb. 7 Westeli/k Zeeuivsch-V/aanderen omstreeks 1300 (vereenvoudigd naar Gottschalk, 1955)

werden hierbij opgeruimd of overslibd, gevormde zeegaten raakten weer
in verval en werden door op- en aanwassen getransformeerd in 'Nieuw-
land' (Duinkerke Illb).

2.2 Eerste bewoning en bedijking
Volgens Gijseling en Dhondt (in Verhulst, 1959) betekent de benaming
Vlaanderen overstroomd land en is deze naam tot in de negende eeuw
beperkt gebleven tot het poldergebied. Opgravingen en vondsten hebben
aangetoond, dat op de dekzandrug bij Aardenburg, buiten de directe
bedreiging door de zee, reeds vanaf de midden-steentijd bewoning is
geweest (Trimpe Burger, 1962/1963). Vóór 800 is er sprake van een
vestiging tussen Oostburg en Aardenburg (Van Empel en Pieters,
1935). De bewoners moeten we ons voorstellen als schaapherders die de
onbedijkte marisci (zoute schorren) bevolkten. In de negende en tiende
eeuw nam de bevolking in deze van nature vruchtbare streek gestaag toe.
Mogelijk ging men onder druk van de post-Karolingische transgressie
tot bedijking over en vonden omstreeks het jaar 1000 de eerste defen-
sieve bedijkingen plaats. Gottschalk (1955) vermeldt dat in deze tijdeen
groot gebied onder de naam Hevine of Yevene tegen het buitenwater is
beveiligd. Onder de naam Yevendijk is nog de noordelijke begrenzing
van dit 'Waterschap van de Oude Yevene', zoals het later werd ge-
noemd, terug te vinden (afb. 7). Ten zuidwesten van Groede komt een
deel van deze dijk nog voor onder de naam Barendijk. Voorts wijzen
toponiemen als Tubindic (genoemd in 1025) en Isendycke (vermeld in
1046) op bedijkingsactiviteit in deze periode (Gottschalk, 1955).
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Na beveiliging van het Oud- en Middelland ging men er ook weldra toe
over de hoog opgeslibde op- en aanwassen in de zeegaten op de zee te
veroveren. Als eerste offensieve bedijking van dit nieuwe land kan de
beveiliging van het eiland Cadesand (thans Cadzand) omstreeks 1100

f j verdronken land na de overstromingen van 1375 en 1394

Ajb. 8 Grootste uitbreiding van de overstromingen omstreeks het einde van de veertiende eeuw, en t
vorming van dl Zuidzee (vereenvoudigd naar Gottschalk, 1955)

worden genoemd, in de twaalfde en dertiende eeuw gevolgd door be-
dijking van de schorren ten noorden en westen van het gebied van
Yevene. Toen in de veertiende eeuw de bloeiperiode van dit gewest ten
einde liep, waren reeds belangrijke delen als cultuurland in gebruik.

2.3 Vervening en ontginning
Behalve tot landaanwinning in het mariene gebied, ging men er omstreeks
de dertiende eeuw ook toe over de nog onbedekte moeren te vervenen
en te ontginnen (Gottschalk, 1955). Deze lagen toen nog in de grote
uitgestrektheid ten zuiden van Biervliet en IJzendijke en ten oosten van
Aardenburg. Verkoop van deze woeste gronden in kleine percelen door
de graven van Vlaanderen en de abdijen, vooral die van Ter Doest,
werkten stimulerend op de ontginning na de vervening.
In de overslibde oudland- en middellandgebieden was sprake van het
delven van darink. Behalve voor huisbrand werd dit veen vooral benut
voor het winnen van zout. Een lage en 'hollebollige' ligging van vele
percelen, zoals thans nog in de Veerhoekpolder, is het gevolg van dit
darinkdelven.

2.4 Landverlies en -winst
Een aanzienlijke oppervlakte land is bij de stormvloed in 1375/76 ver-
loren gegaan. Bij deze vloed die ten oosten van Biervliet in de Breckeme -
de latere Braakman - een aangrijpingspunt vond (afb. 7), werd de be-
schermende gordel jonge poldertjes langs de kust doorbroken en kwam
het laag gelegen, afgeveende dekzandcultuurlandschap ten zuiden van
Biervliet en IJzendijke 'met de zee gemeen' te liggen. In korte tijd is hier
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een uitgestrekte binnenzee, de Zuidzee, ontstaan die nog groter is ge-
worden door de vloeden van 1394 en 1404 (afb. 8). Waar mogelijk, werd
overgegaan tot bedijking en herovering van het verdronken land (afb. 9).
Talrijke stormvloeden, vooral die in de jaren 1516, 1530, 1532 en 1570,

bedijkingen waarvan het beeld in de loop der eeuwen nagenoeg
ongewijzigd is gebleven

bedijkingen uit de zeventiende eeuw

bedijkingen uit de achttiende eeuw

bedijkingen uit de negentiende .eeuw

bedijkingen uit de twintigste eeuw

Ajb. 9 Bedijkingen van de diverse polders in de loop der eeuwen (grotendeels naar Rapport Tech-
nische Werkgroep ' Westelijk Zeeuws- Vlaanderen', 1960)

veroorzaakten echter veel schade en landverlies en vertraagden het her-
stel. Dit was ook het geval met de inundaties, in de jaren 1583 en 1584
om strategische redenen uitgevoerd. Daarbij werd vrijwel de gehele
streek weer overstroomd. Omdat het herstel vele jaren op zich liet
wachten, ontstonden grote en diepe stroomgeulen van waaruit het land
opnieuw werd oversübd. Afgezien van alle leed en armoede, die de
overstroming bracht, moet deze overslibbing met een kalkrijk sediment
als een winstpunt worden beschouwd. Immers, de kalkarme, geacciden-
teerde oudlandgebieden rondom Sluis, Oostburg, Schoondijke, ten
zuiden vanGroede en ten noorden van Aardenburg, zijn daarbij in vrij
vlak gelegen, hoogwaardige landbouwgronden herschapen.
Inpoldering van het inundatiegebied van de tachtigjarige oorlog en
bedijkingen in de Zuidzee zijn in de zeventiende eeuw weer op gang
gekomen (afb. 9). Een verdere landaanwinning volgde in de loop der
eeuwen met als sluitstuk de afdamming van de Braakman in 1952.
Op twee facetten moet nog worden gewezen. In de eeuwen dat de zee vrij
spel had in het gebied van de Zuidzee, zijn enorme hoeveelheden zand
verplaatst en weer afgezet als zandige opwassen. Dit gebied is daardoor
thans gekenmerkt door het veelal op geringe diepte in de profielen voor-
komen van zand. Dit blijkt uit de bodemkaart door het voorkomen van
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Foto Stiboka R 29-125

Ajb. 10 Niet verlande kreken vormen een kenmerk van het polderlandschap in Zeeumch-Vlaanderen

de eenheden /èZn40A, Mnl2, 22 en 82A. Ook de voormalige grote
stroomgeulen zoals de Brandkreek, de Passegeule en het Zwin, bevatten
veel zand.
Het tweede aspect betreft het verminderen van de afwateringsmogelijk-
heden van bestaande polders bij opslibbing en inpoldering van het voor-
land. Talloze conflicten ontstonden tussen de bedijkers van de schorren
en de besturen van de oudere polders die zich steeds meer van hun suatie-
mogelijkheden beroofd zagen. Samenvoeging tot uitwateringswater-
schappen bracht wel enige, maar niet voldoende verbetering in de af-
watering. Dit is een van de redenen geweest waarom in 1951 werd be-
sloten 76 polders en waterschappen, die samen vrijwel geheel westelijk
Zeeuwsch-Vlaanderen omvatten, op te heffen en te concentreren in het
waterschap 'Het Vrije van Sluis'. De afwatering ervan geschiedt ge-
deeltelijk via natuurlijke suatie tijdens eb en ten dele door bemaling.

2.5 Het landschap
Westelijk Zeeuwsen-Vlaanderen is overwegend een vrij vlak gelegen
polderlandschap. Binnen elke polder komt enig microreliëf voor, in
aanleg reeds gevormd tijdens de opslibbing. Langs de talrijke kreken zijn
oeverwallen ontstaan, die iets hoger liggen en die gewoonlijk ook wat
lichter zijn dan de gronden op grotere afstand van de kreek.
Ook tussen de polders onderling bestaan hoogteverschillen. De oudste
bedijkingen zijn lager gelegen (0,5 a l m + NAP) dan de later op de zee
gewonnen polders (l a 1,5 m + NAP). Een hoge ligging (1,5 a 2 m
+ NAP) hebben de polders in de verlande, grote stroomgeulen zoals de
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Aft. 11 a

A/b. 11 b

water

houtwallen

sloot

AJb. 11 In het dek^andlandschap kwam tot in het begin van de twintigste eemv een karakteristieke
strokenverkaveling met hakhouttnallen mor. Afbeelding 11a geeft een beeld van de%e verkaveling tussen
Bieden en Vuilpan omstreeks 1910 (naar de Topografische Kaart, schaal 1 : 25 000, blad 730, uitgave
1912). Een groot deel van de honttvallen is in de loop der jaren opgeruimd. In de jaren vijftig is bij de
ruilverkaveling een doelmatiger blokindeling gemaakt, %pals blijkt uit afbeelding 11b (naar de Topo-
grafische Kaart, schaal 1 : 25 000, blad 54A, uitgave 1960). In het aangrenzende Belgif.be gebied
tussen St.-Laureins en Boekhoute is de oude toestand nog aanwezig
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Passegeule. Kleine kreekjes zijn bij de landinrichting geëgaliseerd en
opgenomen in de verkaveling; de grotere, slechts gedeeltelijk dicht-
geslibde kreken hebben een functie in het afwateringssysteem en ver-
levendigen het landschap (afb. 10). In de vrijwel geheel op akkerbouw
afgestemde, kalkrijke zeekleipolders vindt men langs deze lagere delen
enig grasland.
Hoewel ten dele reeds uit de zeventiende eeuw daterend, doet de ver-
kaveling modern aan. Vrij strakke wegen en rechthoekige kavels zijn
kenmerkend voor de wat grotere polders. In de kleine polders zijn ont-
sluiting en verkaveling soms wat minder doelmatig.
Een landschappelijk afwijkende opbouw heeft de Veerhoekpolder. Dit
oud- en middellandgebied, gelegen ten westen van Oostburg als een
enclave te midden van de kalkrijke polders, heeft een onrustig reliëf.
Door inklinking en moernering zijn de hoogteverschillen tussen de poel
en de kreekrug vergroot.
Eveneens afwijkend is het dekzandgebied. West-oost of zuidwest-
noordoost gerichte raggen wisselen af met vlakkere laagten. Vooral de
rug Aardenburg - Sint Kruis is een fraai voorbeeld van een dekzandrug.
Een ruilverkaveling heeft het landschappelijke beeld sterk gewijzigd. De
oude, smalle strokenverkaveling met wallen hakhout heeft daarbij plaats
gemaakt voor een minder fraaie maar doelmatiger blokindeling (afb. 11).
Het overheersende bedrijfstype is hier het kleine gemengde bedrijf.
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Bodemvorming

3.1 Het ontstaan van de bodem
Onder invloed van klimaat, waterhuishouding en dierlijke organismen
verandert het bovenste deel van de grond voortdurend. Er treden pro-
cessen op die, wanneer 2e lang genoeg werkzaam zijn, de bovenlaag van
de grond min of meer kunnen veranderen. De som van deze processen,
waarbij gelijktijdig aan- en afvoer, nieuwvorming en afbraak, zowel van
organische als minerale stoffen plaatsvindt, noemen we bodemvorming.
In de oorspronkelijke afzetting die als moedermateriaal wordt aangeduid,
ontstaat als resultaat van de bodemvorming een bodem. Deze bodem heeft
kenmerken en eigenschappen, die enerzijds eigen zijn aan het moeder-
materiaal - bijv. een bepaalde korrelgrootteverdeling - maar die ander-
zijds zijn ontstaan of worden gewijzigd onder invloed van bodemvor-
mende processen. Afhankelijk van het moedermateriaal spelen een aantal
bodemvormende processen een rol bij de indeling van de kaarteenheden.
Deze bodemvormende processen zullen in de volgende paragrafen
nader worden behandeld.

3.2 Horizontbenaming
Het samenstel van lagen dat men in een verticale doorsnede van de grond
kan onderscheiden, noemt men een bodemprofiel. Een deel van deze lagen
is ontstaan als gevolg van bodemvormende processen, een ander deel is
reeds in het moedermateriaal aanwezig. Beide vormen van gelaagdheid
worden met de naam bodemhori^ont aangeduid. De horizonten verschillen
van elkaar bijv. door hun gehalte aan lutum, kalk, humus, ijzer of door
hun kleur, structuur of consistentie.
Om de verschillende bodems op uniforme wijze te kunnen beschrijven,
duidt men de min of meer overeenkomstige bodemhorizonten met vaste
letter- en cijfercombinaties aan.
De hoofdhorizonten worden aangegeven met hoofdletters. Zij worden
door toevoeging van kleine letter(s) en cijfer(s) nader onderverdeeld
(afb. 12). In dit rapport zijn de volgende horizontbenamingen gebruikt.
Niet alle genoemde horizonten komen in elk profiel voor.
Hoofdhori^pnt A.: de bovenste lagen van elk bodemprofiel, waarin verse
organische stof wordt omgezet tot humus en waaruit eventueel gemak-
kelijk oplosbare bestanddelen kunnen uitspoelen. Deze hoofdhorizont
wordt onderverdeeld in:
Al: bovenste, donker gekleurde horizont met een relatief hoog gehal-

te organische stof, intensief met minerale bestanddelen gemengd
en met meestal maximale biologische activiteit

A2: minerale laag die als gevolg van uitspoeling relatief het armst is
aan organische stof, ijzer, aluminium of aan alle drie; gewoonlijk
lichter van kleur dan de boven- en onderliggende horizonten.

Hoofdhori^pnt B: horizont waarin door inspoeling uit de A-horizont
materiaal (bijv. humus) is afgezet
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B2: horizont met maximale inspoeling
B3: overgang van B naar C; meer B- dan C-kenmerken.
Hoofdhori^pnt C: niet of slechts weinig veranderd materiaal. In soortge-
lijk materiaal heeft de ontwikkeling van de bovenliggende horizont(en)
plaatsgevonden.

humushoudende

bovengrond

inspoel ingshorizont •

overgangslaag

onveranderd _

moe de r materiaal

„-.

Al

-~~-^-

A2

82 h

B2

B3

• _

C

G

roest <;— —
\

~~~~

permanent

grondwater

~ veen

Al

AC

Cll

f' o
' 0 "

* Clg a

1

O
f-

G

v v

D

v v

, humushoudende

bovengrond

• overgangslaag

kalkloos

moedermateriaal

sterk afwijkende

ondergrond

AJb. 12 Hypothetische bodemprofielen met aanduiding van de belangrijkste horizonten

Cl: ontkalkt moedermateriaal
C2: kalkrijk moedermateriaal.
Hoofdhori^pnt G: een door neutraal grijze tot blauwgrijze kleuren ge-
kenmerkte laag zonder roestvlekken, die steeds geheel verzadigd is met
grondwater.
Overgangen in het profiel, die kenmerken van twee hoofdhorizonten
vertonen, worden met de beide hoofdletters van deze hoofdhorizonten
aangegeven, bijv. AC, CG.
Speciale hori^pntbenamingen en lettertoevoegingen
Ap : bouwvoor
Aan: door menselijke activiteit gevormd dek, dat dieper reikt dan een

normale bouwvoor
. . b: de horizont behoort tot een 'begraven profiel', hetgeen wil

zeggen dat boven het betreffende profiel nog een jonger profiel
voorkomt (bijv. Apb)

. . g: duidelijke roest- en/of blekings verschijnselen (bijv. C2g).
Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten
worden onderverdeeld door achtervoeging van doorlopende cijfers. Zo
kan men bijv. de Al-horizont splitsen in All, A12 enz.

3.3 De kleurbeschrijving van de horizonten
In de verschillende horizonten kunnen grote kleurvariaties voorkomen.
Een enkele maal, als het kleurverschil met belangrijke bodemkundige
verschijnselen samenhangt, is de kleur als indelingscriterium gebruikt.
Dit is o.a. het geval bij het vaststellen van de mate van podzolering
(duidelijke podzol-B) en van de minerale eerdlaag. Om in deze gevallen
en overigens ook bij de profielbeschrijvingen van de kaarteenheden
de kleur zo nauwkeurig mogelijk te kunnen aangeven, is gebruik ge-
maakt van een Amerikaans standaardkleurenschema, de Munsell Soil
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Color Charts. Het gehele traject van de in de grond voorkomende
kleuren is hier ingedeeld in een groot aantal eenheden, die telkens onder-
ling slechts minieme kleurverschillen vertonen. Het aantal kleuren dat
zodoende ter beschikking staat is veel groter dan met de gebruikelijke
termen als lichtbruin, donker grijsbruin enz. kan worden aangegeven,
zodat de desbetreffende kleur in de bodem goed benaderd kan worden.
De aanduiding van de standaardkleuren geschiedt door een code, waarin
de basiskleur, de helderheid en de kleurintensiteit zijn verwerkt.

3.4 Bodemvorming in dekzandafzettingen

3.4.1 Moedermateriaal
Het dekzand in deze gebieden bestaat uit leemarm tot zwak lemig, zeer
fijn zand. In de ondergrond is het zand soms sterk of zeer sterk lemig.
Aanvankelijk is het dekzand kalkrijk geweest, maar in de loop van dui-
zenden jaren is het tot l a 1,5 m diepte ontkalkt. Alleen in de ruggen wordt
de kalkrijke ondergrond dieper dan 1,5 m beneden maaiveld gevonden.
Behalve het calciumcarbonaat is ook de oorspronkelijk aanwezige, ge-
ringe hoeveelheid gemakkelijk verweerbare mineralen verdwenen, zodat
het moedermateriaal thans voor 95% of meer uit kwarts bestaat. In dit
moedermateriaal hebben enkele bodemvormingen plaatsgevonden.

3.4.2 Bodemvorming en profielbeeld
In ons land overtreft de neerslag de verdamping, wat tot gevolg heeft dat
in de grond overwegend een naar beneden gerichte waterbeweging
plaatsvindt. In het basenarme dekzand wordt de organische stof, ge-
produceerd door de vegetatie, gedeeltelijk omgezet in amorfe humus,
die met de neerslag benedenwaarts wordt verplaatst. Ijzer en aluminium
worden door de disperse humus in een beweeglijke vorm gebracht en uit
de bovengrond afgevoerd. Door deze uitspoeling ontstaat onder in de
Al-horizont een zone, waaruit humus en ijzer geheel of grotendeels
verdwenen zijn. Dit is de zgn. lood^andlaag of A2-horizont. In het
Zeeuwsvlaamse zandgebied is de A2-horizont, als gevolg van de grond-
bewerking, vrijwel steeds opgenomen in de Ap- of Aan-horizont. De
uit de A-horizont verplaatste humus wordt op enige diepte in het profiel
weer afgezet als een bruine inspoelïngslaag of B-horizont. Dit proces van
uitspoeling en inspoeling van humus, al dan niet in combinatie met ijzer,
wordtpod^p lering genoemd en de gronden met dergelijke A-B-C-profielen
heten podzolgronden (hoofdstuk 7).
De bruine kleur van de B-horizont in de podzolen van het Zeeuwsviaam-
se dekzandgebied wordt niet door ijzer veroorzaakt, maar door de inge-
spoelde, amorfe humus. De B-horizont heeft een zeer laag ijzergehalte,
wat blijkt uit de zwak roze kleur van het B-materiaal na gloeien. Het
ontbreken van ijzer in de inspoelingshorizont wijst erop dat deze podzol-
gronden mede zijn gevormd onder invloed van het grondwater. Ver-
moedelijk is dit een gevolg van veengroei tegen de dekzandruggen.
In de lagere delen van het dekzandlandschap heeft de bodemvorming
plaatsgevonden onder zeer sterke invloed van het grondwater. Als ge-
volg daarvan zijn profielen ontstaan met een donkere bovengrond rus-
tend op een min of meer gebleekte ondergrond (A-C-profielen). Derge-
lijke bovengronden worden minerale eerdlagen genoemd en de gronden
dragen de naam eerdgronden (zie hoofdstuk 9).
In de gebleekte ondergrond komen veelal roestvlekken en -vlammen
voor. De hydromorfe zandgronden met roest in het profiel zijn bekend
onder de naam beekeerdgronden. In enkele gebieden is de roest in de pro-
fielen over een aanzienlijke diepte (meer dan 30 cm) onderbroken.
Dergelijke gronden worden gooreerdgronden genoemd.
Een klein gedeelte van het lage zandgebied heeft gronden met een minder
geprononceerde Al. Deze gronden, die later zijn overslibd, missen de
minerale eerdlaag en behoren daarom tot de vaaggronden (zie hoofdstuk 9).
De dikte van de A-horizont vertoont in het dekzandgebied nogal wat
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Foto Stiboka R29-155

Ajb. 13 Oeverival in de buitenbocbt van een kreek. Door erosie van de oever komt de karakteristieke
gelaagdheid van de getijde-afzettingen duidelijk naar voren

variatie. Zeer diepe grondbewerking, eventueel gecombineerd met op-
hoging door plaggenmest, heeft in sommige gebieden humushoudende
bovengronden van 50 a 70 cm dikte doen ontstaan. Deze gronden worden
dikke eerdgronden (zie hoofdstuk 8) genoemd. In een aantal gevallen is het
humeuze dek door bijmenging van marien slib lutumrijk.

3.5 Bodemvorming in mariene afzettingen

3.5.1 Sedimentatie
Bij de buitendijkse gronden in het mariene gebied zijn twee zones te
onderscheiden, nl. een laag gelegen gedeelte-, bestaande uit onbegroeide
slikken en zandplaten en een hoger deel, gevormd door met kreken
doorsneden begroeide schorren. De slikken en de zandplaten bestaan
grotendeels uit zand. De schorren zijn zwaarder en hebben ten minste
een bovengrond van zavel of klei.
Op een laag niveau met een grote overspoelingsfrequentie, -duur en
-hoogte is in een getij dengebied het milieu onrustig en kunnen alleen
de met het vloedwater aangevoerde, over de bodem rollende en sprin-
gende zandkorrels worden afgezet. Op een hoger niveau, dat niet meer
geregeld wordt overstroomd, zijn de omstandigheden gunstiger voor
sedimentatie van de in het water zwevende fijnere partikeltjes. Toch
zouden de allerfijnste deeltjes (het lutum) met hun geringe bezinkings-
snelheid niet of slechts moeilijk tot bezinking kunnen komen, indien
zij niet tot grotere deeltjes zouden zijn uitgevlokt en samengevoegd
(coagulatie en vorming van faecespropjes). Zo bedraagt de bezinkings-
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snelheid van deeltjes met een diameter van 16 mu slechts ca. 0,75 m/uur.
Verschillende factoren werken mee om het afgezette materiaal tegen
erosie te beschermen. Tijdens laag water treedt uitdroging op en ontstaat
tussen de deeltjes onderling en de eronder gelegen afzetting een zekere
binding. Eveneens verkittend werkt het slijmhuidje van de aan het opper-
vlak levende, lagere plantaardige organismen (diatomeeën). Verder is
voor het opnemen van deeltjes een wat grotere stroomsterkte vereist dan
die waarbij zij tot afzetting komen. Op de schorren bevordert voorts de
plantengroei de sedimentatie. De bovengrondse delen remmen de
stroomsnelheid af en oefenen een zevende werking uit, de wortels geven
een zekere samenhang aan de afzetting. Even beneden het niveau van
gemiddeld hoogwater zijn de omstandigheden zodanig dat hogere plan-
tengemeenschappen zich kunnen handhaven. Als pionier verschijnt de
zeekraal (Salicornia herbacea), spoedig gevolgd door Engels slijkgras
(Spartina townsendii). Op de hogere delen wordt de pioniervegetatie
verdrongen, neemt de soortenrijkdom toe en verschijnen - afhankelijk
van overspoelingsfrequentie, overspoelingsduur, zoutgehalte en bodem-
gesteldheid - andere kenmerkende soorten zoals zeeaster (Aster tripo-
lium), schorrenkruid (Suaeda maritima), kweldergras (Puccinellia
maritima), zoutmelde (Obione portulacoides), lamsoor (Limonium
vulgare) en roodzwenkgras (Festuca rubra).
Naarmate de schorren verder opslibben, begint zich een duidelijk patroon
van kommen en oeverwallen af te tekenen. Langs de randen van de kreken
wordt voornamelijk het grovere materiaal afgezet en vormen zich oever-
wallen. De fijnere delen komen op grotere afstand in de kommen tot
bezinking. Dit patroon van kommen en oeverwallen is zowel langs de
grote kreken waarneembaar als bij de kleine kreekjes die de kom bin-
nendringen en daar hun functie van aan- en afvoer van het overstromings-
water vervullen. Wisseling in de stroomsterkte geeft de afzetting een
gelaagd karakter (afb. 13).

3.5.2 Moedermateriaal
De mariene afzettingen zijn opgebouwd uit een mengsel van lutum, silt
en zand, met daarnaast koolzure kalk en organische stoft Hiervan komen
de minerale componenten in bepaalde verhoudingen voor. Bij het uit-
zetten in een driehoek blijken de monsters in een slurfvormige figuur te
vallen en niet over de gehele driehoek te zijn verspreid (afb. 14). De
zandfractie van de klei- en zavelgronden bestaat vrijwel uitsluitend uit
uiterst fijn en zeer fijn zand. Grovere componenten, dus fracties > 150
mu, worden slechts aangetroffen in afzettingen met weinig lutum, hoewel
ook hier de uiterst fijne en zeer fijne fracties overwegen (aanhangsel 2,
analyse nr. 4). Het zwaarder worden van de afzetting gaat samen met het
fijner worden van de zandcomponent.

De lutum-slibverhouding van zavel en klei (-^ r-^ X 100) ligt
^% < 16 mu °

overwegend tussen 63 en 74 (afb. 15).
In de lutumfractie domineert het kleimineraal illiet en 'open' illiet
(tabel 1).

Tabel 1 Mineralogische samenstelling van de lutumfractie van enige monsters uit westelijk Zemivsch-
Vlaanderen

diepte in mineralogische samenstelling van de lutumfractie
polder cm in procenten

'open'
illiet illiet kaoliniet kwarts calciet

Veerhoekpolder 30-40 45 35 10 10 sp1

45-65 25 55 10 10 sp*
70-90 35 45 10 10 —

Steenenpolder 35-60 35 30 10 10 15

1 sporen
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Het mariene moedermateriaal is in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen over-
wegend kalkrijk. In de bouwvoor is het koolzure-kalkgehalte veelal
5-10%; in de ondergrond - voor zover deze niet uit zand bestaat -
10-15%.

100

^ % iqndfractie
(50-2000 mu)

Ajb. 14 Verhouding van de Intimi-, silt- en ^andfracties bij kalkrijke jonge ^eekleigronden in westelijk
Zeeuwsch-Vlaanderen. Monster A heeft: 23% lutitm «2 mu), 36% silt (2-50 mu) en 41% %and
(> 50 mu)

% van het
aantal

50 .

40 .

30 .

10.

n

n, 5

n = 2

< 5/ D / - 6 ^ 6 .J -ÓÖ Ó V - / 4 >74 —: x 100
ilib

-Ajb. 15 De lutum- slibverhouding van 41 kalkrijke monsters met een lutumgebalte van meer dan 8%,
afkomstig uit westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen
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Foto Siiboka R29-154

AJb. 16 De korrelspanning die bij de fysische rijping van de bodem optreedt, veroorzaakt verticale
scheuren (achtergrond) die %ich in het horizontale vlak (voorgrond) vertonen als veelhoekige patronen

3.5.3 Fysische rijping
Pas afgezet slib is zeer waterrijk, slap en nog onbegaanbaar. Treedt onder
invloed van wateronttrekking door vegetatie, verdamping en ontwate-
ring, uitdroging op dan trekt het aanvankelijk zeer ruim gebouwde
bodemskelet zich samen (Zuur, 1958). Deze contractie veroorzaakt een
vermindering van het poriënvolume, leidt daardoor tot inklinking, het
ontstaan van krimpscheuren (afb. 16) en toename van de doorlatend-
heid. Ze uit zich verder in het steviger en begaanbaar worden van de
afzetting. Dit waterverlies is een niet-omkeerbaar proces; na herbevoch-
tiging heeft de grond het vermogen verloren het watergehalte en daarmee
het volume van de uitgangstoestand weer aan te nemen. Het beschreven
proces staat bekend als fysische rijping.
Afbeelding 17 geeft een voorbeeld van de veranderingen in watergehalte
en volume die optreden bij toenemende uitdroging l. Uitgegaan is van
vrij recent afgezet materiaal in natuurlijke ligging. De consistentie hier-
van kwam overeen met die van schoensmeer. Op de Y-as is uitgezet de
vochtspanning, uitgedrukt in p F (analoog aan het begrip pH, wordt
onder pF verstaan de negatieve logaritme van de vochtspanning in
cm's water). Op de X-as staat het volume in procenten van de uitgangs-
toestand. Bij het aanleggen van een onderdruk blijft het volume van de
aanwezige vaste delen constant, het volume water neemt af volgens de
lijn ABE, het totale volume volgens ABD (een krimp dus van ca. 40%).

1 De bepalingen zijn verricht onder leiding van Ir. W. P. Stakman van het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
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Aanvankelijk zijn alle poriën met water gevuld en is alleen het twee-
fasensysteem vaste delen - water aanwezig. Wordt water onttrokken dan
komt hiervoor niet, zoals bij gerijpte gronden, lucht in de plaats, maar
wordt het gehele waterverlies opgevangen door een krimp van gelijke

7.0,

6.0 .

2,0.

1 ,5 .

1,0.

0.4.

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
volumeprocenten

Ajb. 17 Volumeverandering van een niet-gerijpt monster (36% lutum, 12% humus, 12%
bij toenemende uitdroging (^ie de tekst)

I volume vaste delen
II + IV volume ivater
III volume lucht
IV volume niet meer opneembaar water

omvang. Deze toestand blijft gehandhaafd tot een zuigspanning of on-
derdruk van ca. 0,5 atmosfeer (pF 2,7) wordt bereikt. Eerst dan treedt
lucht toe en krijgen we een driefasensysteem; vaste delen -water - lucht.
Voorts valt uit afbeelding 17 af te lezen dat als bij p F 2,7 herbevochtiging
plaatsvindt, de curve niet verloopt volgens de lijn BA, maar volgens BC.
Het vermogen al het onttrokken water weer op te nemen en het oor-
spronkelijke volume te bereiken, blijkt verloren te zijn gegaan. Het is
dus een irreversibel proces. Onder natuurlijke omstandigheden zal de
optredende krimp groter zijn dan uit afbeelding 17 blijkt. Immers, het
volume vaste delen neemt ook nog af, namelijk door ontleding van
organische stof.
In een getijdengebied, waar de afzettingen periodiek droogvallen, is de
fysische rijping reeds tijdens de opslibbing merkbaar, vooral bij de hoog
opgeslibde schorren.
De mate van fysische rijping kan bij zavel en klei * redelijk goed aan de
consistentie (mate van stevigheid) worden beoordeeld. Met behulp van
de consistentie worden vijf rijpingsklassen onderscheiden (tabel 2). Deze
indeling wordt gebruikt om de niet-gerijpte gronden (hoofdstuk 11)
te scheiden van de gerijpte zeekleigronden (hoofdstuk 12).

Tabel 2 Het verband tussen rijpingsklassen en consistentie

klasse consistentie

geheel ongerijpt zeer slap; loopt tussen de vingers door
bijna ongerijpt slap; loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door
half gerijpt matig slap; loopt bij knijpen nog goed tussen de vingers door
bijna gerijpt matig stevig; kan met stevig knijpen nog juist tussen de vingers

door worden geperst
gerijpt stevig; niet tussen de vingers door te persen

1 In zand is de fysische rijping moeilijk vast te stellen en deze is daarom niet bij de indeling
gebruikt.
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3.5.4 Chemische rijping
Zowel tijdens als na de fysische rijping treedt een aantal chemische
processen op (Zuur, 1954). De belangrijkste zijn:

/ Ontleding van en veranderingen in de organische stof
Na bedijking is het organische-stofgehalte, vooral in de bovengrond van
de schorren, niet meer in evenwicht met het milieu. Er stelt zich een
nieuw evenwicht in op een veel lager niveau. Een deel van de organische
stof wordt omgezet in 'stabiele' humus, een ander deel wordt verder
afgebroken tot CO2 en H2O en gaat verloren. Bij dit proces vindt dus een
afneming van het koolstofgehalte plaats. Bij de afbraak van de organische
stof komt eveneens stikstof vrij. Deze wordt deels opgenomen in nieuwe
humusvormen; de rest komt ten goede aan de gewassen of spoelt uit.
Jonge gronden zijn dus stikstofrijk. We zien dus een afneming van het
gehalte aan organische stof maar deze wordt relatief stikstofrijker. In een
marien gebied vermindert de C-N-verhouding van 10 a 15 tot ca. 9
tabel 3.

Tabel l De koolstof-stikstofverhouding van buitendijkse gronden in het Ziiiderdoe en van bouwland
uit de Otid-Sabbinge polder

rijpingstoestand

niet gerijpt

niet geri|pt

bijna gerijpt
gerijpt

begroeiing

onbegroeid

Spartina

kweldergrassen
bouwland

diepte
in cm

0-10
30-40
0-12

12-24
0-10
0-25

lutum CaCO3 humus
in

28
27
39
36
n.b.
19

% van

23,2
23,0
22,3
19,3
9,8
4,7

de grond

3,8
4,4
7,1
7,6

11,4
1,8

C/N

8,4!
9,3!

11,8
12,7
12,3
9,0!

Berekend uit C = 0,55 X humusgehalte n.b. =•-. niet bepaald

2 Omwisseling van aan het adsorptiecomplex gebonden kationen
Mariene afzettingen, waarvan de complex-bezetting in evenwicht is met
zeewater, hebben hoge Na-, Mg- en K-gehalten. Maakt het zoute bodem-
vocht plaats voor zoet water, dan treedt een verschuiving op in de uit-
wisselbare kationen. Bij aanwezigheid van Ca ' ', afkomstig van gips
en koolzure kalk, en bij afvoer van de reactieprodukten, worden Na ',
Mg en K ' grotendeels vervangen door Ca ' ' (tabel 4). De vervan-
ging van Na ' geschiedt vrij snel; bij Mg,' ' duurt het vooral in de onder-
grond tientallen jaren voordat de eindtoestand is bereikt.

Tabel 4 Geadsorbeerde kationen van een afzetting in evenwicht met zeewater en van een normale
kalkrijke grond uit het Zfiidwesteli/ke ^eekleigebied

basenbezetting in %

Na ' K ' M g ' '

afzetting in evenwicht met zeewater
(C1 = 26)
normale kalkrijke zeeklei in Zeeland

38,7 8,9
1,2 2,1

30,6
4,1

21,8
92,6

C = Cl-gehalte, berekend als NaCl, in gr/1

De kalkrijke zeekleigronden in het zuidwesten van Nederland hebben
gemiddeld een kationenbezetting, waarvan 85-90% wordt ingenomen
door Ca ' ', 3-6% door Mg ' ', 1,5-4% door K ', 1-3% door Na' en
2-5% door H '. Bij de kalkarme en knippige gronden (zie 3.5.6) is het
gehalte aan uitwisselbaar M g ' ' en H ' hoger. Hogere Mg-gehalten
komen eveneens voor bij in recente of subrecente tijd met zeewater
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overstroomde gronden (Van der Molen, 1957). Daarin kan ook het Na-
gehalte nog hoger zijn dan normaal. De omzetting van een Na-Mg-klei
van met zeewater geïnundeerde gronden in een Ca-klei wordt vaak ge-
activeerd door toevoeging van gips (CaSO4. 2H2O).

% CiiCO,
25,

AJb. 18 Het verband tussen het CaCOy-gehalte en het lutumgehalte (beide in g per 100 g droge stof)
in jonge sedimenten uit de Braakman (naar Verhoeven, 196?)

3 Oxydatie van sulfiden
Onder anaërobe omstandigheden komen bij mariene afzettingen steeds
zwavelverbindingen voor, zoals FeS en FeS2. Reeds een geringe hoeveel-
heid FeS geeft de afzetting een intens zwarte kleur. De hoeveelheid
zwavelverbindingen hangt af van de zwaarte en van het milieu. Zwaar-
dere afzettingen hebben een hoger gehalte dan lichte. De hoogste gehalten
zijn te verwachten bij sedimenten, die zijn ontstaan bij langzame op-
slibbing in een moerassig milieu met een grote produktie van organische
stof. Gemiddeld bedraagt het gehalte aan zwavelverbindingen van de
niet-gerijpte jonge zeeklei-afzettingen in Zeeland niet meer dan ca. l a 2%
(uitgedrukt als SO4).
Na toetreding van zuurstof treden biochemische processen op, waardoor
FeS en FeS2 bij aanwezigheid van voldoende CaCO3 uiteindelijk worden
omgezet in gips en ijzerhydroxyde. Visueel valt dit proces te consta-
teren aan het verdwijnen van de zwarte en donkergrijze kleur en de
vorming van roest in het dan bruingrijs gekleurde materiaal.

3.5.5 Koolzure-kalkgehalte en ontkalking
Het koolzure-kalkgehalte van een afzetting is afhankelijk van het kalk-
gehalte van het pas gesedimenteerde materiaal, de snelheid van opslib-
bing en de mate waarin na de afzetting ontkalking optreedt. Van recent
afgezet materiaal neemt het kalkgehalte toe met de zwaarte. Een vrij
snelle stijging valt te zien in het traject van zand naar lichte zavel. Bij
zwaardere afzettingen is de toename gewoonlijk minder uitgesproken of
wordt een ongeveer gelijkblijvend kalkgehalte gevonden (afb. 18).
Direct na afzetting van het materiaal kan door ontkalking het kalkgehalte
gaan dalen. Op een kaal slik is de ontkalking nauwelijks merkbaar. Wel
is dit het geval in een sterk begroeid gebied, waar - als gevolg van afbraak
van organische stof - voor CaCO3 agressieve reactieprodukten worden
gevormd. Een andere reactie, waarbij CaCO3 verloren gaat en wordt om-
gezet in gips, vindt plaats in gebieden met een hoog gehalte aan sulfiden.
Een dergelijke accumulatie van sulfiden valt vooral te verwachten in een
sterk gereduceerd milieu met veel gemakkelijk aantastbare organische
stof en aanvoer van sulfaathoudend, dus zout of brak water.
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Ook de snelheid van opslibbing speelt een rol. Een matige ontkalkings-
snelheid zal, in geval van een snelle opslibbing, nog resulteren in een
kalkrijke afzetting. Bij een combinatie van langzame sedimentatie en
matig snelle ontkalking kan het aangevoerde CaCO3 reeds geheel worden

40.

80
12 16 %CoCO,

Afb, 19 Het kalkverloop in het profiel van een getijde-afzetting
a vóór bedijking (getrokken lijn)
b na het in cultuur nemen en ploegen (gestippelde lijn)

opgelost, hetgeen dan resulteert in een kalkloos sediment (bijvoorbeeld
in poelgebieden).
In een getij dengebied zal een afzetting op een laag niveau ten opzichte
van gemiddeld hoogwater bij elke vloed worden overstroomd en nog
onbegroeid zijn. Daar de ontkalking valt te verwaarlozen, blijft het afge-
zette materiaal kalkrijk. Naarmate de afzetting hoger opslibt, gaat de
aanvankelijk spaarzame vegetatie over in een dichte begroeiing. Dit
leidt tot een versnelde opslibbing van fijner materiaal. Gewoonlijk is
echter de aanvoer van CaCO3 groter clan de ontkalking. Het materiaal
blijft dan kalkrijk, wat in vrijwel het gehele mariene gebied van Zeeuwsch-
Vlaanderen het geval is. Boven gemiddeld hoogwater wordt de afzet-
ting niet meer bij elke vloed overstroomd en gaat de sedimentatiesnel-
heid afnemen. Bij een gelijk blijvende ontkalkingssnelheid resulteert dit
in een kalkarmer- worden van het sediment. In een buitendijks gelegen
afzetting vinden we dan ook vaak een kalkverloop zoals is aangegeven
in afbeelding 19. In het aan het oppervlak gelegen laagje is het CaCO3-
gehalte nog hoog en ongeveer gelijk aan het percentage op het moment
van afzetting. De ontkalkingsduur is hier nog te kortom tot een duidelijke
verlaging van het kalkgehalte te leiden. Dit is wel het geval bij de er-
onder gelegen laagjes, die al langer in de voor CaCO3 agressieve zone
hebben verkeerd. Wat dieper in het profiel zien we het CaCO3-gehalte
weer stijgen. Hier was de opslibbingssnelheid groter en de produktie en
ontleding van organische stof geringer. De daling, die het onderste ge-
deelte van het profiel te zien geeft, hangt samen met het lichter worden
van de afzetting, hetgeen samengaat met een lager CaCO3-gehalte.
Wordt een dergelijke afzetting bedijkt, dan heeft de bouwvoor reeds bij
het in cultuur nemen een lager kalkgehalte dan de eronder gelegen laag
(afb. 19). Ook na de bedijking gaat de ontkalking verder. Van veel be-
lang is daarbij het bodemgebruik. Bij grasland verloopt zij nl. veel snel-
ler dan bij bouwland.
Op het hiervoor geschetste, algemene beeld kunnen verschillende varia-
ties voorkomen, bijvoorbeeld bij overslibbing van een zandlandschap of
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oudere zeekleiafzettingen. In het overgangsgebied naar het dekzand-
landschap vinden we binnen één afzetting een karakteristieke opeen-
volging van kalkverlopen. Waar het dekzand zeer ondiep voorkomt, zo-
als bij opduikingen en op de flanken van de dekzandruggen, is de erboven

o

40-

80.

120.

160.
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bouwvoor; kalkloze zavel

bouwvoor; kalkrijke zavel

kalkloze zavel

kalkrijke zavel

humeus zand ('begraven bouwvoor1)

humusarm zand (ondergrond)

zeeklei

dekzand

Ajb. 20 Overslibbing van het dek^andlandschap. Als gevolg van verschil in opslibbingssnelheid komen
in dezelfde %eekleiaf%etting %pivel geheel kalkrijke als kalkloze profielen op korte afstand van elkaar voor

liggende zeeklei-afzetting veelal kalkarm of kalkloos. Bij een wat dikker
dek ligt een kalkarme bouwvoor op een kalkrijke ondergrond. Bevindt
het dekzand zich nog dieper, dan is het gehele holocene dek kalkrijk
(afb. 20). Deze successie in kalkverlopen hangt weer samen met ver-
schillen in opslibbingssnelheid. De lagere delen overslibben sneller dan
de hogere, waardoor binnen één afzetting kalkrijke naast kalkloze pro-
fielen kunnen ontstaan. Naarmate de lagere delen hoger opgeslibd raken,
zullen ook zij minder frequent worden overstroomd, wat leidt tot een
langzamer opslibbing en uitbreiding van de kalkloze afzetting over de
kalkrijke.
Minder extreem, maar in analyses duidelijk merkbaar, zijn de verschillen
in kalkgehalte in een op Oudland afgezet nieuwlanddek. In de nieuw-
land-afzettingen op relatief hoog gelegen kreekruggen is het kalkgehalte
lager dan in het dikkere dek op de lagere poelgronden.

3.5.6 Profielbeeld en knippigheid
De aan het oppervlak voorkomende mariene afzettingen zijn alle ont-
staan na de Romeinse tijd; een zeer belangrijk gedeelte is jonger dan de
dertiende eeuw en vele polders zijn zelfs pas in de zeventiende eeuw of
later bedijkt. De tijd, waarin de bodemvormende processen op de grond
hebben kunnen inwerken, moet daarom als kort worden beschouwd.
Behalve de fysische en chemische rijping hebben zich nog geen be-
langrijke veranderingen in de bodemprofielen voorgedaan.
Het aantal hoofdhorizonten is beperkt tot twee, nl. een A- en een C-
horizont. De A-horizont is zwak ontwikkeld waardoor de profielen tot de
vaaggronden worden gerekend. Er bestaat evenwel een duidelijk verschil
in humusgehalte, kleur en structuur tussen bouwland en grasland. Het
humusgehalte van de Al van grasland is hoger dan van de Ap van bouw-
land; de kleur is donkerder en de structuur stabieler.
De Al van grasland op de kalkrijke gronden kan zelfs plaatselijk aan de
criteria van een minerale eerdlaag voldoen, waarvan bij bouwland geen
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sprake is. Ook valt bij langdurig graslandgebruik in het C-materiaal een
verbruining als begin van bodemvorming te ontdekken. Bij het bouwland
vertoont de C-horizont direct onder de Ap nog alle kenmerken van het
ontstaan onder sterke invloed van water, nl. vele roestvlekken en grijze
vlekken, die doorlopen tot aan de permanent met water verzadigde zone.
Wegens het voorkomen van deze kenmerken moeten alle mariene gronden
van dit gebied, ondanks hun gemiddeld goede tot zeer goede ontwate-
ring, als hydromorfe gronden worden beschouwd. Zij worden vlakvaag-
en poldervaaggronden genoemd.
De vlakvaag- en poldervaaggronden van het Nieuwland zijn alle, on-
danks de bij de rijping en daarna opgetreden ontkalking, nog altijd zeer
kalkrijk. Dit is niet het geval met de poelgronden van het Oudland, die
alleen in de Veerhoekpolder aan het maaiveld voorkomen. Deze gronden
zijn zeer langzaam opgeslibd in een waarschijnlijk sterk begroeid milieu,
waardoor zij reeds tijdens de opslibbing de aanwezige koolzure kalk
hebben verloren. Zij zijn dus kalkarm en hebben bovendien nog een
geringe structuurstabiliteit. Deze, gronden, die vanwege hun zwak
ontwikkelde Al en het voorkomen van hydromorfe kenmerken eveneens
tot de poldervaaggronden behoren, zijn op de bodemkaart apart onder-
scheiden als knippige poldervaaggronden.
Veenenbos (1955) en Muller (1954) schrijven de vorming van knippige
afzettingen toe aan sedimentatie in een brak milieu. Zij wijten de on-
gunstige eigenschappen aan het hoge Mg-gehalte en de dichtheid van de
afzettingen in een dergelijk milieu. Voor het zuidwestelijke zeeklei-
gebied is deze verklaring niet bevredigend. Wij denken eerder aan her-
haalde overstromingen met zeewater van gerijpte kalkarme en kalkloze
afzettingen in het verleden. Zoals uit onderzoek bij recente mariene
inundaties is gebleken (Van der Molen, 1957) is van de gevormde Na-
Mg-kleien vooral het Na ' verantwoordelijk voor de geringe structuur-
stabiliteit. Daar na overstroming van kalkarme en kalkloze afzettingen
niet voldoende Ca-ionen aanwezig zijn voor een snelle omzetting van een
Na-Mg-klei in een Ca-klei, hebben de huidige knippige gronden eeuwen
lang in een labiele structuurtoestand verkeerd. Hoewel vooral in de
bovengrond het vrij beweeglijke Na ' inmiddels kan zijn verdwenen -
hetgeen niet het geval is met het vaster aan het adsorptiecomplex ge-
bonden Mg ' ' - lijkt ons het Na ' en niet het Mg ' ' primair verantwoor-
delijk voor de knippigheid.
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De legenda en de onderscheidingen
op de bodemkaart

4.1 Indeling van de legenda
De legenda is een systematisch overzicht van de onderscheidingen die op
de bodemkaart zijn aangegeven. Bij vele in Nederland verschenen bo-
demkaarten hadden de legenda's merendeels een landschappelijke of
geogenetische grondslag, dwz. de indeling werd bepaald door de aard
van het moeder materiaal, de wijze van afzetting, de ligging in het land-
schap, enz. De laatste jaren is een ander systeem ontwikkeld waarbij
meetbare kenmerken van het bodemprofiel als indelingscriteria worden
gebruikt. Alleen bij het hoogste indelingsniveau kunnen in grote lijn
het landschap en de aard van het moedermateriaal worden herkend. Dit
komt ook tot uiting in de kleurgroepering van de legenda-eenheden.
Op de kaartbladen 53 en 54 West komen de volgende hoofdklassen voor:
Humuspodzolgronden, H hoofdstuk 7
Dikke eerdgronden, E hoofdstuk 8
Kalkloze zandgronden, Z hoofdstuk 9
Kalkhouden.de zandgronden, Z . . . A hoofdstuk 10
Niet-gerijpte minerale gronden, MO hoofdstuk 11
Zeekleigronden, M hoofdstuk 12

4.2 Enkelvoudige en samengestelde kaarteenheden
Enkelvoudige kaarteenheden bestaan voor ten minste ca. 70% van de opper-
vlakte van ieder kaartvlak uit de door codering en kleur aangegeven
kaarteenheid. De rest van het vlak kan uit toegelaten 'verontreinigingen'
bestaan, waarover de kaart, en in de meeste gevallen ook het rapport,
geen nadere informatie geeft. Zulks is nl. gezien het globale karakter
van de kaart, in het algemeen niet mogelijk. De enkelvoudige kaarteen-
heden worden, evenals de hierna genoemde samengestelde kaarteen-
heden, begrensd door een getrokken, bruine lijn.
Samengestelde kaarteenheden bestaan uit twee of meer enkelvoudige kaart-
eenheden. Deze enkelvoudige kaarteenheden vormen echter in het veld
een zo gecompliceerd patroon dat ze op de kaartschaal l : 50 000 niet
meer als afzonderlijke vlakken kunnen worden voorgesteld. Op een
kaart met een grotere schaal (bijv. l : 10 000) zal'dit meestal wel moge-
lijk zijn. Samengestelde kaarteenheden die voor 70 a 80% bestaan uit
een associatie van twee of drie enkelvoudige kaarteenheden, dragen de codering
van de samenstellende delen. De rangorde binnen de code zegt niets
over de procentuele belangrijkheid. Voor de code is nl. de volgorde van
de enkelvoudige kaarteenheden uit de legenda aangehouden. De kaart-
vlakken met zulke associaties zijn aangegeven met verticale banden in
de kleuren van de samenstellende eenheden, tenzij de samenstellende
delen dezelfde kleur hebben.
Associaties van drie enkelvoudige kaarteenheden zijn zo gecompliceerd van
samenstelling, dat ze door het aangeven van twee componenten on-
voldoende worden omschreven. Ze hebben een driedubbele, zoveel
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mogelijk samengetrokken codering en banden in de kleuren van de
samenstellende eenheden.
De samengestelde kaarteenheden worden besproken in hoofdstuk 13.

4.3 Toevoegingen en overige onderscheidingen
Behalve de belangrijkste kenmerken van de bodem die als indelings-
criteria zijn gebruikt, zijn er vanzelfsprekend nog talrijke andere. Voor
zover de schaal van de kaart dit toelaat is een deel hiervan op de kaart
weergegeven. Verwerking tot kaarteenheden zou echter een aanzienlijke
toename van het aantal eenheden veroorzaken. Hierdoor zou een zo ge-
compliceerd kaartbeeld ontstaan, dat de kaart niet méér leesbaar was.
Om dit te voorkomen is een aantal kenmerken aangegeven met behulp
van toevoegingen. Zij worden besproken in hoofdstuk 14. Toevoegingen
die betrekking hebben op de bovengrond, zijn voor de code van de kaart-
eenheid geplaatst; de overige toevoegingen staan erachter. Toevoegingen
die betrekking hebben op vergravingen e.d., zijn niet met een codeletter
aangeduid. Zij hebben alleen een signatuur (bijv. H>). Een toevoeging
die slechts voor een deel van een kaartvlak geldt, is begrensd door een
onderbroken, bruine lijn. Indien de grens van de kaarteenheid en de
toevoeging samenvallen, is slechts de bruine grens van de kaarteenheid
aangegeven.
Enkele, in hoofdzaak geografische, bijzonderheden zijn ook nog op de
kaart onderscheiden. Ze zijn samengevat onder het hoofd overige onder-
scheidingen en worden in hoofdstuk 14 nader toegelicht.

4.4 Het grondwater regime en de grondwatertrappen
De grondwaterstand en zijn fluctuatie zijn van betekenis voor de water-
en lucb thuishouding van de grond en nemen een belangrijke plaats in
onder de factoren die bepalend zijn bij de beoordeling van de geschikt-
heid van de grond als cultuurgrond. Daarom is het gewenst dat de
bodemkaart er informatie over geeft. Dit geldt in hoge mate voor
Nederland, aangezien in een zeer groot deel van onze cultuurgronden
ondiep (binnen ca. 1,5 m) grondwater voorkomt.
De gegevens over grondwaterstanden op de bodemkaart zijn vervat in de
grondwatertrappen (afgekort: Gt's). Het zijn de klassen van de grond-
watertrappenindeling. De volgende gedachtengang ligt aan deze indeling
ten grondslag.
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van een
jaar. In het algemeen zal het niveau in de winter hoger zijn dan in de
zomer. Bovendien zullen ook van jaar tot jaar verschillen optreden,
m.a.w. de tijdstijghoogtelijnen die het verband tussen de diepteligging
van de grondwaterspiegel beneden maaiveld en de tijd aangeven, zullen
van jaar tot jaar een verschillend verloop vertonen. Het is mogelijk
door zulk een bundel tijdstijghoogtelijnen een gemiddelde grondwater-
standscurve te trekken (afb. 21). De top resp. het dal van deze curve laat
zien tot welke stand in een gemiddeld jaar het grondwater in de winter stijgt
en in de zomer daalt. De grondwaterstandswaarden, afgelezen bij de top
en het dal van de gemiddelde curve, worden de gemiddeld hoogste grond-
waterstand (afgekort GHG)1, resp. de gemiddeld laagste grondwaterstand
(afgekort GLG) genoemd.

4.4.1 De indeling van de grondwatertrappen
Het gemiddeld verloop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats
kan - sterk schematisch - worden gekarakteriseerd door de GHG en de
GLG. De waarden die men voor deze grootheden vindt, kunnen van
plaats tot plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klassenindeling, die is
ontworpen op basis van de GHG en de GLG, betrekkelijk ruim van
opzet (tabel 5). Elk van deze klassen - de grondwatertrappen (Gt's) - is
1 Eerder (o.a. op de kaartbladen 43 West, 50 West en 25 Oost) zijn hiervoor de afkortingen
GHW en GLW gebruikt. Dit bleek verwarring te veroorzaken met de afkortingen voor ge-
middeld hoog water en gemiddeld laag water.
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gedefinieerd door een combinatie van een zeker GHG- en GLG-traject
(bijv. GHG 40-80 cm met GLG > 120 cm beneden maaiveld, Gt VI),
of alleen door een GLG-traject (bijv. GLG 50-80 cm, Gt II); in het
laatste geval ligt de GHG nl. vrijwel steeds in de buurt van het maaiveld.

Afl>. 21 Gemiddelde grondmaterstandscitrve (dikke onderbroken lijn) van een stambuis over de jaren
1955-1965 (veertiendaagse opname). Tevens %ijn aangegeven de hoogste en de laagste grondwaterstanden,
die op de betreffende data in de%e periode %ijn gemeten. De hoogste resp. de laagste grondwaterstanden %ijn
door lijnen met elkaar verbonden (dit %ijn geen tijdstijghoogtelijnen). Dezelfde werkwijze is gevolgd bij de
op een «a hoogste resp. de op een na laagste grondwaterstand. Het door de^e lijnen begrensde gedeelte is
grijs gerasterd. Hierin komt 80% van alle gemeten grondwaterstanden voor.

Poldervaaggrond in lichte jonge %eeklei met een matig humasarme bovengrond. Grondrvatertrap VI.
Gegevens Archief van Grondwaterstanden TNO

Wanneer aan een vlak van een kaarteehheid of aan een deel ervan een
bepaalde Gt is toegekend, wil dat zeggen dat de GHG's en de GLG's
van de gronden binnen het vlak, afgezien van afwijkingen ten gevolge
van het voorkomen van onzuiverheden, zullen variëren binnen de gren-
zen gesteld voor de betreffende Gt. Daarmee wordt dus informatie ge-
geven over de grondwaterstanden die men er in de zomer (GLG), resp.
in de winter (GHG) in een gemiddeld jaar mag verwachten.
Evenals bij de kaarteenheden, wordt bij de begrenzing van de grond-
watertrappen een onzuiverheid van ca. 30% van de oppervlakte van het
met een bepaalde Gt aangegeven vlak toegelaten. Komen grotere opper-

Tabel 5 Grondwatertrappenindeling

Grondwatertrap: II III IV VI VII

GHG in cm beneden
maaiveld —

GLG in cm beneden
maaiveld <50

— <40 >40 <40 40-80 >80

50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120

1 Deze Gt komt op deze kaartbladen niet voor.
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vlakten met een afwijkende Gt voor die niet afzonderlijk kunnen worden
weergegeven, dan wordt in dit geval een complexe Gt-eenheid aan-
gegeven (bijv. VI/VII).
Een iets uitgebreider betekenis heeft het veel voorkomende complex
Gt V/VI. Dit is nl. vooral daar gebruikt waar gronden voorkomen met
een GHG van 30 a 50 cm beneden maaiveld. Wanneer in dergelijke ge-
vallen getracht wordt een scheiding te maken tussen Gt V en Gt VI,
krijgt men grenzen, die vrij willekeurig en weinig reëel zijn en die boven-
dien geen landbouwkundige betekenis hebben.
Voor zover de Gt-grenzen niet samenvallen met die van de kaarteen -
heden, worden ze aangegeven met een blauwe lijn. Hierbij zij opgemerkt
dat getracht is, waar enigszins mogelijk, de Gt-grenzen met bodem-
grenzen te laten samenvallen om het kaartbeeld niet onnodig gecom-
pliceerd te maken.

4.4.2 De kartering van grondwatertrappen
Gewoonlijk wordt de grondwatertrap die aan een bodemprofiel wordt
toegekend, tijdens de veldopname door de karteerder geschat. Men
leidt dan de GHG en GLG af uit bepaalde kenmerken van het profiel
die karakteristiek zijn voor de actuele grondwaterbeweging, zoals het
voorkomen, de kleur en het contrast van roest en grijze vlekken, be-
paalde verkleuringen in de humus e.d. Bij het karteren van grondwater-
trappen en vooral bij het intekenen van de grenzen wordt bovendien in
belangrijke mate rekening gehouden met allerlei landschappelijke ken-
merken, zoals het micro-relief van het terrein, het voorkomen en de
aard van drainage, greppels en sloten, het polderpeil, het landbouw-
kundig gebruik e.d.
Daar de bodemkaart van de bladen 53 en 54 West grotendeels is afgeleid
van de gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart van westelijk
Zeeuwsch-Vlaanderen (Ovaa e.a., 1957), waarvoor buiten het dekzand-
landschap destijds geen gegevens over het grondwaterregime zijn
verzameld, ontbraken de schattingen van de veldopname. Wel zijn deze
in incidentele gevallen verzameld bij het aanvullende veldwerk, dat ver-
richt moest worden bij die bodemtypen van de gedetailleerde kartering,
die niet zonder meer in eenheden van de bodemkaart, schaal l : 50 000,
konden worden omgezet.
Ten einde toch tot een, zij het ook globale, toekenning van grondwater-
trappen te komen is als volgt gehandeld. Van westelijk Zeeuwsch-Vlaan-
deren is bekend dat het in het algemeen een vrij diepe ontwatering heeft.
Voor de indeling in grondwatertrappen is het daarom van belang de ge-
bieden op te sporen, die een afwijkend beeld op deze algemene regel
vertonen, vooral die met een te hoge GHG. Een hoge GHG kan in ieder
geval daar worden verwacht, waar hoge slootwaterstanden ten opzichte
van maaiveld voorkomen. Voorts ook bij diepere slootwaterstanden,
wanneer in de bodemprofielen voor de waterbeweging storende lagen
aanwezig zijn. Nu is op die momenten na perioden met regenval, waarop
volgens gegevens van een grondwaterstandsbuis met een lange reeks van
waarnemingen 1, het grondwater gedaald was tot ca. de GHG, in elke
polder de hoogte van de slootwaterstand ten opzichte van het maaiveld
nagegaan. Tijdens deze momentopnamen, die gewoonlijk enige dagen na
een regenperiode plaatsvonden, correspondeerden de slootwaterstanden
wel ongeveer met de polderpeilen. Aan de hand van deze waarnemingen,
de landschappelijke kenmerken, de bodemkaart en een hoogtekaart,
schaal l : 50 000, en rekening houdend met uit andere bronnen beschik-
bare grondwaterstandsgegevens (Van 't Leven e.a., 1958; Studiecom-
missie, 1958; Technische Werkgroep, 1960), is aan elk kaartvlak een
Gt toegekend. In twijfelgevallen zijn plaatselijk metingen in boorgaten
uitgevoerd.

1 Een zgn. stambuis, waarin de grondwaterstand gedurende een aantal jaren ten minste twee
maal per maand is opgenomen en geregistreerd bij het Archief van Grondwaterstanden TNO.
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Behalve aan hoge wintergrondwaterstanden is vooral in gebieden met
droogtegevoelige gronden (zandgronden en kleigronden met profiel-
verloop 2) bij de revisie aandacht geschonken aan het mogelijk voor-
komen van diepe 2omergrondwaterstanden (Gt VII).
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/ Algemeen gebruikte indelingen
en hun benamingen

5.1 Inleiding
Behalve een aantal kenmerken die voor de diverse hoofdklassen van de
legenda verschillend zijn en die bij de betrokken hoofdklassen worden
besproken, zijn er kenmerken die voor enkele of vele hoofdklassen van
de legenda gelijkluidend zijn. Zo wordt in alle podzolgronden en zand-
gronden de textuur op gelijke wijze benoemd en ingedeeld. Bij alle klei-
gronden wordt ook een uniforme textuurindeling gehanteerd; deze wijkt
echter af van die van de podzolgronden en de zandgronden.
De indelingen en terminologieën, die bij vele hoofdklassen van de legen-
da worden toegepast, en die worden gebruikt bij de beschrijving van de
kaarteenheden en de profielbeschrijving, worden in de volgende para-
grafen nader toegelicht. De overige indelingscriteria worden behandeld
bij de bespreking van de kaarteenheden (hoofdstuk 7't/m 12).

5.2 De textuurindeling
De indeling van grond naar de korrelgrootteverdeling - textuur-
indeling genoemd - wordt uitgedrukt in gewichtspercentages van een
aantal slib- en zeeffracties, berekend 'op de minerale delen'. Onder
minerale delen wordt verstaan het over een 2 mm zeef gezeefde en bij
105° C gedroogde monster, na aftrek van de aanwezige organische stof
en koolzure kalk.
De textuurindeling berust op de onderlinge verhoudingen tussen de
hoofdfracties, nl.:
de lutumfractie: fractie < 2 mu (< 0,002 mm)
de siltfractie: fractie 2-50 mu (0,002-0,05 mm)
de zandfractie: fractie 50-2000 mu (0,05-2 mm)
Een deel van de minerale gronden van Nederland wordt ingedeeld naar
het lutumgehalte (zie 5.2.1). De overige gronden worden ingedeeld naar
het gehalte aan lutum + silt, dwz. naar het percentage van de fractie
< 50 mu. Dit wordt het leemgehalte genoemd (zie 5.2.2.).

Tabel 6 Indeling en benaming naar het lutumgehalte

% lutum

0 — 5
5 — 8
8 — 1 2

12 — 17,5
17,5— 25
25 — 35
35 — 50
50 —100

naam

kleiarm zand l

kleiig zand 1

zeer lichte zavel 1

matig lichte zavel 1

zware zavel
lichte klei
matig zware klei l

zeer zware klei *

samenvattende namen

1r
> lichte zavel 1

J
T

> zware klei j

zand

zavel

klei

1 Deze benamingen worden bij de kaarteenheden niet gebruikt, wel echter in de profiel-
beschrijvingen.
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5.2.1 De indeling naar het lutumgehalte (percentage < 2 mu)
Deze indeling wordt gebruikt voor de mariene afzettingen (afb. 22 en
tabel 6).

• ZEER
— X ZWAR
MATIG

\ / \/
LICHTE¥KL.E)

— VA V\r ASNI
100 80 éO

n
5U

% zondfroctie
(50-2000 m u )

Aft. 22 Indeling en benaming naar bet lutumgehalte (percentage < 2 mu). Het merendeel van de
monsters uit rivier- en %eekleigébieden ligt in de grijz

5.2.2 De indeling naar het leemgehalte (percentage < 50 mu)
De eolische sedimenten worden ingedeeld naar het leemgehalte (afb. 23
en tabel 7).

Tabel 7 Inde/ing en benaming naar het leemgehalte

% leem naam samenvattende namen

0 — 1 0
10 — 17,5
17,5— 32,5
32,5— 50
50 — 85
85 —100

leemarm zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand 1

zeer sterk lemig zand 2

zandige leem 2

siltige leem 2

lemig zand
zand

leem

1 Deze benamingen worden bij de kaarteenheden niet gebruikt, wel echter in de profiel-
beschrijvingen.
2 Komen op deze kaartbladen niet voor.

5.2.3 De indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50)
Om de eigenschappen van zand goed te omschrijven wordt, behalve
naar het lutum- of het leemgehalte, ook ingedeeld naar de mate van
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grof heid. Deze is o.a. van belang voor de doorlatendheid en het vocht-
houdend vermogen.
Als een nadere karakteristiek van de grof beid van het zand is de mediaan
van de zandfractie (M50) gekozen (tabel 8). Hieronder wordt verstaan die

100

( 50 -2000mu)

Afl>. 23 Indeling m benaming naar bet leemgehalte (percentage < 50 mit). Het merendeel van ,
monsters uit dek^and- en lössgebieden ligt in de grijze syne '

korrelgrootte waarboven en waarbeneden 50% van het gewicht van de
zandfractie (50-2000 mu) ligt.

Tabel 8 Indeling en benaming naar de mediaan van de %andfractie

M50 tussen

50 en 105 mu
105 en 150 mu
150 en 210 mu

210 en 420 mu
420 en 2000 mu

naam

uiterst fijn zand l

zeer fijn zand
ma tig fijn zand

matig grof zand
zeer grof zand

samenvattende namen

>• fijn zand

1 grof zand *

1 Komen op deze kaartbladen niet voor.

5.2.4 De benaming van de kaarteenheden naar de textuur
Bij de podzolgronden, de dikke zandeerdgronden, de kalkloze en de
kalkhoudende zandgronden wordt bij afwezigheid van een kleidek de
textuurklasse bepaald naar de bovenste 30 cm van het bodemprofiel,
tenzij binnen 30 cm een verandering in textuurklasse voorkomt. In dat
geval wordt de textuur van de onderliggende lagen aangegeven. Indien
bijvoorbeeld onder 20 cm sterk lemig zand leemarm zand voorkomt,
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wordt het profiel als leemarm beschreven. Is een kleidek aanwezig, dan
blijft dit bij de bepaling van de textuurklasse buiten beschouwing.
Bij de zeekleigronden en de dikke kleieerdgronden wordt ingedeeld naar
de bouwvoorzwaarte. Deze wordt, ongeacht het bodemgebruik, be-

\>A Y / \ / x f- ,\ >< — v-y — v-v — v-r1 — \—?—
0 8 20 35 40 42 60 80

•JT— T' \/

1 100

•1,5

G H l

l (op de grond)

(long, l i jn oor de tophoek : op de minerale delen)

-Afb. 24 Indeling en benaming naar het gehalte aan organische stof (humus) in gervichtsprocenten
op de grond. Het punt P is een monster van humusrijke klei met 15% humus hij 42% lutum op de mine-
rale delen, overeenkomend met 35% lutum op de grond
A. veen1 ~] D bumusrijk
B1 %andigveenz E %eerhumeus
B2 kleiigveen^ > moerig F matig humeiis ? mineraal3

Cl venig^and^ G matig humusarm
C2 venige klei'* J H ^eer humusarm

I uiterst humusarm

1 geen indeling naar textuur
2 geen verdere indeling naar textuur
3 textmirindeling volgens afbeelding 22 of 23

paald in de laag tussen ca. 15 en 30 cm en uitgedrukt in de bovengenoem-
de lutumklassen.
De textuur van de bovengrond is in de benaming en de codering van de
kaarteenheden opgenomen. Daarbij zijn niet alle lutum- en leemklassen
van de tabellen gebruikt. In een aantal gevallen zijn ook combinaties van
deze klassen gemaakt, die voor verschillende hoofdklassen van de legenda
verschillen. De codering ervan wordt verklaard in hoofdstuk 6.

5.3 De indeling naar het gehalte aan organische stof
Deze indeling berust op het gewichtspercentage organische stof en lutum
(afb. 24), beide uitgedrukt op de over een 2 mm-zeef gezeefde en bij
105° C gedroogde grond. Uit de afbeelding blijkt dat zwaardere gronden
een hoger humusgehalte moeten hebben om in dezelfde klasse te vallen
als lichte gronden (zie ook Bennema, in Hooghoudt c.s., 1961).
De meeste zeekleigronden en kalkhoudende zandgronden vallen in de
organische-stofklasse humusarm; de podzolgronden, de dikke eerd-
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gronden en de kalkloze zandgronden zijn humusarm tot humeus in de
bovengrond.

5.4 Indeling naar het profielverloop
Behalve de textuur van de bovengrond is ook de verandering van de aard
en de samenstelling van het moedermateriaal met de diepte, het zgn.
profielverloop, van belang. Deze veranderingen treden vooral op in de
kleigronden. Daarom is bij de zeekleigronden het profielverloop naast
de bouwvoorzwaarte als indelingscriterium gehanteerd.
Er zijn vijf profielverlopen onderscheiden, l t/m 5. Van ieder profiel-
verloop wordt een globale omschrijving, zoals 'klei-op-zand' gegeven,
gevolgd door een definitie.

Profielverloop 1 - ' klei-op-veen'
Komt op deze kaartbladen niet voor.

Profielverloop 2 - '' klei-op-^and'
Kleigronden met een zandlaag van meer dan 20 cm dikte, beginnend
tussen 25 en 80 cm. Uitgezonderd profielen met:
a kleiig, uiterst fijn zand (5-8% lutum; M50 < 105 mu),
b boven het zand een niet-kalkrijke, zware kleilaag, die voldoet aan de

eisen gesteld bij profielverloop B.

Profielverloop 3 - 'met een niet-kalkrijke, %ware tussenlaag
Kleigronden met een niet-kalkrijke,1 zware kleilaag (> 35% lutum) die
a of begint binnen 25 cm en doorloopt tot ten minste 40 cm,
b of begint tussen 25 en 80 cm enjten minste 15 cm dik is,
en die rust op een lichtere en/of kalkrijke ondergrond die

1 of binnen 80 cm begint en ten minste 40 cm dik is,
2 óf dieper dan 80 cm begint en doorloopt tot dieper dan 120 cm.

Profielverloop 4 - 'met een niet-kalkrijke, %ware ondergrond'
Kleigronden met een niet-kalkrijke, ?ware kleilaag die ten minste voldoet
aan de eisen gesteld bij profielverloop 3 en die
a of doorloopt tot ten minste 120 cm,
b of tussen 80 en 120 cm overgaat in moerig materiaal dat doorloopt

tot ten minste 120 cm,
c of ten hoogste is onderbroken door lichtere en/of kalkrijke en/of

moerige lagen die te zamen dunner zijn dan 40 cm en die binnen 120
cm weer overgaan in niet-kalkrijke, zware klei.

Profielverloop 5 - 'homogene, aflopende en oplopende profielen'
Alle profielen die niet vallen onder de definities van de profielverlopen l
tot en met 4. Daartoe behoren behalve de homogene, aflopende en op-
lopende profielen van de globale omschrijving dus ook alle gronden met
dunne veen-, zand- of niet-kalkrijke, zware kleilagen, e.d.

In verband met de moeilijke definities is ervan afgezien de globale om-
schrijving als 'roepnaam' voor de profielverlopen te gebruiken, mede
omdat daardoor de definities geweld i wordt aangedaan. Profielverloop 2,
bijvoorbeeld, omvat niet alle kleigronden op zand. In de eerste plaats
worden aan dit zand dikte- en diepte-eisen gesteld. Voorts worden klei-
gronden op kleiig uiterst fijn zand uitgesloten.
De profielverlopen worden dus steeds aangeduid met hun nummer dat
ook in de codering is opgenomen. In een aantal gevallen zijn echter
enkele profielverlopen tot één kaarteenheid gecombineerd. Dit wordt
aangegeven door in de omschrijving de nummers van de profielver-
lopen achter elkaar te zetten.
Zo komt bijvoorbeeld op deze kaartbladen voor de combinatie 3, of 3 en
4, of 4 (in de code van de kaarteenheden als 6 aangegeven). Dit betekent,
dat het kaartvlak met deze omschrijving geheel kan bestaan uit profiel-
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verloop 3, ofwel geheel uit profielverloop 4, of dat beide profielverlopen
naast elkaar in hetzelfde kaartvlak voorkomen.

5.5 Het koolzure-kalkgehalte en het verloop daarvan in het
profiel

Met behulp van zoutzuur kan op eenvoudige wijze een globale indruk
worden verkregen over het al dan niet aanwezig zijn van koolzure kalk.
Bij aanwezigheid van carbonaten ontstaat onder inwerking van zoutzuur
een waarneembare gasontwikkeling (CO2). Deze carbonaten bestaan
grotendeels uit CaCO3, bij hogere gehalten voor ca. 90%. Het resterende
gedeelte wordt gevormd door MgCO3 of het calcium-magnesiumdubbel-
zout (dolomiet). Indien als gevolg van ontkalking het carbonaatgehalte
lager is dan ca. l a 2%, neemt het relatieve aandeel van het calcium-
carbonaat sterk af en overwegen magnesium- en calcium-magnesium-
carbonaat. Het is echter gebruikelijk bij normale analyses het carbonaat-
gehalte uit te drukken als CaCO3, ook al is dit niet geheel correct.

5.5.1 De indeling naar het kalkverloop
Bij de kartering wordt het gehalte aan koolzure kalk vastgesteld aan de
hand van de mate van opbruisen met verdund zoutzuur. Er worden drie
kalkklassen onderscheiden:
1 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising, overeenkomend met meer

dan ca. l a 2% CaCO3, analytisch bepaald 1

2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising, overeenkomend met ca.
0,5-1 a 2% CaCO3

3 kalkloos materiaal: geen opbruising, overeenkomend met minder
dan ca. 0,5% CaCO3.

Met deze indeling kunnen de verschillende lagen in een profiel worden
gekarakteriseerd. Ze is evenwel niet voldoende om er de kalktoestand
van het gehele bodemprofiel mee aan te geven, daar behalve geheel
kalkrijke en kalkloze profielen ook allerlei overgangen met combinaties
van kalkrijke, kalkarme en kalkloze lagen kunnen voorkomen. Daarom
zijn de kalkklassen samengevat tot de volgende drie kalkverlopen :

Kalkverloop A. - kalkrijk, hoogstens ondiep kalkloos:
\ profielen die tot ten minste 50 cm diepte kalkrijk zijn
2 profielen die tot ten minste 30 cm diepte kalkrijk zijn en niet kalkloos

worden binnen 80 cm
3 profielen die tot ten hoogste 50 cm diepte kalkarm zijn en daaronder

tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk
4 profielen die tot ten hoogste 30 cm diepte kalkloos zijn en daaronder

tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk.
Kalkverloop C - kalkloos:
1 profielen die tot ten minste 50 cm diepte kalkloos zijn
2 profielen waarvan de laag tot 30 cm diepte na mengen kalkloos is en

waarvan tevens de som van de kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm
diepte groter is dan 20 cm

3 profielen waarvan de laag tot 30 cm diepte na mengen kalkarm is en
waarvan de som van de kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm diepte groter
is dan 30 cm.

Kalkverloop B - alle overige profielen

Bij de indeling in kalkverlopen hebben uitsluitend landbouwkundige
maatstaven een rol gespeeld. In kalkverloop A zijn profielen onder-
gebracht, die in de bovengrond kalkrijk zijn of met geringe cultuur-
technische ingrepen kalkrijk zijn te maken. Bij dergelijke gronden mag
een goede zuurgraad, basenverzadiging en veelal ook een goede struc-
tuurstabiliteit worden verwacht. Voor profielen met kalkverloop C ont-
breken de verbeteringsmogelijkheden of ze zijn veel moeilijker uitvoer-
baar. Profielen met kalkverloop B nemen een tussenpositie in.
1 De geanalyseerde hoeveelheid CO2, omgerekend in procenten CaCO3 (op de grond).
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Behalve in verticale richting kunnen ook in het horizontale vlak ver-
schillen in kalkgehalten optreden, waardoor bijv. kalkverloop A zijde-
lings kan overgaan in kalkverloop B of C.
In verband met de karteerbaarheid van de kalkverlopen, zijn de drie
kalkverlopen steeds tot twee combinaties samengevat. Deze combinaties
zijn niet gelijk voor alle hoofdklassen van de legenda, waar het kalkver-
loop een rol bij de indeling speelt (zie 12.3).
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6 Verklaring van de codering en de
nomenclatuur

6.1 De codering van de enkelvoudige kaarteenheden
Het centrale punt van de code wordt steeds gevormd door de eerste
hoofdletter, soms door een combinatie van twee hoofdletters, waarmee
wordt aangegeven tot welke hoofdklasse van de legenda het kaartvlak
behoort. Zo 2ijn de op deze kaartbladen voorkomende hoofdklassen als
volgt gecodeerd:
Humuspodzolgronden H
Dikke eerdgronden
Kalkloze zandgronden
Kalkhoudende zandgronden
Niet-gerijpte minerale gronden (zeeklei)
Zeekleigronden
Cursief gedrukte letters voor of achter de code slaan op toevoegingen die
in 6.2 worden verklaard.

E
Z
Z . . . A
MO
M

6.1.1 Codering bij de humuspodzolgronden, H
De kleine letter voor de hoofdletter H geeft de dikte van de humushouden-
de bovengrond aan.
c ( = cultuurdek): matig dik (30-50 cm)
De kleine letter achter de hoofdletter H zegt iets over de hydromorfe
kenmerken.
n ( = nat) : met hydromorfe kenmerken (zonder ijzerhuidjes)
Het eerste cijfer achter de hoofdletter H is de codering voor de mediaan
van de zandfractie (M50).
2.: fijn zand (M50 < 210 mu)
Het tweede cijfer is de codering voor het leemgehalte (percentage < 50 mu).
.1: leemarm en/of zwak lemig (minder dan 17,5% leem)
.3: lemig (10-50% leem)
Voorbeeld: cHn23 is een humuspodzolgrond (H) zonder ijzerhuidjes (n),
met een Al van 30-50 cm dikte (c). Het profiel is ontwikkeld in fijn (2),
lemig (3) zand. Het is een laarpodzolgrond.

6.1.2 Codering bij de dikke eerdgronden, E
De dikke eerdgronden zijn verdeeld in dikke zandeerdgronden (EZ) en
dikke kleieerdgronden (EK)
Bij de dikke ^andeerdgronden (EZ) geeft de kleine letter voor de hoofdletters
EZ de kleur van de minerale eerdlaag weer.
z ( = zwart) : zwarte minerale eerdlaag
Het eerste cijfer achter de hoofdletters EZ is de codering voor de mediaan
van de zandfractie (M50).
2.: fijn zand (M50 < 210 mu)
Het tweede cijfer achter de hoofdletters EZ is de codering voor het leem-
gehalte (percentage < 50 mu).
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.1: leemarm en/of zwak lemig (minder dan 17,5% leem)

.3: lemig (10-50% leem) i
Voorbeeld: zEZ21 is een hoge, dikke zandeerdgrond (EZ) met een zwarte
minerale eerdlaag (z) in fijn (2), leemarm of zwak lemig (1) zand. Het is
een hoge zwarte enkeerdgrond.

Bij de dikke kkieerdgronden (EK) geeft het eerste cijfer achter de hoofdletters
EK de zwaarte van de bouwvoor aan.
1.: lichte zavel (8-17,5% lutum)
7.: zware zavel en klei (meer dan 17,5% lutum)
Het tweede cijfer achter de hoofdletters EK duidt op het profielverloop
(zie 5.4).
.9: profielverloop 2 en/of 5
Voorbeeld: EK19 is een dikke kleieerdgrond (EK) met een bouwvoor van
lichte zavel (1) en profielverloop 2 en/of 5 (9). Het is een tuineerdgrond.

6.1.3 Codering bij de kalkloze zandgronden, Z
De kleine letter voor de hoofdletter Z geeft het voorkomen van een
minerale eerdlaag weer.
p ( = prominent) : met minerale eerdlaag dunner dan 50 cm (zandeerd-

gronden)
geen letter : geen minerale eerdlaag (zandvaaggronden)
De kleine letter achter de hoofdletter Z zegt iets over de hydromorfe
kenmerken.
Bij de zandeerdgronden (pZ . . .)
g ( = gley) : zonder ijzerhuidjes en met roest binnen 35 cm
n ( = nat) : zonder ijzerhuidjes en met roest beginnend dieper

dan 35 cm of over meer dan 30 cm onderbroken
Bij de zandvaaggronden (Z . . .)
n ( = nat) : zonder ijzerhuidjes
Het eerste cijfer is de codering voor de! mediaan van de zandfractie (M50).
2.: fijn zand (M50 < 210 mu)
Het tweede cijfer is de codering voor het leemgehalte (percentage < 50mu).
.1: leemarm en/of zwak lemig (minder dan 17,5% leem)
.3: lemig (10-50% leem)
Voorbeeld: pZg23 is een kalkloze zandgrond (Z) met een minerale eerd-
laag dunner dan 50 cm (p), zonder ijzerhuidjes en met roest ondieper
dan 35 cm beginnend (g). Het zand is fijn (2) en lemig (3). Het is een
beekeerdgrond. '

6.1.4 Codering bij de kalkhoudende zandgronden, Z . . . A
De op deze kaartbladen voorkomende kalkhoudende zandgronden be-
staan uit geheel kalkrijke profielen (codeletter A) met een weinig donkere
bovengrond (vaaggronden). i
De kleine letter achter de eerste hoofdletter zegt iets over de hydromorfe
kenmerken.
n ( = nat) : zonder ijzerhuidjes
Het eerste cijfer is de codering voor de mediaan van de zandfractie (M50).
4.: zeer fijn zand (M50 tussen 105 en 150 mu)
Het tweede cijfert de codering voor het leemgehalte (percentage < 50 mu).
.0: geen indeling
Voorbeeld: Zn40A is een kalkhoudende zandvaaggrond (Z . . . A),
zonder minerale eerdlaag, zonder ijzerhuidjes (n). Het zand is zeer fijn
(4), en wordt niet ingedeeld naar leemgehalte (0). Het is een vlakvaag-
grond.

6.1.5 Codering bij de niet-gerijpte minerale gronden, MO
De kleine letter achter de hoofdletters MO geeft de mate. van fysische rij-
ping aan (zie 3.5.3).
b ( = bijna gerijpt): de bovengrond is reeds enigszins gerijpt en matig

slap tot stevig
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Het eerste cijfer duidt op de zwaarte van de bovengrond.
7.: zware zavel en klei (meer dan 17,5% lutum)
Het tweede cijfer is de codering voor het profielverloop.
.5: geen zand binnen 80 cm
Voorbeeld: MOb75 is een niet-gerijpte minerale zeekleigrond (MO),
met enigszins stevige bovengrond (b), bestaande uit zware zavel of klei
(7). In het profiel komt binnen 80 cm geen zand voor (5). Het is een
gorsvaaggrond.

6.1.6 Codering bij de zeekleigronden, M
De kleine letter voor de hoofdletter M geeft aan:
geen letter : geen minerale eerdlaag; aard van de klei 'normaal'
g ( = knippig) : geen minerale eerdlaag; aard van de klei 'knippig'

(zie 3.5.6)
De kleine letter achter de hoofdletter M zegt iets over de aan- of afwezig-
heid van bepaalde hydromorfe kenmerken,
n ( = nat) : met hydromorfe kenmerken, o.a. roest en grijze

vlekken binnen 50 cm beginnend
Het eerste cijfer is de codering voor de bouwvoorzwaarte.
1.: lichte zavel ( 8 -17,5% lutum)
2.: zware zavel (17,5-25 % lutum)
3.: lichte klei (25 -35 % lutum)
4.: zware klei (meer dan 35% lutum)
5.: zavel (8-25% lutum), een combinatie van codes l en 2
8.: klei (meer dan 25% lutum), een combinatie van codes 3 en 4
Het tweede cijfer is de codering voor het profielverloop (zie 5.4).
.2: profielverloop 2
.5: profielverloop 5
.6: profielverlopen 3, of 3 en 4, of 4
.8: profielverlopen 4, of 4 en 3
.9: profielverlopen 5, of 5 en 2, of 2
De hoofdletter achter de cijfers geeft de kalkcode (zie 5.5) aan.
A: kalkrijk; kalkverloop A, of A en B
C: kalkarm; kalkverloop B, of B en C, of C
Voorbeeld: gMn58C is een knippige (g) zeekleigrond (M) met hydro-
morfe kenmerken (n) en met een bouwvoor van zavel (5). Het profiel
heeft een niet-kalkrijke, zware tussenlaag of-ondergrond (profielverloop
4, of 3 en 4 = code 8) en is kalkarm (C). Het is een poldervaaggrond.
Mnl2A is een zeekleigrond (M) met hydromorfe kenmerken (n). Het
profiel heeft een bouwvoor van lichte zavel (1) en een zandondergrond
beginnend ondieper dan 80 cm (profielverloop 2) en is bovendien kalkrijk
(A). Het is een poldervaaggrond.

6.2 De codering van de toevoegingen
Op deze kaartbladen zijn toevoegingen aangegeven met een letter code
gecombineerd met een signatuur of alleen met een signatuur.
De toevoegingen met een lettercode zijn aangebracht met een cursieve
letter. Heeft deze op de bovengrond betrekking, dan staat deze voor de
andere codetekens, in alle overige gevallen erachter (zie ook 14.1).
Signaturen zonder code worden alleen gebruikt voor vergravingen e.d.

6.3 De codering van de grondwatertrappen
Deze is op de kaart in blauw aangegeven in de Romeinse cijfers I tot en
met VII (zie 4.4). Complexe grondwatertrappen zijn aangeduid door een
combinatie van codes, bijvoorbeeld VI/VII.

6.4 De codering van de samengestelde kaarteenheden
De codering van de samengestelde kaarteenheden geschiedt door com-
binatie van de codes van de samenstellende delen in de volgorde, waarin
deze in de legenda voorkomen. De beide codes worden door een schuine,
staande streep gescheiden. Voor zover er geen misverstand kan ontstaan
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over de betekenis is de code van de samengestelde kaarteenheden samen-
getrokken. Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken.
De code zEZ/pZn21 geeft een associatie van de enkelvoudige eenheden
zEZ21 en pZn21 aan; de associatie van gMn58C en gMn25C wordt ge-
codeerd als gMn58/25C. Mn82A en Mn35A wordt Mn82/35A. Mn82A
gaat in de code voorop, omdat deze eenheid in de legenda voor Mn35A
staat.

6.5 De nomenclatuur van de kaarteenheden
Voor de hogere niveaus van indeling van de legenda zijn de namen over-
genomen van overeenkomstige eenheden van het Nederlandse systeem
van bodemclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966). Deze namen zijn
gedeeltelijk ontleend aan de bestaande terminologie; in andere gevallen
zijn Middelnederlandse woorden (bijv. eerd in eerdgronden) of kunst-
termen (bijv. vaag in vaaggronden voor gronden met weinig of geen
bodemvorming) gebruikt. De roepnamen van de kaarteenheden bestaan
uit deze termen, voorafgegaan door kenwoorden of woordstammen van
Nederlandse plaats- of perceelsnamen. Deze namen zijn zo gekozen, dat
zij vaak voorkomen in gebieden, waar ook de desbetreffende gronden
worden gevonden.
De op dit kaartblad gebruikte namen voor de kaarteenheden in alfabe-
tische volgorde hebben de volgende betekenis.
Beek (in beekeerdgrond). De desbetreffende gronden komen veel in de
omgeving van beken voor.
Eerd (o.a. in eerdgrond, minerale eerdlaag). Oude spelling en uitspraak
van het woord aarde. Van Dale noemt als betekenis in het bijzonder
teelaarde.
Enk (in enkeerdgrond). Naam uit de zandgebieden van oostelijk Neder-
land voor de oude bouwlanden rondom de nederzettingen. De gronden
hebben door het eeuwenlange gebruik als bouwland en door plaggen-
bemesting een dikke humushoudende bovengrond gekregen.
Goor (in gooreerdgrond). Laag gelegen land, moeras. De naam slaat meer
op stilstaand dan op stromend water en is als zodanig typerend voor deze
gronden.
Gors (in gorsvaaggrond). Afgeleid van gras, gebruikt als benaming voor
begroeide buitendijkse gronden in Zuid-Holland en Noordbrabant. De
naam is gekozen voor de wat minder slappe gronden binnen de niet-
gerijpte minerale gronden.
Plumus (o.a. in humuspodzolgrond). Aan het Latijn ontleend woord. Oor-
spronkelijke betekenis is aarde, grond. Gebruikt voor organische stof die
op een of andere wijze is omgezet.
Hjdro (o.a. in hydromorfe kenmerken). Afgeleid van het Griekse hydoor
(= water). Gebruikt om bepaalde kenmerken, die ontstaan zijn onder
sterke invloed van water, te benoemen.
Khippig (in knippige poldervaaggrond). Afgeleid van het Friese woord
knip (Gronings knik) voor slechte grond. In de legenda gebruikt voor
zeekleigronden met bepaalde afwijkende eigenschappen.
Laar (in laarpodzolgrond). Bosnaam (open plek in het bos) en middel-
eeuwse ontginningsnaam. Er is verband gelegd tussen de ouderdom van
de ontginning en de dikte van de Al-horizont (humuspodzolgronden
met een matig dikke Al).
Podspl (in podzolgronden). Plet woord stamt uit het Russisch en heeft
betrekking op de askleurige loodzandlaag (A2-horizont). Het begrip is
later overgebracht op het profiel als geheel en wordt nu internationaal
gebruikt.
Polder (in poldervaaggrond). In verreweg de meeste polders komen gron-
den voor die tot deze kaarteenheid behoren.
Vaag (in vaaggrond). Onduidelijk, niet scherp omlijnd.
Vlak (in vlakvaaggrond). De benaming vlak (vlaak, vlake, flake) be-
tekent o.a. zandplaat.
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7 P o dalgronden

Een grond wordt eerst dan tot de podzolgronden gerekend, indien de
B-horizont goed is ontwikkeld. De B2-horizont moet daartoe aan zekere
eisen voldoen. Bovendien moet de B-horizont binnen redelijke diepte
voorkomen. Zo zijn bijv. gronden waarin de duidelijke podzol-B onder
een dikke (dikker dan 50 cm) humushoudende bovengrond of een dikke
laag klei (dikker dan 40 cm) voorkomt, niet tot de podzolgronden gere-
kend, maar respectievelijk ondergebracht bij de dikke eerdgronden
(hoofdstuk 8) en de zeekleigronden (hoofdstuk 12).
In het dekzandgebied van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen komen alleen
podzolgronden voor met een inspoelingshorizont, waarin de humus
overwegend amorf is. Ze worden humuspodzolgronden genoemd.
Onder de B-horizont van deze gronden komen hier geen ijzerhuidjes op
de zandkorrels voor, hetgeen wijst op bodemvorming onder sterke in-
vloed van (grond)water.
Een deel van de humuspodzolgronden is marien beïnvloed. Deze over-
slibbing en de diepe grondbewerking hebben Ap-horizonten doen ont-
staan van 30 a 50 cm dikte.
De onderscheiden podzolgronden zijn dus alle humuspodzolgronden met
een matig dikke Al en met hydromorfe kenmerken (zonder ijzerhuidjes).
Ze worden laarpodalgronden genoemd. In de legenda zijn ze onderver-
deeld naar verschillen in leemgehalte.

cHn21 Laarpod^plgronden; leemarm en ^wak lemig fijn %and
Deze gronden worden aangetroffen ten zuiden van Aardenburg en Sint
Kruis op de ruggen van het dekzandlandschap. Zij liggen dus hoog ten
opzichte van de omgeving en hebben overwegend Gt VI. Ook Gt VII
komt voor.
De profielen hebben een zeer donker bruine tot zwarte, ca. 40 cm dikke
bovengrond met een humusgehalte tussen 2,5 en 4%. De laag van
30-40 cm diepte bevat gewoonlijk vrij veel loodzandkorrels, afkomstig
van de doorgeploegde A2 en soms bruine brokjes van de aangeploegde
bovenkant van de B-horizont. Het zand is zeer fijn (M50 120-150 mu)
en heeft ca. 10% leem. Bij Sint Kruis ligt een klein gebied, dat bij de
inundaties een kleidek met een lutumgehalte van 8-25% heeft gekregen
(toevoeging - k . . .). Dit dek is donker van kleur, overwegend kalkloos
en heeft een 'gebroken' karakter door de menging van marien materiaal
en dekzand.
De B2-horizont is ten gevolge van bovenstaande diepe grondbewerking
doorgaans vrij dun (10 a 20 cm). Deze laag heeft een donkerbruine tot
geelbruine kleur, bevat l a 2% humus en is meestal iets verkit; sterk
verkitte lagen komen slechts zelden voor.
De weinig veranderde ondergrond (C-horizont), die eveneens uit leem-
arm tot zwak lemig, zeer fijn zand bestaat, is lichtgrijs of geelgrijs van
kleur en begint op ca. 70 cm diepte. Soms is een dikke, geleidelijke over-

54



gang van de B naar de C aanwezig; in dat geval begint de C-horizont pas
op 90 a 100 cm diepte.
Als onzuiverheid komen voor profielen met een Ap dikker dan 50 cm
en profielen, waarvan de B-horizont geheel is doorgeploegd en die niet
meer voldoet aan de criteria van de duidelijke podzol-B.
Behalve als enkelvoudige kaarteenheid, wordt cHn21 ook nog in asso-
ciatie met zEZ21 aangetroffen.

Een representatief profiel is als volgt opgebouwd
Apl O— 30 cm zeer donker bruin (10YR2,5/2), matig humeus,

leemarm, zeer fijn zand
Ap2 30— 40 cm zwart (10YR2/1,5), matig humeus, leemarm,

zeer fijn zand met gebleekte zandkorrels van de
doorgewerkte A2-horizont

B2 40— 55 cm donker geelbruin (10YR4/4), matig humusarm,
leemarm, zeer fijn zand; geleidelijk overgaand in

B3 55— 70 cm licht geelbruin (10YR6/4), zeer humusarm, leem-
arm, zeer fijn zand

Cl g 70—120 cm lichtgrijs (2,5Y7/2), uiterst humusarm, leemarm,
zeer fijn zan|d met enkele roestvlek)es.

cHn23 Laarpod^plgronden; lemig fijn %and
Deze gronden komen uitsluitend ten zuiden van Sint Kruis voor. Zij
liggen evenals de cHn21 op de dekzandruggen, maar iets lager. Ze heb-
ben voornamelijk Gt VI, echter ook wel Gt V/VI.
De profielen onderscheiden zich alleen van die van kaarteenheid cHn21
door een sterk lemige, soms zwak lemige bovengrond. Als onzuiverheid
binnen de kaartvlakken komen plaatselijk gedeelten voor, waar de
bovengrond meer dan 8% lutum bevat. Het hogere leemgehalte is ont-
staan doordat de grond is overspoeld met zeewater. De verdere profiel-
opbouw is dezelfde als bij kaarteenheid cHn21.
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8 Dikke eerdgronden

Dikke eerdgronden zijn gronden met een humushoudende bovengrond
van meer dan 50 cm dikte. Deze dikke Al is gewoonlijk een gevolg van
geleidelijke ophoging van de bovengrond door eeuwenlange bemesting
met plaggenmest, of van een veelvuldig herhaalde, diepe grondbewer-
king. In het laatste geval ontstond de dikke Al door een homogene ver-
menging van de oorspronkelijke Al en A2 met een deel van de B-hori-
zont of de gehele B-horizont. Het dikke humushoudende dek is in wes-
telijk Zeeuwsen-Vlaanderen vermoedelijk meer het resultaat van diepe
grondbewerking dan van ophoging.
De dikke eerdgronden zijn gesplitst in dikke zandeerdgronden en dikke
kleieerdgronden. De eerste worden enkeerdgronden genoemd, de laatste

den.

ENKEERDGRONDEN
Dit zijn zandgronden met een meer dan 50 cm dikke humushoudende
bovengrond. Omdat ze in deze gebieden steeds grondwatertrap V/VI
of VI hebben en bovenin een zeer donker bruine of zwarte kleur, zijn ze
hoge 'zwarte enkeerdgronden genoemd.
Er is, naar verschillen in lemigheid (percentage < 50 mu) een onder-
verdeling gemaakt in leemarm en zwak lemig fijn zand, en lemig fijn zand.
Deze twee leemklassen overlappen elkaar in het traject 10-17,5% leem.
De lemige eenheid is overwegend sterk lemig (meer dan 17,5% leem).

zEZ21 Hoge %warte enkeerdgronden; leemarm en %n>ak lemig fijn %and
Deze gronden liggen als enkelvoudige kaarteenheid alleen op de vrij
scherp begrensde, hoog gelegen dekzandrug ten westen van Aarden-
burg. De grondwatertrap is daar VI.
De profielen zijn geheel kalkloos en hebben een 50 a 70 cm dikke, humus-
houdende bovengrond met een humusgehalte van 2,5 a 4%. De kleur
van het humushoudende dek is bovenin meestal zeer donker bruin, naar
beneden toe iets zwarter. Het zand is zeer fijn (M50 120 a 150 mu) en
leemarm tot zwak lemig (ca. 10% leem); het leemgehalte neemt naar
beneden doorgaans nog iets af.
Gewoonlijk ligt onder het dikke humushoudende dek een duidelijke
humuspodzol-B of het restant hiervan. De overgang is vaak heterogeen
en bevat naast elkaar voorkomende brokjes A- en B-materiaal. Door de
diepe grondbewerking kan de B-horizont echter ook in zijn geheel in het
dikke dek zijn opgenomen.
Op 70 a 90 cm diepte begint de C. Deze bestaat steeds uit uiterst humus-
arm, leemarm, zeer fijn zand en is lichtgrijs van kleur.
Als onzuiverheid komen profielen voor met een matig dikke Al, die al
dan niet rust op een duidelijke humuspodzol-B.
In associatie met cHn21, /épZn21 of Mn82A/> wordt deze kaarteenheid
verspreid aangetroffen in het gebied ten zuiden van de lijn Aardenburg-
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Sint Kruis en in een vlak ten noorden ervan. Bij deze associatie is het
bovenste deel van de humushoudende bovengrond vaak lutumrijk
(toevoeging k . . .).

Beschrijving van een hoge zwarte enkeerdgrond met kleidek (aan-
hangsel 2, analyse nr. 1)
Apl O— 30 cm zeer donker grijze (10YR3/1,5), matig humusar-

me, kalkrijke, matig lichte zavel zonder roest;
scherp overgaand in

Ap2 30— 60 cm zwart (7,5YR2/1,5), matig humeus, kalkloos,
zwak lemig, zeer fijn zand zonder roest; on-
regelmatig overgaand in

Clgl 60— 90 cm licht grijsbruin (2,5Y6,5/2), uiterst humusarm,
kalkloos, leèmarm, zeer fijn zand zonder roest;
geleidelijk overgaand in

Clg2 90—100 cm lichtgrijs (5Y7/1,5), uiterst humusarm, kalkloos,
leèmarm, zeer fijn zand met matig veel, duidelijke
roest.

zEZ23 Hoge %ivarte enkeerdgronden; lemig fijn %and
Als enkelvoudige kaarteenheid liggen deze gronden alleen ten westen
van Aardenburg en bij Eede. Ze hebben grondwatertrap V/VI.
De bovenste 30 a 50 cm van de profielen bevat 2,5 a 4% humus, is veelal
zeer donker bruin (10YR2,5/2) van kleur en bestaat uit zeer fijn zand met
15-30% leem. Dit betrekkelijk hoge leemgehalte is ontstaan door ver-
menging van de bovengrond met enig inundatieslib. Naar beneden toe
wordt de kleur van het humushoudende dek donkerder (10YR2/1,5) en
neemt het humusgehalte soms iets toe. Daarentegen neemt het leem-
gehalte veelal af; de grofheid van het zand blijft ongeveer gelijk.
Minder vaak dan bij kaarteenheid zEZ21 treft men onder het dek een
B-horizont aan.
Bij Eede ligt op een diepte van ca. l m een 10 a 40 cm dikke, stugge lemige
laag met 30 a 50% leem. Deze laag, die ook wel humeus kan zijn, is soms
kalkrijk, soms kalkloos. Op de bodemkaart is deze door vorstwerking
sterk vervormde leemlaag aangegeven met een signatuur (toevoe-
ging . . . x).
In de als ZÉZ23 aangegeven gebieden kunnen als onzuiverheid profielen
voorkomen die slechts een matig dikke humushoudende bovengrond
hebben, al dan niet op een duidelijke humuspodzol-B.
Behalve als enkelvoudige kaarteenheid komt zEZ23 ook nog voor in
associatie met pZg23.

Een representatief profiel is als volgt opgebouwd
Aanp O— 30 cm zeer donker grijsbruin (10YR2,5/2), matig hu-

meus, kalkloos, sterk lemig, zeer fijn zand
Aan2 30— 60 cm zeer donker bruin (10YR2/2,5), matig humeus,

kalkloos, zwak lemig, zeer fijn zand met enige
roestvlekken; heterogene overgang met naast
elkaar A en B of C materiaal naar

BCg 60— 70 cm lichtbruin (10YR6/3), zeer humusarm, kalkloos,
zwak lemig, zeer fijn zand met enige roest; ge-
leidelijk overgaand in

Clgl 70— 90 cm lichtgrijs (10YR7/2), uiterst humusarm, kalkloos,
leèmarm, zeer fijn zand met sporen roest; vrij
scherp overgaand in

Clg2 90—120 cm lichtgrijs (2,5Y7/1,5), uiterst humusarm, kalk-
loos, zwak lemig, zeer fijn zand met veel duide-
lijke, contrastrijke roest.

TUINEERDGRONDEN
Tuineerdgronden zijn gronden met een meer dan 50 cm dikke humus-
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houdende bovengrond die tot ten minste 40 cm diepte uit zavel of klei,
dwz. mineraal materiaal met meer dan 8% lutum, bestaat.
De dikke humushoudende dekken zijn, evenals bij de enkeerdgronden,
ontstaan door herhaalde diepe grondbewerking. Bij de tuineerdgronden
is het dekzand echter bovendien vermengd met zeeklei. Daardoor zijn
bovengronden gevormd die in lutumgehalte variëren van 8 tot 30%.
De tuineerdgronden van deze gebieden hebben steeds profielverloop 2
of profielverloop 5 (zie 5.4). Ze zijn onderverdeeld naar verschillen in
bouwvoorzwaarte.

EK19 Tuineerdgronden; lichte travel, profielverloop 2 en/of 5 1

Er is slechts één kaartvlak onderscheiden, nl. in de omgeving van Aar-
denburg. Het omvat het gebied van de gedeeltelijk geslechte wallen van
dit vroegere vestingstadje.
Het maaiveld in deze omgeving vertoont grote hoogteverschillen. De
hier aangegeven grondwatertrap V/VI betekent dan ook dat zowel Gt V
als Gt VI voorkomt.
De profielen hebben een 50 a 80 cm dikke, zeer donker grijsbruine
(10YR3/2), humushoudende bovengrond met 2 a 3% humus en een
bouwvoor van lichte zavel. Vrijwel steeds is het humushoudende dek
kalkloos of kalkarm, slechts zelden kalkrijk. De vermenging van dekzand
en klei geeft de grond een gebroken karakter.
Ten zuiden van Aardenburg komt binnen 80 cm zowel dekzand (pro-
fielverloop 2) als kalkloze lichte zavel (profielverloop 5) voor. Ten noor-
den van Aardenburg ligt het dekzand steeds dieper dan 80 cm (profiel-
verloop 5). De overgang naar de dekzand- of zavelondergrond is veelal
heterogeen, dwz. materiaal uit de A- en de C-horizont komt in brokjes
naast elkaar voor.
De verwerking van de grond, waarop ook het in de profielen aanwezige
puin en de aardewerkscherven wijzen, is aangegeven met de toevoeging
->.
Als onzuiverheid komen hier en daar profielen voor met een humus-
houdende bovengrond die dunner is dan 50 cm.
Ten zuiden van Aardenburg ligt een kaartvlak waar EK19 in associatie
met EK79 voorkomt.

EK79 Tuineerdgronden; %ware %avel en klei, profielverloop 2 en j of 5 1

Deze gronden komen alleen in een kaartvlak ten zuiden van Aardenburg
voor, in associatie met EK19.
De profielen zijn geheel gelijk aan die van kaarteenheid EK19. De bouw-
voor bevat echter meer lutum, nl. 17,5 a 30% en is meestal kalkrijk.

Een representatief profiel is als volgt opgebouwd
Apl O— 25 cm zeer donker grijsbruine (10YR3,5/2), matig

humusarme, kalkrijke, zware zavel zonder
roest; scherp overgaand in

Ap2g 25— 50 cm zeer donker grijze (10YR3/1.5), matig hu-
musarme, kalkrijke, zware zavel met enige
roest

Apb 50— 75 cm zwart (10YR2/1), matig humeus, kalkloos,
leemarm, zeer fijn zand

(Al+Cl)pb 75— 90 cm bont, zeer donker grijs (10YR3/1) en grijs
(10YR6/1,5), matig humeus en uiterst hu-
musarm, kalkloos, leemarm, zeer fijn zand;
onregelmatig overgaand in

Clgb 90—120 cm lichtgrijs (10YR7/1), uiterst humusarm,
kalkloos, leemarm, zeer fijn zand met enige
roest.

1 De eenheden EK19 en EK79 hebben op de bodemkaart dezelfde kleur. Zij verschillen
dus slechts in de code.
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9 Kalkloze zandgronden/ V» v» o

Tot deze hoofdklasse behoren zandgronden zonder duidelijke podzol-B
en met een niet-moerige Al dunner dan 50 cm. De profielen zijn groten-
deels kalkloos. Het standaardprofiel bestaat geheel uit dekzand, dat in de
loop van duizenden jaren tot ten minste l m diepte ontkalkt is. Een deel
van deze gronden heeft een dek van minder dan 40 cm klei of zavel
(toevoeging k . . .).
De kalkloze zandgronden liggen in de lagere vlakke delen van het dek-
zandlandschap tussen de ruggen met podzolgronden en enkeerdgronden.

9.1 Kalkloze zandeerdgronden
Deze zandgronden hebben een minerale eerdlaag (een zeer donker ge-
kleurde, humushoudende bovengrond) van 15 a 50 cm dikte, rustend op
kalkloos, min of meer gebleekt, humusarm zand.
De gebleekte kleur van het zand onder de bovengrond wijst op het ont-
breken van ijzerhuidjes en dus op bodemvorming onder sterke invloed
van water. Het veel voorkomen van gleyverschijnselen (roestvlekken en
grijze vlekken) is eveneens een aanwijzing van deze 'natte' bodemvor-
ming.
De kalkloze zandeerdgronden op deze kaartbladen zijn onderverdeeld in
beekeerdgronden en gooreerdgronden.

BEEKEERDGRONDEN
Deze kalkloze zandeerdgronden zonder ijzerhuidjes hebben in westelijk
Zeeuwsch-Vlaanderen ofwel een bruine Ap ofwel een zwarte Ap met
roest, die binnen 35 cm begint en veelal over een diepte van ten hoogste
30 cm onderbroken is.

pZg21 Beekeerdgronden; leemarm en %wak lemïgfijn t^and
Deze gronden liggen langs de rijksgrens ten oosten van Eede; de grond-
watertrap is steeds VI, V/VI.
De profielen hebben een 30 a 40 cm dikke, humushoudende bovengrond
die bestaat uit leemarm tot zwak lemig (ca. 10% leem), zeer fijn zand
(M50 120-150 mu) met 2,5 a 4% humus. Deze laag, die in kleur wisselt
van zeer donker grijsbruin (10YR3/2,5) tot zwart (10YR2/1,5), rust op
een ondergrond van humusarm, leemarm, zeer fijn zand.
Het grootste deel van deze gronden heeft een 20 a 40 cm dikke, stugge
leemlaag die begint tussen 70 a 120 cm diepte (toevoeging . . . x). De
diepte en de dikte van deze sterk verknede leemlaag, die mogelijk niet
overal een aaneengesloten geheel vormt, kan op korte afstand nogal wisse-
len, evenals het leemgehalte en de gelaagdheid. Onder de leemlaag, die
soms onderin kalkrijk is, ligt kalkrijk, humusarm, zeer fijn zand.
De roest begint doorgaans op ca. 30 cm diepte en neemt naar beneden
toe af. Soms is een dunne, roestloze zone aanwezig. Daaronder is weer
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een toename van de roest te constateren. In en boven de leemlaag zijn de
profielen sterk roestig.
Als onzuiverheid komen binnen de kaartvlakken profielen voor zonder
roest (gooreerdgronden) of met een dikke humushoudende bovengrond
(enkeerdgronden) .

pZg23 Beekeerdgronden ; lemig fijn %and
Deze gronden liggen ten noorden en ten oosten van Eede. Ze hebben
grondwatertrap V/ VI.
De profielen zijn vrijwel gelijk aan die van kaarteenheid pZg21. Alleen
heeft de humushoudende bovengrond een hoger leemgehalte (15 a 30%)
als gevolg van vermenging met inundatieslib en bevat hij gemiddeld iets
minder humus (2 a 3%).
Als onzuiverheid binnen de kaartvlakken worden profielen gevonden
met een lutumrijke bovengrond of met een dikke humushoudende boven-
grond.

Een representatief profiel is als volgt opgebouwd (aanhangsel 2
analyse nr. 2)
Apl O— 20 cm zeer donker grijsbruin (10YR3/2,5), matig

humusarm, kalkloos, sterk lemig, zeer fijn
zand; scherp overgaand in

Ap2g 20 — 27 cm donkerbruin (10YR4/3), zeer humusarm,
kalkloos, sterk lemig, zeer fijn zand met vrij
veel roest; scherpe overgang naar

(Al+Cl)g 27— 40 cm donkergrijs (10YR4,5/1,5), zeer humusarm,
kalkloos, zwak lemig, zeer fijn zand met
matig veel roest; heterogeen met brokjes
A- en C-materiaal

Clgl 40 — 85 cm lichtgrijs (2,5Y7/2,5), uiterst humusarm,
kalkloos, leemarm, zeer fijn zand met enige
roest; vrij scherp op

C2gl 85 — 110 cm grijs (5Y5/1,5), uiterst humusarm, kalkrijk,
sterk lemig, zeer fijn zand met veel roest

C2g2 110— 120 cm grijs (5Y5/1.5), uiterst humusarm, kalkrijk,
zeer sterk lemig, zeer fijn zand, gelaagd, veel
roest.

GOOREERDGRONDEN
Gooreerdgronden zijn kalkloze zandeerdgronden met een 15 a 50 cm
dikke, zwarte bovengrond rustend op een min of meer gebleekte onder-
grond waarin weinig of geen roest aanwezig is. Ook hier wijst de bleke
kleur van de ondergrond weer op het ontbreken van ijzerhuidjes op de
zandkorrels en dus op bodemvorming onder sterke invloed van water.
Er komt slechts één kaarteenheid voor.

pZn21 Gooreerdgronden; leemarm en %ii>ak lemig fijn
De gooreerdgronden liggen ten zuiden van de lijn Eede- Aardenburg-
Sint Kruis. Ze hebben grondwatertrap VI en V/VI.
In deze gebieden hebben alle gooreerdgronden een bovengrond die meer
dan 8% lutum bevat (toevoeging k . . .). Er is, afhankelijk van de mate
van mariene beïnvloeding, veel variatie in de aard en de dikte van deze
bovengrond. Zo wisselt bijv. het lutumgehalte van 8 tot ca. 30%. Dekken
met 8 a 17% lutum zijn, behalve in de nabijheid van kreken, over het
algemeen kalkarm, de zwaardere zijn gewoonlijk kalkrijk.
Ook de dikte van de humushoudende bovengrond wisselt sterk. De Ap
is matig dik (30-50 cm) wanneer de lutumrijke Apl direct rust op de
lutumarme Apb van het dekzand. De Ap is dun (15 a 30 cm) als vóór de
afzetting van het kleidek de humushoudende bovengrond van het dek-
zand is weggespoeld of als de lutumrijke Apl via een laagje humusarme
zavel overgaat in de begraven A of in de C van het dekzand (afb.. 25).
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Het humusgehalte van de bovengrond is 2 a 3%, de kleur zeer donker
grijs tot zwart. '
Het humusarme zand onder de bovengrond is grijs gekleurd, zeer fijn
(M50 120 a 150 mu) en leemarm. Op vele plaatsen bevat de ondergrond

80

200 400m

bouwvoor, zavel of klei

ondergrond, zavel of klei

'begraven bouwvoor', dekzand

l. • . ' . ' . l ondergrond, dekzand

AJb. 25 Gooreerdgrond met inundatiedek, kpZti . ... De bomvvoor is matig dik (30-50 cm) als de
bouivvoor van het dek direct aansluit op de 'begraven bomvvoor' van het dekzand (a). De bomvvoor is dun
(< 30 cm) als de bomvvoor van het dekzand bij overstroming is weggespoeld (c end) of als het dek dikker
is dan de erin gevormde bomvvoor (b en d)

roest en begint op een diepte van 70 a 120 cm een 20 a 40 cm dikke, stug-
ge, door fossiele vorstwerking sterk vervormde leemlaag (toevoe-
ging . . . x). In of onder de leemlaag, die ook wel humeus kan zijn, is het
materiaal kalkrijk.
Als onzuiverheid komen plaatselijk profielen voor met een dikke humus-
houdende bovengrond en profielen zonder kleidek.
Behalve als enkelvoudige kaarteenheid komt /èpZn21 ook nog voor in
associatie met zEZ21.

Een representatief profiel zonder leemlaag in de ondergrond is als volgt
opgebouwd (aanhangsel 2, analyse nr. 3)
Apl O— 25 cm

Ap2 25— 48 cm

AC 48— 57 cm

d g 57—120 cm

zeer donker grijze (10YR3/1,5), matig humus-
arme, kalkrijke, matig lichte zavel zonder roest;
scherp overgaand in
zeer donker grijs (10YR3/1,5), matig humusarm,
kalkloos, zwak lemig, zeer fijn zand zonder roest;
onregelmatig overgaand in
grijs (10YR5/1), zeer humusarm, kalkloos, zwak
lemig, zeer fijn zand zonder roest; zwak hetero-
geen door vermenging van A- en C-materiaal
lichtgrijs (2,5Y7/2), uiterst humusarm, kalkloos,
leemarm, zeer fijn zand met sporen roest.

9.2 Kalkloze zandvaaggronden
Dit zijn kalkloze zandgronden met een weinig donkere (vage) boven-
grond.
In deze gebieden rust de bovengrond steeds op een min of meer gebleek-
te, kalkloze zandondergrond. De bleke kleur van het zand is ook hier
weer een aanwijzing voor het ontbreken van ijzerhuidjes op de zand-
korrels en dus voor bodemvorming onder sterke invloed van water.
Zandgronden met een weinig donkere bovengrond en zonder ijzerhuid-
jes op de zandkorrels onder de A-horizont worden vlakvaaggronden ge-
noemd. Er is slechts één kaarteenheid onderscheiden.
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Zn21 Vlakvaaggronden; leemarm en %wak lemig fijn %and
Deze kaarteenheid komt alleen ten zuidoosten van Sint Kruis voor. De
grondwatertrap is VI of V/VI.
De gronden vormen een overgang van de zeeklei naar het dekzand en de
profielen hebben dan ook steeds een kleidek (toevoeging k . . .). Zij
komen ook voor in associatie met poldervaaggronden.
De profielen hebben een donker grijsbruin gekleurde Ap-horizont die
doorgaans niet dikker is dan 30 cm. Deze laag bevat 2 a 3% humus,
wisselt in lutumgehalte van 8 tot 17% en is in het algemeen kalkloos;
slechts een klein gedeelte heeft een kalkrijke bovengrond.
Onder de Ap ligt kalkloos, humusarm, leemarm, zeer fijn zand dat naar
beneden toe veelal zwak lemig wordt. De hoeveelheid roestvlekken, die
bovenin gering is, neemt onderin de profielen toe.
Tussen 70 en 120 cm diepte begint een 20 a 40 cm dikke, stugge leemlaag
(toevoeging . . . x), die onderin soms kalkrijk is.
Als onzuiverheid liggen plaatselijk profielen met een duidelijk donkere
bovengrond (^pZn21) en profielen die in de bovengrond minder dan 8%
lutum hebben (Zn21). Ook kan de leemlaag ontbreken.

Een representatief profiel van eenheid /èZn21.x is als volgt opgebouwd
Ap O— 30 cm donker grijsbruine (l,5Y4/2), matig humusarme,

kalkarme, matig lichte zavel
A+C 30— 35 cm bont gekleurd, zeer donker grijsbruin (lOYR3/2)

en licht grijsbruin (10YR6/2), matig en uiterst
humusarm, kalkloos, zwak lemig, zeer fijn zand
zonder roest; heterogeen

Cl g l 35— 90 cm lichtgrijs (2,5Y7/2), uiterst humusarm, kalkloos,
2wak lemig, zeer fijn zand met naar beneden in
toenemende mate roestvlekken; vrij scherp
overgaand in

Clg2 90—110 cm grijs (2,5Y6/1,5), uiterst humusarm, kalkloos,
zeer sterk lemig, zeer fijn zand met roest; scherp
overgaand in

C2G 110—120 cm grijze (5Y5/1), uiterst humusarme, kalkrijke, zan-
dige leem met enige roest.
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io Kalkhoudende zandgronden
V> O

In deze gebieden zijn dit geheel kalkrijke gronden die binnen 80 cm
voor meer dan de helft van de dikte uit %ana bestaan. Het zijn hier uit-
sluitend vlakvaaggronden, dwz. zandgronden met een weinig donkere
(vage) bovengrond en zonder ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de
A-horizont.

Zn40A Kalkhoudende vlakvaaggronden; ^eer fijn %and
Deze gronden liggen verspreid over het gehele gebied; de grootste op-
pervlakte ligt echter in de voormalige inbraak van de Zuidzee, dus in
de polders rondom IJzendijke en Biervliet en in de Braakman.
Het zijn meestal bedijkte zandplaten, zoals in de Helenapolder, of stroken
in en langs voormalige stroomgeulen, zoals langs de loop van de Passe-
geule. Soms zijn het ook drooggelegde beddingen van kreken, o.a. in het
oosten van de Braakmanpolder. Vrpeger werden deze gronden aan-
geduid met de landschappelijke naam plaatgronden.
De gronden hebben zeer verschillende grondwatertrappen: II, III, IV, V,
V/VI, VI en VIL
De profielen bestaan uit kalkrijk, zeer fijn zand (M50 105-150 mu) dat
op veel plaatsen is overdekt met een kalkrijk kleidek (toevoeging k . . .).
Deze kleibovengrond, die meestal uit lichte of zware zavel, soms uit
lichte klei bestaat, kan scherp op de zandondergrond liggen, maar ook
geleidelijk daarin, o ver gaan.
Het vochthoudende vermogen van de vlakvaaggronden is klein. Bij aan-
wezigheid van een kleidek is het groter, maar de hoeveelheid beschikbaar
vocht blijft te gering voor een redelijke vochtvoorziening van de gewas-
sen. Dit blijkt uit de sterke vermindering van het vochtgehalte van het
zand in het traject rondom pF2 (afb. 26).

26 pF-curve van uiterst humusarm, ^eer fijn %and uit de Koninginmpolder
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Foto Stiboka R 29-25

Ajb. 27 Kalkhoudende vlakvaaggrond; %fr fijn %and, met kleidek, £Zn40A
Ap 0-25 cm donker grijsbruine, matig humusarme, kalkrijke, %u>are %avel; scherp overgaand in
ACg 25-35 cm grijze, ^eer humusarme, kalkrijke, %n>are ^avel met roestvlekken, afgewisseld met

dunne laagjes ^eer fijn ^and; vrij scherp op
C2g >35 cm grijs, uiterst bumusarm, kalkryk, kleiarm, ^eer fijn %and met schelpen en op de

overgang roest en n/ortelsporen

Behalve als enkelvoudige kaarteenheid komen de vlakvaaggronden met
een zavel- of kleidek (/èZn40A) veelvuldig voor in associatie met kalkrijke
poldervaaggronden, profielverloop 2 (Mnl2A, Mn22A en Mn82A). In
de Dijckmeesterpolder maakt ook MnlSA deel uit van deze plaat-
grondenassociaties.
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Een representatief profiel van een vlakvaaggrond met kleidek is als volgt
opgebouwd (aanhangsel 2, analyse nr. 4); zie ook afbeelding 27
Ap O— 20 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme,

kalkrijke, matig lichte zavel zonder roest
C2gl 20— 30 cm grijsbruine (2,5Y5,5/2), zeer humusarme, kalk-

rijke, zeer lichte zavel met veel duidelijke roest;
over een traject van 5 cm overgaand in

C2g2 30— 65 cm grijs (2,5Y6/1,5), uiterst humusarm, kalkrijk,
kleiig, zeer fijn zand met weinig roest

C2g3 65—120 cm grijs (5Y6/1,5), uiterst humusarm, kalkrijk, klei-
arm, zeer fijn zand met enige roest.
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ii Niet-gerijpte minerale gronden
(^eeklei)

Dit zij n gronden die het proces van de fysische rijping (zie 3.5.3) nog niet
of slechts zeer ten dele hebben doorgemaakt. Het zijn derhalve slappe
gronden met een min of meer stevige bovengrond. Ze liggen uitsluitend
buitendijks.
In deze gebieden komen alleen gorsvaaggronden voor.

MOb75 Gorsvaaggronden; ^u>are %avel en klei, geen %and ondieper dan 80 cm
Deze gronden liggen ten noordoosten van Biervliet, in een voornamelijk
met Spartina townsendii (slijkgras) en Obione portulacoides (zout-
melde) begroeid schor langs de Westerschelde, dat is aangewassen aan
de zeedijk van de Paulinapolder.
Het schor wordt doorsneden door enkele grote en vele kleinere kreken
en prielen. De grote kreken hebben langs hun oevers duidelijke oever-
wallen, die wat lichter zijn dan de lager gelegen kommen erachter. De
schaal van de kaart laat echter niet toe deze verschillen aan te geven.
Langs de dijk is het schor het hoogst en het zwaarst opgeslibd. In de
richting van het open water neemt zowel de hoogteligging als de zwaarte
van de bovengrond geleidelijk af. Daarmee samenhangend verschilt ook
de rijping van de bovengrond. Deze is langs de dijk matig stevig en
wordt zeewaarts langzamerhand matig slap.
De profielen hebben een bovengrond van bijna gerijpte (matig stevige)
of half gerijpte (matig slappe), kalkrijke zware zavel of klei. Daaronder
worden de profielen geleidelijk slapper, maar blijven kalkrijk. Hoewel
in de meeste gevallen het lutumgehalte naar beneden toe afneemt, wordt
zand nergens ondieper dan 80 cm aangetroffen. Wel zijn de profielen
sterk gelaagd. De laagjes zijn in het algemeen vrij dun en bevatten af-
wisselend meer en minder zand. De totale dikte van de zandlaagjes bin-
nen 80 cm is veelal geringer dan 20 cm.

Een gemiddeld profiel is als volgt opgebouwd
AC O— 10 cm zeer donker grijze (5Y3,5/1,5), humusrijke, kalk-

rijke, zware zavel met contrastrijke roest, matig
stevig en geoxydeerd

CG 10— 70 cm donkergrijze (10Y4/1), matig humeuze, kalk-
rijke, zware zavel met roest; naar beneden toe
duidelijker gelaagd; matig slap; geoxydeerd
langs wortelgangen

G 70—120 cm donkergrijze (5GY4/1), matig humeuze, kalk-
rijke, lichte zavel; gelaagd; slap tot matig slap;
niet geaëreerd.
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12 Zeekleigronden

12.1 Hoofd indeling
Zeekleigronden zijn gronden die ondieper dan 80 cm voor meer dan de
helft van de dikte bestaan uit mineraal materiaal met meer dan 8% lutum.
Dit materiaal is afgezet in een zout, eventueel in een brak getijdemilieu.
Afgezien van de fysische en chemische rijping (zie 3.5) heeft in de zee-
kleigronden van dit gebied slechts weinig bodemvorming plaatsge-
vonden. De Ap is ongeveer 30 cm dik en niet erg donker (weinig con-
trastrijk ten opzichte van de ondergrond). Bovendien worden binnen
50 cm diepte roest en grijze vlekken gevonden (hydromorfe kenmerken).
Ze duiden op de natte ontstaanswijze van deze gronden.
Deze gronden met een weinig donker gekleurde bovengrond en met
roest en grijze vlekken binnen 50 cm worden poldervaaggronden genoemd.
Zij zijn nader onderverdeeld naar kalkverloop (zie 5.5) en knippigheid
(zie 3.5.6). Eenheden met kalkverloop A, of A en B behoren tot de
kalkrijke poldervaaggronden. Gronden met kalkverloop C of B en af-
wijkende eigenschappen (o.a. geringe structuurstabiliteit) zijn tot de
knippïge poldervaaggronden gerekend. Beide klassen zijn nog gesplitst naar
profielverloop en bouwvoorzwaarte.

12.2 Enkele fysische bijzonderheden van de kalkrijke polder-
vaaggronden

12.2.1 Structuur
De kalkrijke poldervaaggronden zijn overwegend in gebruik als bouw-
land. Het gevolg hiervan is dat de humusgehalten laag zijn. Toch leiden
deze lage humusgehalten, dank zij de kalkrijkdom, in het algemeen niet
tot een weinig stabiele structuur. De combinatie van een laag humus-
gehalte en kalkarmoede in de bouwvoor (kalkverloop B) geeft wel ge-
makkelijk aanleiding tot structuurbederf. In dat geval bestaat er weinig
samenhang tussen de deeltjes waaruit de structuurelementen zijn opge-
bouwd. Onder de destructieve invloed van de regenval vallen de struc-
tuurelementen in de bouwvoor gemakkelijk uiteen, treedt ontmenging
of schifting op, waarbij poriën en gangen verstopt raken en een laagje
met een zeer geringe doorlatendheid ontstaat. Piasvorming en bij op-
drogen korstvorming zijn hiervan het gevolg (afb. 28). Onder ongunstige
omstandigheden kan dit verslempingsverschijnsel, zij het in mindere
mate, ook bij kalkrijke poldervaaggronden worden aangetroffen (tabel 9).
Bekende voorbeelden zijn een heftige regenval kort nadat bij de voor-
jaarsgrondbewerking een (te) fijn zaaibed is verkregen of nadat o.a. bij
mechanisch aardappelrooien de structuur geweld is aangedaan. De
lichtere gronden zijn hiervoor gevoeliger dan de zwaardere.
Ook de rijping is van belang voor het structuurbeeld. In het eenvou-
digste geval, wanneer we alleen rekening houden met fysische rijping na
bedijking, ontstaan eerst grote enkelvoudige prisma's, van elkaar geschei-
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Foto Stiboka R 29-124

Afb. 28 In het overgangsgebied van de zeeklei naar bet dek^and komen gronden voor met een bomvvoor
van kalkarme, lichte %avel. Dergelijke gronden hebben een geringe structuurstabiliteit en %ijn %eer ge-
voelig voor ver slempen (%ie het nog niet geschoffelde deel van het perceel links op de foto)

den door vrij brede scheuren. Bij verdere uitdroging vallen deze uiteen
in kleinere prisma's die op hun beurt weer oplossen in blokkige elemen-
ten van geringere grootte. Het meest uitgesproken geschiedt dit bij
oppervlakkige lagen die het sterkst aan uitdroging onderhevig zijn.
Geschematiseerd krijgen we dan in het profiel van boven naar beneden
het volgende structuurbeeld: kleine blokkige elementjes, grotere blok-
kige elementjes, uit blokkige elementen samengestelde prisma's, uit
enkelvoudige prisma's samengestelde prisma's waarvan de grootte met
de diepte toeneemt en vervolgens grote enkelvoudige prisma's.

12.2.2 Poriënvolume
Poriën zijn de in en tussen de structuurelementen van het profiel aan-
wezige wortel- en diergangen, scheuren en holten van verschillende

Tabel 9 Ontmenging van de minerale delen bij een verslempte bauaivoor (matig lichte %avel) van een
kalkrijke poldervaaggrond na het mechanisch rooien van aardappelen

I
II

III

CaCO,
o//o

11,8
8,5

10,5

i humu;
o//o

5,2
0,7
2,2

mechanische samenstelling in % van de

<2

44
3,5

17

<16

60
7

26

<50

68
20
43

50-75

5
16
11

75-105

12
33
24

minerale delen

105-150

13
29
21

>150

2
2
1

I zwaarder deel na ontmenging
II lichter deel na ontmenging

III niet-verslempte bouwvoor
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grootte. De kleinste zijn met het blote oog niet te zien. De poriën ont-
staan, in ieder geval ten dele, reeds vóór de bedijking. Zo kunnen de in
de ondergrond aanwezige sponsstructuren reeds buitendijks in het
schorstadium worden aangetroffen.

40.

80.

AP

C29I

C2g2

40.

80.

horizont

Ap

C2g

C19

40 60%
poriënvolume

40 60%
poriënvolume

A.ft>. 29 Verloop van hel poriënvolume in het voorjaar bij
a niemvlandafaetting, kaarteenheid Mn45A (aanhangsel 2, analyse nr. 12)
b nieuivland- op oudlandafcetting, kaarteenheid Mn35A (aanhangsel 2, analyse nr. 11)

Het poriënvolume van de kalkrijke zeekleigronden is ca. 50 volume-
procent wanneer het materiaal uit zavel of klei bestaat. Voor zand is het
poriënvolume ca. 45 procent, waarbij kleiig zand veelal een iets hoger
poriënvolume heeft dan kleiarm zand. De laag direct onder de bouwvoor
(de ploegzool) en ook wel daaronder gelegen Ap-lagen die slechts zelden
bij de grondbewerking worden losgemaakt, zijn gewoonlijk wat ver-
dicht (afb. 29a). Grondbewerking en het berijden met zware werktuigen
onder natte omstandigheden werken dit euvel in de hand. In kalkrijke
zavel- of kleiprofielen met een ondergrond van kalkloze klei (Oudland)
treft men in laatstgenoemde afzetting vaak een duidelijk lager poriën-
volume aan (afb. 29b).

12.3 De kaarteenheden van de zeekleigronden

KALKRIJKE POLDERVAAGGRONDEN
Deze zeekleigronden hebben een weinig donker gekleurde bovengrond
en roest en grijze vlekken die ondieper dan 50 cm beginnen. Ze zijn
bovendien kalkrijk, dwz. dat binnen een kaartvlak alle profielen kalk-
verloop A hebben of dat zowel kalkverloop A als B wordt aangetroffen.
De kalkrijke poldervaaggronden beslaan verreweg de grootste opper-
vlakte in dit gebied. Het zijn voornamelijk geheel kalkrijke gronden die
bij de vroegere landschappelijke indeling Nieuwlandgronden werden
genoemd (kalkverloop A). Gronden met kalkverloop B komen slechts
over een vrij geringe oppervlakte voor. In de eerste plaats zijn het de
ondiep ontkalkte, niet of weinig verjongde kreekruggen van het Oud-
land, zoals de noord-zuid gerichte smalle strook MnlSA ten noorden
van Aardenburg (afb. 30). Voorts behoren tot kalkverloop B ook gron-
den met een dunne, kalkrijke bovengrond op een kalkloze ondergrond.
Deze treft men aan in gebieden, waar kalkloze poelklei of dekzand be-
trekkelijk ondiep beneden maaiveld voorkomt.
De kalkrijke poldervaaggronden (Mn . . . A) zijn onderverdeeld naar
bouwvoorzwaarte en profielverloop. De voorkomende kaarteenheden
worden besproken in een drietal groepen met verschillend profielverloop,
nl. op zand (profielverloop 2), met een niet-kalkrijke zware tussenlaag of
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ondergrond (profielverloop 3, of 3 en 4, of 4; code 6) en met aflopende tot
min of meer homogene profielen (profielverloop 5). De indeling naar
bouwvoorzwaarte is voor de diverse profielverlopen 4 enigszins verschil-
lend.

0,5 l km

minder dan 50 cm Nieuwland op kreekrug (kalkverloop A en B)

50 a 120 cm Nieuwland op kreekrug (kalkverloop A)

minder dan 50 cm Nieuwland op kalkloze poelklei (kalkverloop B)

50 a 120 cm Nieuwland op kalkloze poelklei (kalkverloop A)

meer dan 120 cm Nieuwland (kalkverloop A)

i, A / 1 nieuwlandkreken (gedeeltelijk verland)

AJb. 30 De dikte van het kalkrijke nieuivlattddek in een duel van de habellapolder bij AarAenburg,
volgens gegevens van de gedetailleerde bodemkaart

Mnl2A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte snavel, profielverloop 2 1

Mn22A Kalkrijke poldervaaggronden; %ware travel, profielverloop 2 1

Mn82A Kalkrijke poldervaaggronden; klei., profielverloop 2
Deze gronden hebben als gemeenschappelijk kenmerk het voorkomen
van een zandlaag of -ondergrond (zie 5.4). Meestal begint het zand
tussen 40 en 80 cm en loopt door tot dieper dan 120 cm (afb. 31a).
Profielen met een zandlaag die weer overgaat in zavel of klei (afb. 31b)
en profielen met afwisselend dunne klei- en zandlaagjes komen minder
vaak voor.
Waar deze kaarteenheden grenzen aan de kalkhoudende zandgronden
(Zn40A), begint het zand veelal ondieper dan in de buurt van polder-
vaaggronden met profielverloop 5.
Over het algemeen neemt het lutumgehalte in de profielen naar be-
neden toe geleidelijk af; de bovengrond van zavel of klei gaat via lichte
zavel over in kleiig zand en vervolgens in kleiarm zand. Scherpe over-

1 De eenheden Mnl2A en Mn22A hebben op de bodemkaart dezelfde kleur. Zij verschillen
dus slechts in de code.

70



gangen worden niet vaak aangetroffen. Het 2and in de ondergrond is
zeer fijn (M50 105-150 mu). Gemiddeld is kleiarm zand iets grover dan
kleiig zand. In de profielen is dan ook doorgaans een met de diepte toe-
nemende grofheid van het zand waar te nemen.

40.

80.

120 J

kalkrijke zavel of klei

kalkrijk, zeer fijn zeezand

humeus, kalkloos, zeer fijn dekzand

humusarm, kalkloos, zeer fijn dekzand

A/b. 31 Variaties in profielverloop 2 bij de kalkrijke poldenaaggronden (Mnl2A, Mn22A, Mn82A)
a het meest voorkomende profiel : %avel of klei op %and
b %avel- of kleiprofielen met een tussenlaag van %and
c een dikke %avel- of kleilaag op dekzand, ontstaan door over slibbing van het dek^andailtuurlandschap

(toevoeging . . . .p)

Alleen langs geulen waarin vroeger sterke getijdestromen hebben ge-
lopen, wordt een enkele keer zand met een M50 groter dan 150 mu
gevonden.
De poldervaaggronden met profielverloop 2 worden, samen met de
kalkhoudende zandgronden, aangeduid met de landschappelijke naam
plaatgronden. Hoewel zij verspreid voorkomen, is er een duidelijke con-
centratie waar te nemen in het gebied dat bij de overstromingen in de
tweede helft van de veertiende eeuw is geïnundeerd (zie afbeelding 8).
Ook in de voormalige stroomgeulen worden deze gronden aangetroffen.
Sommige eenheden hebben de toevoeging . . . p. Deze duidt op de aan-
wezigheid van dekzand dat begint tussen 40 en 80 cm diepte. Profiel-
verloop 2 is in zo'n geval ontstaan door een sterke overslibbing van het
dekzandlandschap (afb. 31 c). Evenals het zeezand heeft het dekzand een
M50 tussen 105 en 150 mu, maar het is kalkloos. De dekzandonder-
grond begint nog vaak met de bouwvoor van het overslibde cultuur-
landschap. Deze begraven bouwvoor is meestal 15 a 25 cm dik.

Kaarteenheid Mnl2A
Deze gronden hebben een bouwvoor van lichte zavel (8-17,5% lutum).
De overgang naar het zand in de ondergrond is vrijwel steeds geleidelijk.
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Voorkomende grondwatertrappen zijn III, V, V/VI, VI en VII. De een-
heid ligt verspreid over het gehele gebied; de grootste oppervlakte wordt
gevonden in de omgeving van IJzendijke en ten oosten van Biervliet.
Ten noorden van Sint Kruis en Heille liggen enkele vlakjes waar kalkloos
dekzand in de ondergrond wordt aangetroffen (toevoeging . . . p)
(afb. 31c). Als onzuiverheid binnen de kaartvlakken kunnen profielen
voorkomen met een zwaardere bouwvoor en profielen met een ondieper
dan 40 cm of dieper dan 80 cm liggende zandondergrond.
Behalve als enkelvoudige kaarteenheid wordt Mnl2A ook veel in asso-
ciatie met andere eenheden aangetroffen. De volgende combinaties zijn
onderscheiden:
£Zn40A/Mnl2A, Mnl2/22A, Mnl2/15A, /èZn40A/Mnl2A/Mn22A,
/èZn40A/Mnl2A/Mn!5A en Mnl2/22/25A.

Een representatief profiel uit de Ameliapolder bij Biervliet is als volgt
opgebouwd (aanhangsel 2, analyse nr. 5)
Ap O— 25 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme,

kalkrijke, matig lichte zavel zonder roest; scherp
overgaand in

C2gl 25— 60 cm grijsbruine (2,5Y5/2), uiterst humusarme, kalk-
rijke, zeer lichte zavel met veel duidelijke roest;
naar beneden toe neemt het lutumgehalte gelei-
delijk af en gaat deze horizont over in

C2g2 60— 95 cm licht olijfgrijs (5Y6/2), uiterst humusarm, kalk-
rijk, kleiig, zeer fijn zand met zeer veel duidelijke
roest; geleidelijk overgaand in

C2g3 95—120 cm grijs (5Y6/1,5), uiterst humusarm, kalkrijk, klei-
arm, zeer fijn zand met veel duidelijke roest.

Kaarteenheid Mn22A
Ook deze gronden liggen verspreid over de beide kaartbladen; de groot-
ste oppervlakte wordt echter in de omgeving van IJzendijke en Biervliet
gevonden. Ze hebben grondwatertrap V, V/VI of VI.
De profielen hebben een bovengrond van zware zavel (17,5-25% lutum),
die naar beneden toe geleidelijk overgaat in kleiarm zand. Scherpe over-
gangen zijn slechts weinig aangetroffen; wel komt onder de bouwvoor
soms een wat zwaardere laag voor.
Ten noordoosten van Sint Kruis en in enkele samengestelde kaartvlak-
ken ten zuidwesten en ten zuidoosten van Aardenburg (afb. 32) bestaat
de ondergrond uit kalkloos dekzand (toevoeging . . .p}.
In de kaartvlakken kunnen plaatselijk profielen voorkomen die een lich-
tere of zwaardere bouwvoor hebben of waarin het zand ondieper dan 40
of dieper dan 80 cm begint.
Mn22A wordt behalve als enkelvoudige kaarteenheid ook aangetroffen
in associatie met /èZn21, >èZn40A, Mnl2A, Mn82A, Mn25A, Mn35A en
Mnl2/25A.

Een voorbeeld van een representatief profiel met dekzand (toevoeging
. . .p) in de ondergrond is het volgende (aanhangsel 2, analyse nr. 6)
Ap O— 25 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme,

kalkrijke, zware zavel zonder roest
C2g 25— 49 cm grijsbruine (2,5Y5/2), zeer humusarme, kalk-

rijke, zware zavel met veel duidelijke roest;
scherp overgaand in

Apb 49— 77 cm zwart (5YR/1,5), matig humeus, kalkloos, leem-
arm, zeer fijn roestloos dekzand

B2b 77— 90 cm donkerbruin (7,5YR3/2) overgaand in geelbruin
(10YR5,5/4) zeer humusarm, kalkloos, zwak
lemig, zeer fijn dekzand, zonder roest

B3b 90—100 cm grijsbruin (10YR5,5/2,5), uiterst humusarm,
kalkloos, zwak lemig, zeer fijn dekzand, zonder
roest.
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Stiboka 14203

.?.? Profiel van een kalkrijke poldenaaggrond, %n>are %avel op dek^and, Mn22A/>

O- 30 cm donker grijsbruine, matig bumusarme, kalkri/ke, syvare sytvel; geen roest
30- 60 cm grijsbruine, syer humusarme, kalkrijke, %ivare %avel; plaatselijk verontreinigd

met donker gekleurd, matig humeus dek^and; met enige roest
sgvart, matig humeus, kalkloos, leemarm, ^eer fijn %and (dek^and)

C1gb 85 a 95-120 cm grijs, uiterst humusarm, kalkloos, leemarm, ^eer fijn %and (dek^and); roestig
C2gb > 120 cm grijs, uiterst humsarm, kalkrijk, sterk lemig, ^f er fijn %and (dek^and) ; sterk

Ap
C2g

A1b 60-85 a 95 cm

Kaarteenheid Mn82A
Deze gronden liggen verspreid in het gehele gebied en komen voor met
grondwatertrap V/VI, VI en VII.
De gronden hebben een bouwvoor van klei (meer dan 25% lutum);
meestal is dit lichte klei (25-35% lutum), soms zware klei. In het laatste
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geval is het lutumgehalte echter zelden hoger dan 40 a 45%. Meestal
is de overgang naar de kleiarme zandondergrond geleidelijk; scherpe
overgangen komen echter eveneens voor.
Als onzuiverheid binnen de kaartvlakken kunnen worden genoemd een
plaatselijk lichtere bouwvoor en een zandondergrond die ondieper dan
40 cm of dieper dan 80 cm begint.

Een representatief profiel uit de Sophiapolder bij Oostburg is als volgt
opgebouwd (aanhangsel 2, analyse nr. 7)
Ap O— 25 cm donker grijsbruine (2,5Y4,5/2,5), matig humus-

arme, kalkrijke, lichte klei zonder roest
C2gl 25— 35 cm grijsbruine (2,5Y5/2,5), zeer humusarme, kalk-

rijke, lichte klei met weinig contrastrijke roest;
vrij snel overgaand in

C2g2 35— 60 cm licht grijsbruine (2,5Y6/2), uiterst humusarme,
kalkrijke, matig lichte zavel met veel duidelijke
roest; via zeer lichte zavel overgaand in

C2g3 60— 90 cm licht grijsbruin (2,5Y6/2), uiterst humusarm,
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand met weinig roest

C2g4 90—120 cm lichtgrijs (5Y7/2), uiterst humusarm, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zand zonder roest.

Mn86A Kalkrijke poldervaaggronden; klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4
Deze eenheid wordt alleen gevonden ten noorden van Oostburg waar,
in een vlak met grondwatertrap VI, Mn86A in associatie voorkomt met
Mn35A.
Mn86A heeft hier een bouwvoor van kalkarme tot kalkrijke (1-3%
CaCO3) lichte klei (25-35% lutum). Daaronder bevindt zich een kalk-
loze, knippige (zie 3.5.6) kleilaag, die behoort tot het Oud- of Middelland.
Deze laag wordt naar beneden toe zwaarder en gaat binnen 80 cm over in
kalkloze, zware klei. Binnen 120 cm volgt weer een lichtere, kalkrijke
ondergrond. Deze gronden werden vroeger kleiplaatgronden genoemd.

Een representatief profiel is als volgt opgebouwd
Ap O— 30 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme,

kalkrijke, lichte klei (Nieuwland); scherp over-
gaand in

Clgl 30— 40 cm olijfgrijze (5Y5/2), zeer humusarme, kalkloze,
lichte klei met matig veel roest (Oud- of Middel-
land), geleidelijk overgaand in

Clg2 40— 55 cm grijze (5Y5/1,5), uiterst humusarme, kalkloze,
zware klei met weinig roest, knippig (Oud- of
Middelland) *

C2gl 55— 70 cm grijze (5Y5/1,5), uiterst humusarme, kalkarme,
lichte klei met veel duidelijke roest (Oud- of
Middelland)

C2g2 70—120 cm grijze (5Y5/1,5), uiterst humusarme, kalkrijke,
zware zavel met veel duidelijke roest (Oud- of
Middelland).

Mnl5A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte %avel, profielverloop 5
Mn25A Kalkrijke poldervaaggronden; %ware %avel, profielverloop 5
Mn35A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5
Mn45A Kalkrijke poldervaaggronden; syvare klei, profielverloop 5
Deze gronden die samen de landschappelijke naam schorgronden hebben,
nemen de grootste oppervlakte op deze kaartbladen in. Ze hebben meestal
een aflopend profiel, dwz. het lutumgehalte neemt met toenemende diepte
geleidelijk af, zonder echter binnen 120 cm diepte over te gaan in zand.
Wel wordt onder de bouwvoor vaak een laag gevonden die ongeveer
5% meer lutum bevat dan de bovengrond (afb. 33a).
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Op deze profielopbouw komen enkele variaties voor. De iets zwaardere
laag kan ontbreken (afb. 33b). Ook kan het profiel in de bovenste 75 a 100
cm gelijk van zwaarte blijven en pas daaronder geleidelijk afnemen in
lutumgehalte (afb. 33c). Dit zijn homogene profielen.

cm -

o

40.

80.

120

kalkrijke zavel of klei (de afstand tussen de lijnen is een maat voor
de zwaarte)

kalkrijk, zeer fijn zeezand

kal kar me zavel of lichte klei (Oud- of Middelland)

|SS:'.-/j£i| humeus, kalkloos, zeer fijn dekzand

humusarm, kalkloos, zeer fijn dekzand

Afb. 33 Variaties in profielverloop 5 bij de kalkrijkepoldervaaggnnden (Mnl 5A, Mn25A, Mn35A,
Mn45A)
a bet mee.'t voorkomende profiel: aflopend met onder de bouwvoor een iets ^waardere laag
b aflopend profiel aynder zwaardere laag onder de bouwvoor
c homogeen profiel, op ca. 80 cm diepte lichter wordend
d profiel met kalkrijk, %eer fijn %ee%and, beginnend tussen 80 en 120 cm
e profiel mst kalkarme snavel of lichte klei (Oud- of Middelland) in de ondergrond
f profiel met kalkloos ^eer fijn dekzand, beginnend tussen 80 en 120 cm (toevoeging . . . p)

In kaartvlakken die grenzen aan poldervaaggronden met profielverloop 2,
gaan de profielen tussen 80 en 120 cm vaak over in kleiarm, zeer fijn
zand (afb. 33d en f).
Verder kunnen discontinuïteiten in de profielopbouw worden verwacht
waar verschillende afzettingen over elkaar zijn afgezet, bijv. wanneer
meer dan één nieuwlandafzetting aanwezig is of wanneer het Nieuwland
op Oudland is afgezet. Sprongsgewijze treden dan verschillen in zwaarte
op, die in het tweede geval ook nog kunnen samengaan met een overgang
van kalkrijk in kalkloos materiaal (afb. 33e). Overigens zijn deze mariene
afzettingen geheel kalkrijk.
In vele profielen valt een zekere fijne gelaagdheid te onderkennen, die
met toenemende diepte duidelijker wordt.
Het humusgehalte van de bouwvoor is niet hoog. Dit is een gevolg van
het bodemgebruik, dat vrijwel uitsluitend bouwland is. Enige stijging
van het humusgehalte met de zwaarte is waarneembaar, maar gehalten
hoger dan overeenkomend met de klasse matig humusarm zijn uit-
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zonderingen. De kleur van de bouwvoor is veelal donker grijsbruin
(2.5Y4/2).
Sommige eenheden hebben de toevoeging . . . p. Deze duidt op de aan-
wezigheid van dekzand, dat tussen 80 en 120 cm begint. De overgang
naar dit kalkarme, uiterst humusarme, zeer fijne zand verloopt gewoon-
lijk via een humushoudende zandlaag, de begraven bouwvoor van het
voormalige dekzandcultuurlandschap (afb. 33f).

Kaarteenheid MnlSA
Deze gronden liggen verspreid over het gehele gebied en worden aan-
getroffen met grondwatertrap III, V en VII, maar vooral met V/VI en VI.
De gronden hebben een bovengrond van lichte zavel (8-17,5% lutum)
die dieper dan 80 cm vaak overgaat in kalkrijk, kleiarm zand (afb. 33d).
Dit is vooral het geval op die plaatsen waar MnlSA grenst aan polder-
vaaggronden met profielverloop 2 of aan vlakvaaggronden. Ten noorden
van Sint Kruis en ten noorden van Heille liggen enkele vlakjes waar,
beginnend tussen 80 en 120 cm, kalkloos dekzand (zie aanhangsel 2,
analyse nr. 9) onder de lichte zavel voorkomt (toevoeging . . .p).
Als onzuiverheid zijn er o.a. gronden met een zwaardere bovengrond en
gronden waarin het zand ondieper dan 80 cm begint.
Behalve als enkelvoudige kaarteenheid komt MnlSA ook voor in asso-
ciatie met Mnl2A, Mn25A en /èZn40A/Mn!2A.

Een representatief profiel, met zand binnen 120 cm, is als volgt opge-
bouwd (aanhangsel 2, analyse nr. 8)
Ap O— 30 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme,

kalkrijke, matig lichte zavel zonder roest
C2gl 30— 55 cm olijfgrijze (5Y5/2), zeer humusarme, kalkrijke,

zeer lichte zavel met veel duidelijke roest;
geleidelijk overgaand in

C2g2 55— 90 cm grijze (5Y6/1,5), uiterst humusarme, kalkrijke,
gelaagde, zeer lichte zavel met duidelijke roest;
vrij snel overgaand in

C2g3 90—120 cm üchtgrijs (5Y6,5/1,5), uiterst humusarm, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zand met roest.

Kaarteenheid Mn25A
De gronden van deze kaarteenheid worden verspreid over het gehele
gebied in grote oppervlakten aangetroffen, meestal met grondwatertrap
V/VI of VI, echter ook wel met V of VIL Ze hebben een bouwvoor van
zware zavel (17,5-25% lutum) en meestal een homogeen (afb. 33c) of
aflopend (afb. 33a) profiel. Wel wordt onder de bouwvoor vaak een
wat zwaardere laag aangetroffen. Kalkrijk, kleiarm zand in de onder-
grond wordt hier veel minder gevonden dan bij eenheid MnlSA.
Ten westen en ten noordoosten van Aardenburg ligt, in enkele vlakjes,
kalkarm dekzand (toevoeging . . . p) beginnend tussen 80 en 120 cm
diepte (afb. 33f). Waar nieuwlandafzettingen binnen 120 cm rusten op
Oudland bestaat de ondergrond veelal uit kalkarme zavel of klei (afb. 33e).
Als onzuiverheid in de kaartvlakken komen profielen voor met een bouw-
voor van lichte zavel of lichte klei of met profielverloop 2.
Mn25A maakt ook deel uit van samengestelde kaarteenheden en ligt in
associatie met Mn22A, MnlSA, Mn35A en Mnl2/22A.

Een representatief profiel is als volgt opgebouwd (aanhangsel 2, ana-
lyse nr. 10)
Ap O— 28 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme,

kalkrijke, zware zavel zonder roest
C2gl 28— 48 cm grijsbruine (2,5Y5/2), zeer humusarme, kalkrijke,

lichte klei met matig veel duidelijke roest;
geleidelijk overgaand in
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C2g2 48— 80 cm licht grijsbruine (2,5Y6/1,5), uiterst humusarme,
kalkrijke, zware zavel, gelaagd en met matig veel
duidelijke roest

C2g3 80—105 cm grijze (5Y6/1), uiterst humusarme, kalkrijke,
zware zavel gelaagd en met matig veel duidelijke
roest

C2g4 105—120 cm grijze (5Y6/1), uiterst humusarme, kalkrijke,
matig lichte zavel, gelaagd en met veel duidelijke
roest.

Kaarteenheid Mn35A
Deze gronden liggen in vrij grote oppervlakten verspreid over het gehele
gebied. Ze hebben voornamelijk grondwatertrap V/VI of VI; enkele
vlakken hebben VIL
De gronden hebben een bouwvoor van lichte klei (25-35% lutum) en
veelal een aflopend (afb. 34) of homogeen profiel met een iets zwaardere
laag direct onder de bouwvoor (afb. 33a en c). Behalve in de omgeving
van poldervaaggronden met profielverloop 2 wordt kalkrijk, kleiarm
zand in de ondergrond niet aangetroffen. Wel liggen ten noorden van
Sint Kruis en Aardenburg enkele vlakjes waar kalkloos dekzand (toe-
voeging . . . p) beginnend tussen 80 en 120 cm wordt gevonden (afb. 33f).
Ook wordt wel kalkarme zavel of klei in de ondergrond aangetroffen.
Dit is met name het geval in die gebieden waar binnen 120 cm nog Oud-
of Middelland ligt (afb. 33e).
Als onzuiverheid in de kaartvlakken worden profielen gevonden met een
bouwvoor van zware zavel of zware klei.
Behalve als enkelvoudige kaarteenheid komt Mn35A ook voor in asso-
ciatie met Mn22A, Mn82A, Mn86A, Mn25A en Mn45A.

In de hieronder beschreven, minder algemene opbouw van een profiel
uit de Isabellapolder bij Aardenburg, zijn duidelijk twee sedimentatiefasen
te onderkennen: een nieuwland- op een oud- of middellandafzetting
(aanhangsel 2, analyse nr. 11)
Ap O-— 30 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme,

kalkrijke, lichte klei zonder roest (Nieuwland)
C2g 30— 70 cm grijsbruine (2,5Y5/2), zeer humusarme, kalkrijke,

lichte klei met veel duidelijke roest die naar be-
neden toe overwegend vaag wordt; geen duide-
lijke gelaagdheid (Nieuwland); scherpe overgang
naar

Algb 70— 85 cm grijze (2,5Y5/1,5), uiterst humusarme, kalkloze,
zware zavel, plaatselijk in holten ingespeelde
CaCO3 met duidelijke en vage roest (Oud- of
Middelland); geleidelijk overgaand in

Clglb 95—115 cm grijze (5Y5/1), uiterst humusarme, kalkloze,
zware zavel met roest; iets knippig (Oud- of
Middelland)

Clg2b 115—125 cm grijze (5Y5/1), uiterst humusarme, kalkloze,
lichte klei met roest; iets knippig (Oud- of
MiddeUand).

Behalve in het kalk- en profielverloop, komt de aanwezigheid van twee
afzettingen hier ook in het verloop van het poriënvolume naar voren
(zie ook afbeelding 29b).

Kaarteenheid Mn45A
Deze gronden liggen nagenoeg uitsluitend ten westen en ten noordwes-
ten van de lijn Oostburg-Sint Kruis. Enkele vlakken hebben grond-
watertrap V/VI of VII; de meeste VI.
De profielen hebben een bouwvoor die in het algemeen 35 a 45% lutum
bevat. Meestal hebben ze homogene (afb. 33c) of aflopende (afb. 33b)
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Ajb. 34 Profiel van een kalkrijke poldervaaggrond, Mn35A
Foto Stiboka R 29-22

Ap 0-25 cm donker grtjsbruine, matig humusarme, kalkrijke, lichte klei; geen roest
C2g1 25-35 cm grijsbruine, %eer humusarme., kalkrijke, lichte klei; veel roest
C2g2 35-80 cm grijze, %eer humusarme, kalkrijke, %jvare %avel, veel roest; enige schelpen
C2g3 >80 cm grijze, %eer humusarme, kalkrijke, lichte %avel; gelaagd; veel roest

profielen. Kalkrijk zand in de ondergrond (afb. 33d) komt weinig voor;
kalkarm dekzand (toevoeging . . . p) beginnend tussen 80 en 120 cm ligt
slechts in een kaartvlak ten noordwesten van Aardenburg (afb. 33f).
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Als onzuiverheid in de kaartvlakken worden profielen aangetroffen met
een bouwvoor van lichte klei (25-35% lutum).
Behalve als enkelvoudige kaarteenheid is Mn45A ook onderscheiden in
een groot samengesteld kaartvlak ten westen van Oostburg.

De opbouw van een homogeen profiel uit de Gouverneurpolder bij Sluis
is als volgt (aanhangsel 2, analyse nr. 12)
Ap O— 28 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme,

kalkrijke, zware klei zonder roest
C2gl 28— 75 cm olijfgrijze (5Y4,5/2), zeer humusarme, kalkrijke,

zware klei zonder gelaagdheid en met enige
contrastrijke roest; geleidelijk overgaand in

C2g2 75—125 cm grijze (5Y5/1,5), zeer humusarme, kalkrijke,
zware klei, zwak gelaagd en met veel contrast-
rijke, duidelijke roest.

KNIPPIGE POLDERVAAGGRONDEN
Deze poldervaaggronden hebben een kalkarme of kalkloze bovengrond
en kalkverloop C of B (zie 5.5). De knippigheid blijkt uit bepaalde ken-
merken en eigenschappen, zoals een grauwe, vlekkerige kleur van de
klei, de verdeling en de kleur van de roest en een vaak minder gunstige
structuur (zie ook 3.5.6).
De knippige poldervaaggronden zijn onderverdeeld naar bouwvoor-
zwaarte en profielverloop. In dit gebied komen slechts twee profielver-
lopen voor, nl. met een niet-kalkrijke zware ondergrond of tussenlaag
(profielverloop 4, of 4 en 3;.code 8) en min of meer oplopende profielen
zonder uitgesproken zware kleilagen (profielverloop en code 5). Beide
hebben een zavelige bovengrond. Het zijn verjongde poelgronden, die
tot het Middelland behoren.

gMn58C Knippige poldervaaggronden; %avel, profielverloop 4, of 4 en 3
Deze gronden komen alleen voor in de Veerhoekpolder ten westen van
Oostburg, waar ze in associatie liggen met gMn25C. De grondwatertrap
is daar V of V/VI.
De profielen hebben uitsluitend kalkverloop C en een bouwvoor van
knippige, slempgevoelige zware zavel (17,5-25% lutum). Binnen 80 cm
begint een storende, kalkloze, zware Heilaag, die ondieper dan 120 cm
veelal weer overgaat in kalkrijke zware zavel.

Een representatief profiel, beschreven in een perceel grasland, is als
volgt opgebouwd
Alg O— 6 cm zeer donker grijsbruine (2,5Y3,5/2), humusrijke,

kalkloze, zware zavel met matig veel roest;
knippig (Middelland); geleidelijk overgaand in

ACg 6— 20 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humeuze,
kalkloze, zware zavel met veel duidelijke, oker-
kleurige tot geelgetinte roest (Middelland);
geleidelijk overgaand in

Clgl 20— 50 cm olijfgrijze (5Y5/2), zeer humusarme, kalkloze,
lichte klei met matig veel roest; knippig (Mid-
delland); geleidelijk overgaand in

C2gl 50— 70 cm grijze (5Y5,5/1,5), zeer humusarme, kalkrijke,
lichte klei met veel roest (Middelland); scherp
overgaand in

Clg2 70—110 cm grijze(5Y5/l,5), zeer humusarme, kalkloze, zware
klei met roest; kleihuidjes op de structuurelemen-
ten; knip (Oudland); scherp overgaand in

C2g2 110—120 cm lichtgrijze (5Y6/1,5), uiterst humusarme, kalk-
rijke, zware zavel met veel contrastrijke roest
(Oudland); niet knippig.
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gMn25C Knippige poldervaaggronden; %n>are ^avel, profielverloop 5
Deze kaarteenheid wordt alleen ten westen van Oostburg, in de Veer-
hoekpolder gevonden. De eenheid ligt daar in associatie met gMn58C
en heeft grondwatertrap V of V/VI.
De gronden hebben kalkverloop B of C. Onder een bouwvoor van
knippige, kalkloze, slempgevoelige, zware zavel worden de profielen
zwaarder. Een laag van kalkloze zware klei ontbreekt echter. Veelal
bestaat de ondergrond uit kalkrijke zware zavel.

Beschrijving van een representatief profiel
Ap O— 25 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme,

kalkloze zware zavel, geen roest; weinig knippig
(Middelland)

Clgl 25— 40 cm olijfgrijze (5Y5/2), zeer humusarme, kalkloze,
zware zavel met vrij veel geelgetinte roest;
knippig (Middelland); scherp overgaand in

C2gl 40— 70 cm olijfgrijze (5Y5/2), uiterst humusarme, kalkrijke,
zware zavel met veel roest; niet knippig (Middel-
land) ; scherp overgaand in

Clg2 70—100 cm grijze (5Y5/1), zeer humusarme, kalkloze, lichte
klei met matig veel roest; knippig (Oudland);
scherp overgaand in

C2g2 100—120 cm lichtgrijze (5Y6/1), uiterst humusarme, kalkrijke,
zware zavel, matig veel roest; niet knippig.
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De samengestelde kaarteenheden

Tot het aangeven van samengestelde kaarteenheden is overgegaan wan-
neer de bodemgesteldheid op korte afstand zo .sterk wisselt dat de af-
zonderlijke eenheden te klein zijn om ze op de gebruikte schaal weer te
geven. In de meeste gevallen is het mogelijk gebleken de inhoud van de
kaartvlakken voor 70 tot 80% van hun oppervlakte te omschrijven met
twee enkelvoudige kaarteenheden.
Behalve kaartvlakken met twee kaarteenheden komen nog gebieden voor
waarin de bodemgesteldheid zo gecompliceerd is dat met het noemen van
slechts twee voorkomende kaarteenheden het vlak onvoldoende wordt
gekenschetst. Deze zijn aangegeven met de code van drie enkelvoudige
kaarteenheden. De kaartvlakken van de samengestelde kaarteenheden
zijn voorzien van verticale banden in de kleuren van de samenstellende
delen - tenzij deze eenheden dezelfde kleur hebben - en een code, die
zoveel mogelijk is gecomprimeerd.
De samengestelde kaarteenheden worden besproken in de volgorde,
waarin de eerste eenheid van de associatie in de legenda van de enkel-
voudige kaarteenheden is opgenomen. Voor de beschrijving van de ver-
schillende bestanddelen waaruit de samengestelde kaarteenheden zijn
opgebouwd, wordt verwezen naar de beschrijving van de enkelvoudige
kaarteenheden in de hoofdstukken 7 t/m 12.

13.1 Associaties van twee enkelvoudige kaarteenheden
cHn/zEZ21 Laarpod^plgronden in associatie met hoge ^warte enkeerdgronden;

beide leemarm en yivak lemie fijn yand
\t O J J \,

Deze associatie wordt gevonden op de dekzandrug van Aardenburg-
Sint Kruis en ten zuiden daarvan langs de landsgrens. De eenheid heeft
grondwatertrap VI enVI/VII.
De associatie berust op verschillen in de dikte van de humushoudende
bovengrond. Op korte afstand varieert deze van 30 a 50 cm (cHn21) tot
meer dan 50 cm (zEZ21). De overige profielopbouw is gelijk.
Ten noordoosten van Sint Kruis ligt een vlak waar de bovengrond
meer dan 8% lutum bevat (toevoeging k . . .); in een deel van een van
beide vlakken langs de landsgrens bij Eede komt leem in de ondergrond
voor (toevoeging . . . x).

/èzEZ//épZn21 Hoge, yjvarte enkeerdgronden in associatie met goor eer dgronden;
beide leemarm en %wak lemigfijn %and met kleide k

Deze associatie wordt slechts in een vrij vlak gebied ten zuiden van
Aardenburg gevonden. De grondwatertrap is er V/VI en VI.
De donkere, humushoudende bovengrond in het door overspoeling
ontstane, lutumrijke dek, kan bij deze gronden direct aansluiten op de
begraven bouwvoor van het dekzandcultuurlandschap van voor de over-
stroming. In dat geval wordt een humushoudende bovengrond van meer
dan 50 cm dikte gevonden, waarvan de N bovenste 30 cm lutumrijk is
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(/ézEZ21). Ook kan het overstromingsdek in de oorspronkelijke Al zijn
opgenomen (/èpZn21), of daarvan zijn gescheiden door een dun grijs
kleilaagje (afb. 35). De donkere bovengrond is dan steeds dunner dan
50 cm.

*zEZ21
cm-mv

AZn21/Mn22Ap Mnl2/22Ap
KREEK

^sssëësss

bouwvoor zware zavel

bouwvoor lichte zavel

ondergrond zware zavel

ondergrond lichte zavel

'begraven bouwvoor' dekzand

ondergrond dekzand

open water

AJb, 35 Door variatie in hoogteligging van het dek^andcultuurlandschap treedt bij overstroming plaat-
selijk erosie op en ontstaan verschillen in dikte van het immdatiedek. Een en ander veroorzaakt een com-
plexe bodemgesteldheid met verschillende associaties:
bumushoudende bovengrond, dikker resp. dunner dan 50 cm: associatie /feEZ21/£pZn21
spndondergrond, beginnend ondieper dan 40 cm resp. tussen 40 en 80 cm: associatie £Zn21/Mn22A/>
bomvvoor^ivaarte, lichte %avel resp. ^niare %avel: associatie Mnl2/22A/>

De ca. 30 cm dikke, zeer donker grijsbruine Apl is kalkrijk bij een lutum-
gehalte van 17,5-35%; bevat de Apl minder lutum, dan is deze over-
wegend kalkloos.
De humushoudende bovengrond van het oorspronkelijke dekzandcul-
tuurlandschap is zwart van kleur, matig humeus, zwak lemig en fijn-
zandig.

^zEZ21/Mn82A Hoge, %warte enkeerdgronden, leemarm en %wak lemïgfijn
^and met kleidek, in associatie met kalkrijke poldervaag-
gronden, klei, profielverloop 2 \

Er is slechts één kaartvlak met deze associatie onderscheiden, en wel ten
noorden van de dekzandrug van Aardenburg naar Sint Kruis ; de grond-
watertrap is VI.
Als gevolg van verschillen in reliëf van het dekzand, eventueel mede
ontstaan door erosie tijdens overstromingen, varieert de dikte van het
lutumrijke dek van ca. 30 cm tot 80 cm. Vermenging van de dunne
inundatiedekken met humeus, zwak lemig dekzand heeft geleid tot de
vorming van zwarte enkeerdgronden die bovenin lutumrijk zijn
(/èzEZ21).
Bij dikke inundatiedekken zijn gronden ontstaan met 40 a 80 cm kalk-
rijke klei (meer dan 25% lutum) met een weinig donker gekleurde
bovengrond. De klei ligt op dekzand (Mn82A^).

zEZ/pZg23 Hoge, syvarte enkeerdgronden in associatie met beekeerdgronden ;
beide lemig fijn %and

Deze associatie komt slechts in één kaartvlak voor, nl. ten westen van
Eede. De grondwatertrap is daar V/ VI.
De wisselende dikte van de humushoudende bovengrond, nu eens dikker
dan 50 cm (zEZ23), dan weer dunner (pZg23) gaf aanleiding tot de
vorming van deze associatie, t
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EK19/79 Tuineerdgronden met profielverloop 5, of 5 en 2, of 2; lichte
%avel in associatie met %ware %avel en klei

Deze eenheid ligt alleen in een vlak ten zuiden van de stadswallen van
Aardenburg en heeft grondwatertrap V/VI.

200 400 ir

kalkrijke, lichte zavèl

kalkrijk, zeer fi jn zand

b. 36 Vorming van associaties als gevolg van sterke variatie in de ^anddiepte op korte afstand

De associatie berust op de variatie in bouwvoorzwaarte. Deze wisselt
van overwegend kalkarme, lichte zavel (8-17,5% lutum) bij eenheid
EK19 tot kalkrijke, zware zavel en lichte klei (17,5-35% lutum) bij een-
heid EK79.
De gronden zijn ontstaan doordat marien materiaal van verschillende
zwaarte bij grondbewerkingen tot 50 cm of dieper met humeus dekzand
is vermengd.
Aangezien op de bodemkaart beide eenheden dezelfde kleur hebben,
ontbreken bij deze associatie de verschillend gekleurde banden.

^Zn21/Mn22A Kalklo^e vlakvaaggronden, leemarm en %wak lemigfijn %and
met kleidek, in associatie met kalkrijke poldervaaggronden,
%ware %avel, profielverloop 2

Er is slechts één kaartvlak onderscheiden, nl. ten zuiden van Sint Kruis.
De grondwatertrap is er V/VI en VI.
De complexiteit in het kaartvlak wordt veroorzaakt door de grote variatie
in de dikte van het lutumrijke dek. /èZn21 heeft een kleidek van 30 a 40
cm dikte; Mn22A bestaat uit 40 a 80 cm kalkrijke, zware zavel (17,5-25%
lutum) rustend op dekzand (toevoeging . . . p).

^Zn40A/Mnl2A Kalkhoudende vlakvaaggronden, %eer fijn %and met kleidek,
in associatie met kalkrijke poldervaaggronden, lichte snavel,
profielverloop 2

^Zn40A/Mn22A Kalkhoudende vlakvaaggronden, ^eer fijn ^and met kleidek,
in associatie met kalkrijke poldervaaggronden, %ware %avel,
profielverloop 2 ' •

>èZn40A/Mn82A Kalkhoudende vlakvaaggronden, ^eer fijn •%and met kleidek, in
associatie met kalkrijke poldervaaggronden, klei, profiel-
verloop 2

Deze drie associaties hebben als gemeenschappelijk kenmerk een in
diepte variërende ondergrond van kalkrijk zeer fijn zand(afb. 36). Deze
begint nu eens ondieper dan 40 cm (/èZn40A), dan weer tussen 40 en
80 cm (MnlZA, Mn22A, Mn82A). '
Het kleidek bij de kalkhoudende zandgronden is even zwaar als of iets
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Afl>. 37 Moderne blokverkaveling in de uit de zeventiende en achttiende eeuw daterende nietnvland-
polders van westelijk Zeeuivsch-Vlaanderen. Op de voorgrond de Zachariaspolder (A) met nog enige
bebouwing van IJ^endyke. Op de achtergrond de Ameliapolder (B) en rechts een stukje van de Groots
Jonkvromvpolder Benoorden (C). De Zachariaspolder bestaat voor een groot deel uit kalkrijke polder-
vaaggronden met profielverloop 2 en 5; in de Ameliapolder hebben de kalkrijke poldervaaggronden
profielverloop 2 (plaatgronden)

lichter dan de bouwvoor van de andere eenheid in de associatie. Bij
/èZn40A/Mn82A is de bouwvoor niet zwaarder dan lichte klei (25 a 35%
lutum).
Langs de Passegeule ontbreekt plaatselijk het kleidek.
De associaties komen alle drie verspreid over het kaartblad voor. Ze
hebben de volgende grondwatertrappen:
/èZn40A/Mn!2A: V/VI, VI, VII
/èZn40A/Mn22A: VI, VII
/èZn40A/Mn82A: V/VI, VII
Aangezien de enkelvoudige kaarteenheden Mnl2A en Mn22A op de
bodemkaart dezelfde kleur hebben, zijn ook de banden van deze asso-
ciaties met /èZn40A gelijk.

Mnl2/22A Kalkrijke poldervaaggronden met profielverloop 2; lichte snavel in
associatie met '%ware %avel

Deze eenheid ligt in enkele vlakken verspreid over het gehele gebied.
De grondwatertrap is VI; alleen ten zuidwesten van Aardenburg komt
grondwatertrap V/VI voor. Hier en ten zuiden van Sint Kruis bestaat de
ondergrond uit dekzand (toevoeging . . . .p).
De beide samenstellende eenheden van deze associatie verschillen alleen in
bouwvoorzwaarte. Op korte afstand kan deze variëren van lichte zavel
(Mnl2A) tot zware zavel (Mn22A).
De samenstellende delen hebben op de kaart dezelfde kleur. De associatie
mist daardoor de gekleurde banden.

Mnl2/15A Kalkrijke poldervaaggronden., lichte %avel; profielverloop 2 in
associatie met profielverloop 5

Deze associatie wordt verspreid aangetroffen, o.a. in de Zachariaspolder
(afb. 37). Grondwatertrap V/VI, VI en VII komen voor.
De associatie berust op variatie in de zanddiepte (afb. 36). Nu eens begint
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het zand tussen 40 en 80 cm (Mnl2A), dan weer tussen 80 en 120 cm of
het ontbreekt binnen boorbereik (MnlSA).
In een deel van het vlak ten westen van Aardenburg wordt ondieper dan
120 cm pleistoceen zand gevonden (toevoeging . . .p).

Mn22/82A Kalkrijke poldervaaggronden, met profielverloop 2; syvare yavel in
associatie met klei

Verspreid over het kaartblad worden^drie vlakken aangetroffen. Ze
hebben grondwatertrap VI.
De samenstellende eenheden verschillen in bouwvoorzwaarte. Deze kan
uiteenlopen van zware zavel (Mn22A) tot lichte klei (Mn82A).

téi
Mn22/25A Kalkrijke poldervaaggronden, %ware %avel; profielverloop 2 in

associatie met profielverloop 5
Mn22/35A Kalkrijke poldervaaggronden; %ware %avel, profielverloop 2 in

associatie met lichte klei, profielverloop 5
Deze beide samengestelde kaarteenheden omvatten gronden waarin
op korte afstand de diepte waarop de zandondergrond begint, sterk
wisselt. Deze kan zowel tussen 40 en 80 cm (Mn22A), als tussen 80 en 120
cm beginnen, of binnen boorbereik ontbreken (Mn25A, Mn35A).
Mn22/25A wordt verspreid op kaartblad 54 West gevonden en heeft
grondwatertrap V/VI, VI en VII. Bij deze gronden bestaat de bouwvoor
steeds uit zware zavel.
Mn22/35A wordt alleen aangetroffen in een kaartvlak ten noordoosten
van Sluis. De grondwatertrap is daar VI. Mn22A heeft een bouwvoor
van zware zavel; Mn35A heeft een bouwvoor van lichte klei.

Mn82/35A Kalkrijke poldervaaggronden; klei, profielver loop 2 in associatie met
lichte klei, profielverloop 5

Deze associatie wordt verspreid over het kaartblad aangetroffen en komt
voor met grondwatertrap V/VI, VI en VII.
Ook deze associatie berust op de grote variatie in diepte waarop het
zand begint. Dit kan tussen 40 en 80 cm beginnen (Mn82A), tussen
80 en 120 cm, of binnen boorbereik ontbreken (Mn35A).
Beide eenheden hebben een bouwvoor die uit lichte klei bestaat.

Mn86/35A Kalkrijke poldervaaggronden; klei, profielverloop 5, of 3 en 4, of 4
in associatie met lichte klei, profielverloop 5

Er is slechts één, betrekkelijk groot kaartvlak onderscheiden. Het ligt
ten noorden van Oostburg en heeft grondwatertrap VI.
Deze associatie berust op het voorkomen van een ondieper dan 80 cm
beginnende kleikag, die plaatselijk zwaar en kalkloos is (Mn86A), maar
elders lichter of kalkrijk (Mn35A). De zware kleilaag is 20 a 40 cm dik,
bevat 35 a 40% lutum, en begint doorgaans op 40 a 70 cm diepte.
De iets lichtere kalkarme of kalkrijke kleilaag (25 a 35% lutum) is 30 a
60 cm dik en begint op een diepte van 30 a 60 cm. Binnen 120 cm wordt
echter steeds weer een ondergrond van kalkrijke zavel gevonden.

Mnl5/25A Kalkrijke poldervaaggronden met profielverloop 5; lichte %avel in
associatie met ^ware %avel

Mn25/35A Kalkrijke poldervaaggronden met profielverloop 5; %tvare snavel in
associatie met lichte klei

Mn35/45A Kalkrijke poldervaaggronden met profielverloop 5; lichte klei in
associatie met %ware klei

Deze drie associaties hebben alle profielverloop 5. De complexiteit bin-
nen elke associatie berust op verschillen in bouwvoorzwaarte. Bij
Mnl5/25A bestaat de bouwvoor uit lichte en zware zavel, bij Mn25/35A
uit zware zavel en lichte klei, en bij Mn35/45A uit lichte en zware klei.
Mnl5/25A komt verspreid op het kaartblad voor en heeft grondwater-
trap V/VI, VI en VIL Ten noorden van Sint Kruis ligt een kaartvlak met
pleistoceen zand, beginnend tussen 80 en 120 cm (toevoeging . . . p).
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Mn25/35A wordt eveneens verspreid in het gebied gevonden. Deze
associatie komt voor met grondwatertrap V/VI en VI.
Van Mn35/45A worden slechts enkele vlakken aangetroffen. Ze liggen
hoofdzakelijk op kaartblad 53. De Gt's zijn er V/VI, VI en VII.

gMn58/25C Knippige poldervaaggronden; %avel, profielverloop 4, of 4 en 3,
in associatie met yware %avel, profielverloop 5

Deze associatie is alleen onderscheiden in de Veerhoekpolder ten westen
van Oostburg. De Gt is er V en V/VI. Het zijn verjongde poelgronden.
De complexiteit wordt veroorzaakt door het slechts plaatselijk voor-
komen van een binnen 80 cm diepte beginnende, storende laag van
kalkloze, zware klei (gMn58C). Waar deze laag ontbreekt (gMn25C)
worden de profielen wel zwaarder, maar het lutumgehalte komt niet
boven 35%. Veelal wordt binnen 120 cm diepte weer kalkrijke zware
zavel gevonden.
Beide eenheden hebben een bouwvoor van kalkloze, zware zavel met
knippige eigenschappen, die gemakkelijk verslempt.
Een deel van het gebied heeft, als gevolg van veendelven, een onegale
ligging en verwerkte profielen.

13.2 Associaties van drie enkelvoudige kaarteenheden
/èZn40A/Mn!2A/Mn22A Associatie:
— kalkhoudende vlakvaaggronden, %eer fijn %and met kleidek
- kalkrijke poldervaaggronden, lichte %avel, profielverloop 2
- kalkrijke poldervaaggronden, square yavel, profielverloop 2
Deze associatie wordt slechts in twee gebieden gevonden, nl. in de Dijck-
meesterpolder met de grondwatertrappen V/VI, VI en VII, en ten oosten
van IJzendijke met grondwatertrap VI.
De complexiteit in deze kaartvlakken wordt veroorzaakt door een op
korte afstand wisselen van de bouwvoorzwaarte en door een variatie in
de diepte waarop het zand begint.
Bij /èZn40A en Mnl2A bestaat de bovengrond uit kalkrijke lichte zavel;
het kalkrijke zeer fijne zand begint echter nu eens ondieper dan 40 cm
(/èZn40A), dan weer tussen 40 en 80 cm (Mnl2A). Wanneer een bouw-
voor van zware zavel aanwezig is (Mn22A), begint dit zand steeds tussen
40 en 80 cm diepte.

£Zn40A/Mnl2A/Mnl5A Associatie:
- kalkhoudende vlakvaaggronden, ^eer fijn %and met kleidek
- kalkrijke poldervaaggronden, lichte %avel, profielverloop 2
- kalkrijke poldervaaggronden, lichte %avel, profielverloop 5
Deze associatie, die alleen in de Dijckmeesterpolder is onderscheiden,
komt voor met grondwatertrap V/VI en VI. De gronden hebben steeds
een bouwvoor van kalkrijke lichte zavel. Deze gaat echter op een op
korte afstand sterk wisselende diepte over in kalkrijk zeer fijn zand. Bij
/èZn40A gebeurt dit binnen 40 cm, bij Mnl2A tussen 40 en 80 cm en bij
MnlSA dieper dan 80 cm.

Mnl2/22/25A Kalkrijke poldervaaggronden; associatie:
— lichte ^avel, profielverloop 2
- -^ware ^avel, profielverloop 2
- %ivare snavel, profielverloop 5
Er zijn slechts twee vlakken van deze associatie onderscheiden. Een vlak
ligt in de Dijckmeesterpolder, het andere ten noorden van IJzendijke;
beide hebben grondwatertrap V/VI en VI.
De complexiteit berust op verschillen in zwaarte van de bouwvoor en op
verschillen in de diepte waarop het zand begint. Zo bestaat de bouwvoor
afwisselend uit lichte zavel (Mnl2A) en zware zavel (Mn22A, Mn25A);
kalkrijk zeer fijn zand begint soms tussen 40 en 80 cm diepte (Mnl2A,
Mn22A) en soms pas dieper dan 80 cm (Mn25A).
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Toevoegingen en overige
onderscheidingen

14.1 Toevoegingen
De toevoegingen zijn door middel van een cursieve letter voor of achter
het symbool van de eenheid aangegeven. Voor zover zij betrekking heb-
ben op bijzonderheden die in de bovengrond voorkomen, zijn zij voor
het symbool geplaatst. In de overige gevallen staat de toevoeging achter
het symbool.
De volgende toevoegingen zijn gebruikt:
k . . . Kleidek 1, 15 d 40 cm dik. Het is gebruikt bij verschillende een-

heden van de podzolgronden, de dikke eerdgronden, de kalk-
loze en de kalkhoudende zandgronden en geeft de aanwezigheid
van een dunne lutumrijke laag op zand aan. Deze laag bestaat
gewoonlijk uit lichte of zware zavel. Bij de kalkhoudende zand-
gronden met een kleidek kunnen de omliggende kaartvlakken
een indicatie over de zwaarte van het dek geven. Dit is nl. nooit
zwaarder dan de bouwvoor van deze eenheden. Veelal is de
zwaarte er gelijk aan, soms is het dek lichter.

... x Leem beginnend tussen 40 en 120 cm en ten minste 20 cm dik. Deze
toevoeging is gebruikt bij verschillende, langs de landsgrens
gelegen eenheden van de podzolgronden, de dikke eerdgronden
en de kalkloze zandgronden. De stugge, plaatselijk humeuze
leemlaag is 20 a 40 cm dik en soms gelaagd. In of onder deze
leemlaag wordt het materiaal kalkrijk. De door fossiele vorst-
werking sterk vervormde en mogelijk niet overal doorlopende
laag begint op een diepte van 70 a 120 cm; bij de relatief hoger
gelegen podzolgronden en dikke eerdgronden veelal op ca.
100 cm of dieper.

. . .p Pleistoceen ^and beginnend tussen 40 en 120 cm. De toevoeging is
onderscheiden bij een gedeelte van de kalkrijke poldervaaggron-
den dat grenst aan het dekzandgebied. Bij de kalkrijke polder-
vaaggronden met profielverloop 2 bevindt de overgang naar het
pleistocene zand zich tussen 40 en 80 cm. Bij die met profiel-
verloop 5, tussen 80 en 120 cm. Vaak verloopt de overgang naar
de ondergrond via een 15 a 25 cm dikke humeuze Apb-horizont
van het van vóór de overstroming daterende dekzandcultuur-
landschap. Soms wordt in het dekzand een podzolprofiel of
restanten daarvan aangetroffen (zie ook aanhangsel 2, analyse
nr. 6 en 9).

J? Afgegraven. Ten westen van Sluis en ten zuiden van Biervliet
liggen kleine gebieden waar klei is afgegraven (afb. 38).

-o Vergraven. In de Braakman is op verschillende percelen grond-
verbetering toegepast door middel van diepploegen, waarbij
een gedeelte van de zavelige bovengrond met het zeer fijne

1 Klei betekent hier mineraal materiaal met meer dan 8% lutum.
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AJb. )'8 Het poldergebied ten mesten van Sluis. In het midden van de foto de ten dele geslechte stads-
wallen (A) in de Gouverneurpolder. Op de voorgrond- boven het kanaal naar Brugge (B) — de afgekleide
gronden van de Craeijenspolder (C) die als grasland in gebruik %ijn

zand uit de ondergrond is vermengd. De bewortelingsdiepte is
daardoor groter geworden. De toevoeging is ook aangegeven
in de rondom Aardenburg gelegen grachten en vestingwallen,
die nu min of meer zijn gedicht en geslecht en meer dan eens
diep zijn doorgespit.

14.2 Overige onderscheidingen
^, (in blauw) Kreekbeddingen. Dit zijn ten dele verlande kreekbed-

<v dingen die te smal zijn om nog als zelfstandige eenheid te wor-
den aangegeven. Behalve een lagere ligging hebben ze veelal
ook een andere profielopbouw of samenstelling, dan de eenheid
waarin deze onderscheiding voorkomt. De oevers kunnen even-
eens afwijkend zijn. Zo zal bijv. een smalle zone langs een met
deze toevoeging aangegeven kreek in een kaartvlak Mn35A uit
Mn25A of MnlSA kunnen bestaan; in de bedding zelf kan
Mnl2A voorkomen. Smalle kreken in het dekzandgebied heb-
steeds een profielopbouw die niet met de eenheid in overeen-
stemming is.

f Opgehoogd of opgespoten. De voor civiele doeleinden opgespoten
terreinen in de Braakman en voormalige schansen zijn op deze
wijze aangegeven.

-*• Vergraven. Terreinen met een zeer onegale ligging waar naast
elkaar opgehoogde en afgegraven gedeelten voorkomen, zoals
bij de vestinggordel rondom Sluis en rondom Retranchement.
Er is geen bodemeenheid meer aangegeven wegens de grote
heterogeniteit. Bij Sluis overwegen kalkrijke profielen met een
bovengrond van klei en met profielverloop 5. Bij Retranchement
bestaan de profielen uit kalkrijk zand waarop soms een dek van
lichte zavel ligt.

88



ij De geschiktheid van de gronden
voor de landbouw

15.1 Inleiding
De bodemgeschiktheidsbeoordeling wordt beperkt tot de akker- en
weidebouw. Beide beoordelingen worden afzonderlijk behandeld, omdat
het grasland als meerjarig gewas met zijn ondiepe beworteling geheel
andere eisen aan bodemgesteldheid en waterhuishouding stelt dan de
eenjarige, dieper wortelende akkerbouwgewassen.
Beoordeeld zijn slechts die kaarteenheden met de bijbehorende grond-
watertrap, die over een niet al te geringe aaneengesloten oppervlakte
voorkomen. Toevoegingen zijn alleen in de beoordeling opgenomen,
indien de eenheden met en zonder toevoeging verschillend worden ge-
waardeerd. Voor samengestelde kaarteenheden gelden de beoordelingen
van de samenstellende delen. De buitendijkse gronden en de kaarteen-
heden, die slechts een kleine oppervlakte beslaan, zijn niet beoordeeld.
Bij de beoordeling is uitgegaan van doelmatig ingedeelde bedrijven.
In de waardering spelen slechts die eigenschappen van de grond een rol
die niet op eenvoudige wijze door de boer kunnen worden veranderd,
zoals de bouwvoorzwaarte, het profielverloop, het kalkverloop, de dikte
van de humushoudende bovengrond, het leemgehalte en de grondwater-
trap.
De beoordeling, zowel van het bouwland als van het grasland, beoogt
niet meer te zijn dan een globale uitspraak over de geschiktheid van de
belangrijkste kaarteenheden met hun grondwatertrap.
Hoewel het in de bedoeling ligt een landelijk systeem voor de geschikt-
heidsbeoordeling te gaan gebruiken, is het nog niet mogelijk dit nu reeds
toe te passen. De gegeven beoordeling en de daartoe gehanteerde normen
zijn dus voorlopig en alleen van toepassing op dit gebied.

15.2 Geschiktheidsbeoordeling voor bouwland

15.2.1 Werkwijze
Bij de geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw zijn de kaarteenheden
met de voorkomende grondwatertrappen globaal gewaardeerd naar een
aantal kengewassen. De beoordeling berust in de eerste plaats op de teelt-
mogelijkheden van de kengewassen voor zover deze een plaats hebben in
het bouwplan. Of dit laatste het geval zal zijn, hangt voornamelijk van het
opbrengstniveau af. Daarnaast zijn ook andere factoren van belang, zoals
oogstzekerheid, grondbewerking, oogstmoeilijkheden en kwaliteit van
het produkt. Aan de hand van deze elementen is het mogelijk de kaart-
eenheden 'door te lichten' en tot een analyse te komen van hun ge-
schiktheid voor de akkerbouw.
De resultaten van de beoordeling zijn tabellarisch gerangschikt en weer-
gegeven in aanhangsel 3.

/ Teeltmogelijkheden
Voor de indeling naar teeltmogelijkheden worden de opbrengsten be-
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oordeeld in een vierdelige schaal. De hierbij gehanteerde normen zijn
opgenomen in tabel 10. Ze zijn zodanig gekozen dat ze landelijk bezien
ongeveer overeenstemmen met de volgende kwalificatie.
Klasse 4: zeer goede opbrengsten
Klasse 3: goede opbrengsten
Klasse 2: matige opbrengsten
Klasse l: slechte opbrengsten.

Tabel 10 Globale opbrengstnormen voor de verschillende teeltmogelijkheden

gewas opbrengstklasse

l

wT
zT
zG
H
R
A

sB
vB

E

V

wintertarwe
zomertarwe
zomergerst
haver
rogge
aardappelen
(Bintjes)
suikerbieten
voederbieten
(12% d.s.)
erwten
(kleine groene)
vlas

>5000
>4500
>4500
>4500
>3500
> 32

> 48
> 100

>3 800 '

>8500

5000-4000
4 500-3 800
4 500-3 800
4 500-3 500
3 500-2 800

32- 26

48- 40
100- 80

3 800-3 000

8 500-7 300

4000-3000
3 800-3 000
3 800-3 000
3 500-2 500
2 800-2 300

26- 20

40- 32
80- 60

3000-2200

7 300-6 000

<3000
<3000
<3000
<2500
<2300
< 20

< 32
< 60

<2200

<6000

kg/ ha korrel
kg/ha korrel
kg/ ha korrel
kg/ha korrel
kg/ha korrel

t/ha veldgewas

t/ ha wortel
t/ha wortel

kg/ha zaad

kg/ha ongerepeld

Men dient bij het beschouwen van de toegekende opbrengstklassen voor
ogen te houden dat deze moeten worden gezien als benadering van het
produktieniveau, gemiddeld over verschillende jaren.

2 Oogstzekerheid
De oogstzekerheid duidt het risico aan dat men met de teelt van een be-
paald gewas loopt. Genoemd worden droogterisico, risico van te veel
vocht, moeilijkheden bij opkomst en aanslaan van het gewas en risico
van uitwinteren of legeren.
Een geringe oogstzekerheid komt tot uitdrukking in de gewassenkeuze
en in een meer dan normale opbrengstspreiding van jaar tot jaar. Onder
gunstige omstandigheden kunnen de opbrengsten hoog zijn, maar in
het omgekeerde geval zijn ze laag of moet soms van een misoogst worden
gesproken.
Voor een deel is de oogstzekerheid reeds verdisconteerd in de beoorde-
ling van de teeltmogelijkheden. In aanhangsel 3 wordt een grote
oogstzekerheid (weinig risico) met +, een geringe (groot risico) met
— aangegeven.

3 Grondbeiverking
Deze beoordeling heeft betrekking op de mogelijkheden en beperkingen
bij de najaars- en voorjaarsgrondbewerkingen, inclusief zaaien en poten.
Eerder dan aan de benodigde trekkracht wordt hierbij gedacht aan de
marge voor het goed en tijdig uitvoeren van deze bewerkingen, aan de
mate van structuurbederf bij bewerking onder minder gunstige omstan-
digheden en aan het tijdig kunnen verkrijgen van een geschikt zaaibed.
Deze kenmerken hangen samen met bepaalde profieleigenschappen zoals
vroegheid, opdrachtigheid, slempigheid, structuurstabiliteit, draag-
kracht en berijdbaarheid. In aanhangsel 3 is alleen de ongunstige be-
oordeling aangegeven en wel met —.

Hierbij wordt een oordeel uitgesproken over eventuele beperkingen van
de kaarteenheden bij het uitvoeren van oogstwerkzaamheden, in het
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bijzonder bij de gemechaniseerde oogst (aardappel- en bietenrooi-
machines). Ook moeilijkheden bij de afvoer van het geoogste produkt
spelen een rol.
De beoordeling is vooral voor gewassen als aardappelen en suiker-
bieten van belang en wordt voor die gewassen slechts gegeven, indien ze
in negatieve zin uitvalt. De notatie in aanhangsel 3 is dan —.

5 Kwaliteit
Alleen consumptie-aardappelen en vlas worden op kwaliteit beoordeeld.
Voor consumptie-aardappelen betreft dit onder meer knolvorm, sor-
tering, stootblauw en kookkwaliteit, voor vlas de lengte en de kwaliteit'
van het lint. Een zeer goede kwaliteit is in aanhangsel 3 met +, een
slechte kwaliteit met — aangeduid.

15.2.2 Toelichting op de geschiktheidsbeoordeling
Bij de podzolgronden, de kalkloze zandgronden, de kalkhoudende zand-
gronden en wat minder bij de dikke zandeerdgronden en de zeeklei-
gronden met zand ondieper dan 80 cm, wordt het opbrengstniveau in hoge
mate bepaald door de diepte van de grondwaterstand in het groeiseizoen.
De in de profielen aanwezige hoeveelheid beschikbaar vocht per dm is
veelal niet voldoende om de plant regelmatig van vocht te voorzien. Ook
dringen de wortels slechts ondiep in de humusarme zandondergrond
door. Als gevolg hiervan zal eerder en ernstiger verdroging optreden
naarmate het contact tussen het grondwater en de bewortelingszone
vroeger wordt verbroken. Bij Gt VII is dit eerder het geval dan bij Gt VI
en hier weer eerder dan bij Gt V/VI.
Naarmate de humushoudende bovengrond of het klei-zaveldek dikker is,
neemt de noodzaak van aanvulling vanuit het grondwater af. Zo zal bij
gelijke grondwatertrap op gronden van eenheid Mnl2A eerder verdro-
ging optreden dan op gronden van eenheid Mnl2A/>, waar onder de
zavellaag nog een humushoudende laag van het oversllbde dekzandland-
schap voorkomt. De totale vochtinhoud van het doorwortelbare profiel
is daardoor groter en door de diepergaande beworteling blijft het contact
met het grondwater langer bewaard.
De aanwezigheid van een klei- of zaveldek (toevoeging £) bij zand-
gronden maakt een grotere gewassenkeuze mogelijk; de variatie in aard
van dit dek geeft aanleiding tot verschillen in produktieniveau en oogst-
zekerheid. De lichte dekken, ontstaan door een geringe overslibbing,
zijn gewoonlijk kalkloos en door hun geringe structuurstabiliteit slemp-
gevoelig. Zij worden lager gewaardeerd dan de zwaardere dekken die
overwegend kalkrijk zijn.
Uit de beoordelingstabel (aanhangsel 3) blijkt dat de eenheden Mnl2A/>,
Mn22Ap, MnlSA, Mn25A, Mn35A en Mn45A het hoogst gewaardeerd
zijn. Ze behoren grotendeels tot de superieure cultuurgronden van
Nederland en zijn voor vrijwel alle teelten geschikt. De lichtste en de
zwaarste gronden hebben enige bezwaren. Van Mnl2Ap en MnlSA is het
gedeelte met een bouwvoor van zeer lichte zavel (8-12% lutum) wat
minder produktief voor verschillende gewassen. Ook heeft dit deel wat
meer last van verslemping. De uit zware klei bestaande bouwvoor van
Mn45A vereist een zorgzamer behandeling om de structuur in goede
conditie te houden; bovendien geeft het oogsten onder natte omstan-
digheden grotere moeilijkheden dan bij de lichtere gronden.
Eenheid gMnSSC is sinds kort ook ten dele voor akkerbouw in gebruik.
Dank zij het hoge humusgehalte van de oude graslandzode is de structuur
nog behoorlijk, maar door ontleding van de organische stof zullen het
geleidelijk gevoelige gronden worden die zware kalkgiften vereisen en
voor verschillende teelten niet zonder risico zijn.
Eenheid gMn25C heeft een gunstiger profielopbouw en doorlatendheid.
Verslemping van de bovengrond is echter ook hier een ongunstige
factor.
Tot slot nog enige algemene opmerkingen.
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Zomergerst met brouwkwaliteit moet vooral worden gezocht in op-
brengstklasse 4.
Bij suikerbieten is het suikergehalte op de lichte eenheden iets lager dan
op de zwaardere. Het droge-stofgehalte van voederbieten is in het dek-
zandgebied ca. 2% lager dan in de zeekleipolders.
Vlas heeft in de lagere opbrengstklassen een mindere lintkwaliteit en een
onregelmatige lengte; op zware gronden (Mn45A) is het wat korter dan
op lichtere gronden (MnlSA en Mn25A).
Aardappelen hebben in het dekzandgebied een slechtere kookkwaliteit
dan op de mariene gronden. Tevens zijn ze er gevoeliger voor aantasting

' door schurft; dit kan de handelswaarde sterk doen dalen. Bij een uit klei
bestaande bouwvoor ( >25% lutum) komen meer misvormde knollen
voor dan op de lichtere gronden.
De groei van granen, peulvruchten en vlas is op de zeer lichte zavel-
gronden en in mindere mate ook nog op de matig lichte zavelgronden
geiler dan op de zwaardere gronden, waarbij de kans op legering en
ziekten ook groter is.

15.3 Geschiktheidsbeoordeling voor grasland

15.3.1 Werkwijze
Bij de geschiktheidsbeoordeling voor blijvend grasland zijn de belang-
rijkste kaarteenheden per grondwatertrap beoordeeld naar enkele fac-
toren, die grote invloed uitoefenen op de mate van geschiktheid. Dit zijn
de voorjaarsontwikkeling, de groeivertraging in de zomer, de draag-
kracht van de zode en de gebruikswaarde. Per kaarteenheid worden de
drie eerstgenoemde factoren in een vierdelige schaal gewaardeerd, waar-
bij het hoogste cijfer steeds de gunstigste beoordeling aangeeft; de
gebruikswaarde is in een driedelige schaal ingedeeld (aanhangsel 4).
Meerjarige kunstweide(2-6 jaar) is alleen beoordeeld op gebruikswaarde;
alleen die kaarteenheden, waarop regelmatig kunstweide voorkomt, zijn
hiervoor gewaardeerd.
Aangezien geschikt documentatiemateriaal ontbreekt, kan geen exacte
omschrijving van de beoordelingsnormen worden gegeven. De beoorde-
ling berust op veldervaring, inlichtingen van de Rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst en gesprekken met boeren.

/ l/oorjaarsontivikkeling
De voorjaarsontwikkeling van het gras is van betekenis voor de be-
drijfsvoering. Bij een vroege ontwikkeling kan het vee vroeg worden
ingeschaard en wordt een betere spreiding van de werkzaamheden ver-
kregen.
De volgende indeling is gemaakt (aanhangsel 4):
1 zeer laat (deze aanduiding komt bij de beoordeelde eenheden niet

voor)
2 laat
3 normaal
4 vroeg.
Hiermede wordt tevens een uitspraak gedaan over de lengte van de
groeiperiode. Vroeg (4) in het voorjaar betekent veelal tevens een goede
hergroei in het najaar, zodat het vee in de herfst nog lang kan worden
geweid. Een indicatie over groeivertraging in de zomer wordt er evenwel
niet mee gegeven. De aard van de voorjaarsontwikkeling houdt, behalve
met het bodemprofiel, vooral verband met de water- en warmtehuis-
houding van de grond. Deze factoren worden op hun beurt weer door de
grondwaterstand beïnvloed.
Bij een normale (3) voorjaarsontwikkeling zal het vee in de tweede helft
van april over voldoende gras kunnen beschikken. Bij een vroege (4)
en late (2) ontwikkeling is dit ongeveer twee weken eerder resp. later.
Door de gunstige klimatologische omstandigheden zijn gronden, die
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elders in het land een normale voorjaarsontwikkeling hebben, in wes-
telijk Zeeuwsch- Vlaanderen vroeg.

2 Groeivertraging in de
Te zamen met de voorjaarsontwikkeling geeft de groeivertraging in de
zomer een beeld van het verloop van de grasgroei in het groeiseizoen. On-
der normale omstandigheden komen twee groeitqppen voor, een in het
voorjaar en een in de nazomer. Tussentijds ontstaat gewoonlijk een
groeivertraging, bekend als zomerdepressie, die meer of minder schade-
lijk is. Het begrip groeivertraging in de zomer omvat niet alleen de
zomerdepressie, maar ook een te laag absoluut niveau van hergroei in de
(na)zomer. Voorjaarsontwikkeling en groeivertraging zijn bepalend
voor de brutoproduktie van het grasland.
Er zijn 4 klassen onderscheiden:
1 zeer sterke groeivertraging (schadelijk)
2 sterke groeivertraging (zeer hinderlijk)
3 matige groeivertraging (hinderlijk)
4 geen of weinig groeivertraging (weinig hinderlijk).
Een zeer sterke groeivertraging (1) komt alleen voor bij gronden waarop,
als gevolg van vochttekort, ook in normale jaren in de nazomer slechts
een zeer beperkte hergroei van het gras optreedt. In blijvend grasland
kunnen goede grassen zich in dit milieu moeilijk handhaven. Bij een
sterke groeivertraging (2) is er sprake van een lange periode met stil-
stand in de grasgroei en is de hergroei beperkt. Door de regelmatige
verdroging gaat bovendien de kwaliteit van het grasbestand geleidelijk
achteruit. Ook bij een matige groeivertraging (3) is er nog sprake van
een periode met een stilstand in de grasgroei. Nadelige gevolgen voor het
grasbestand heeft dit vrijwel niet; het is echter wel hinderlijk voor de
bedrijfsvoering, vooral als men uitsluitend de beschikking heeft over
zulke gronden. In de klasse met geen of weinig groeivertraging (4) is
de grasproduktie 's zomers wel niet gelijkmatig, maar van de groeiver-
traging wordt bij de bedrijfsvoering geen of weinig hinder ondervonden.
Deze onderscheiding komt bij de beoordeelde kaarteenheden niet
voor.

3 Draagkracht van de
De draagkracht van de zode is van belang voor het rendement van het
grasland in verband metbeweidingsverliezendoorvertrapping.Degevoe-
ligheid voor vertrapping, maar ook voor machinale bewerking, is
afhankelijk van de draagkracht van de bovenste 10 a 20 cm. Deze wordt
bepaald door het humusgehalte, de textuur en het vochtgehalte van de
laag.
In het algemeen wordt een vierdeling naar de draagkracht gemaakt.
In dit gebied komen slechts gronden voor met een grote of matige
draagkracht.
Bij een matige draagkracht (3) zal er in voor- en najaar, vooral in natte
jaren, vertrapping van de zode kunnen optreden. Blijvend nadelige ge-
volgen voor het grasbestand heeft deze mate van vertrapping in de rest
van het groeiseizoen niet. Alleen de netto-produktie van het grasland
wordt er nadelig door beïnvloed. Op gronden met een grote draagkracht
(4) komt zelden of nooit vertrapping van de zode voor.

4 Gebruikswaarde
De netto-produktie van grasland is de beste norm voor de geschiktheids-
beoordeling. Er is echter weinig geschikt cijfermateriaal beschikbaar,
zodat 'op deze basis geen beoordeling kan worden gegeven. Met steun
van de beoordelingen over de voorjaarsontwikkeling, de groeivertraging
in de zomer en de draagkracht van de zode, eigenschappen die het op-
brengstniveau in belangrijke mate beïnvloeden, kan een globale schat-
ting worden gegeven van de gebruikswaarde.
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Er wordt een indeling in drie klassen gegeven, namelijk goede, matige,
en geringe gebruikswaarde.
Gronden met een goede (3) gebruikswaarde (goede graslandgronden)
leveren veel gras, veelal met een goede veevoederkwaliteit; de gevoelig-
heid voor bepaalde weersinvloeden (zoals veel regen en lage tempera-
tuur) is niet groot.
Gronden met een matige (2) gebruikswaarde (matige graslandgronden)
hebben bij de graslandexploitatie beperkingen, bij v. door groeivertraging.
Bij gronden met vochttekort is het de brutoproduktie, bij natte gronden
de nettoproduktie die te wensen overlaat.
Gronden met een geringe (1) gebruikswaarde (slechte graslandgronden)
zijn voor de exploitatie van een goed graslandbedrijf te droog of te nat.
Een goede botanische samenstelling van de zode is op deze gronden niet
te handhaven.

15.3.2 Toelichting op de geschiktheidsbeoordeling
Het grasland is in dit gebied met overwegend akkerbouw van onder-
geschikte betekenis. Voor de mariene afzettingen kan men wel stellen dat
het bodemgebruik slechts dan grasland is, als akkerbouw -om de een of
andere reden niet tot de mogelijkheden behoort. Vaak wordt het grasland
dan benut voor vetweiderij. De huisweitjes buiten beschouwing gelaten,
kan de oorzaak hiervan zijn een ongunstige ligging, zoals bij dijken en
laag gelegen, natte kreekoevers of een mindere geschiktheid voor akker-
bouw, zoals bij de sterk droogtegevoelige eenheid Zn40A bij diepe
grondwaterstanden. Grasland komt dus niet voor op de daarvoor van
nature geschikte, maar op de voor akkerbouw minder geschikte gronden.
De waterbeheersing is geheel'afgestemd op het bouwland, waardoor de
grondwaterstanden in de zomer voor een optimale grasproduktie te diep
zijn. Toch heeft het grasland op de poldervaaggronden (Mn . . .) zonder
zand binnen 80 cm beneden maaiveld (profielverloop 5) een goede ge-
bruikswaarde. Bij een oordeelkundige bedrijfsvoering en bemesting mag
op 9 a 10 ton droge-stofproduktie (bruto) van goede kwaliteit worden
gerekend. Bij een zeer diepe ontwatering (Gt VII) wordt de produktivi-
teit geringer wegens vochttekort in de zomer. In nog sterkere mate geldt
dit voor de poldervaaggronden met zand binnen 80 cm diepte (profiel-
verloop 2) en vooral voor de vlakvaaggronden (Zn . . .). Afnemende
diepte van de zandondergrond, toenemende zandgrofheid en grotere
diepte van de grondwaterstanden leiden tot een geringere gebruikswaar-
de. Zo kan eenheid Zn40A met Gt VII wegens grote droogtegevoelig-
heid slechts voor zeer extensieve beweiding worden benut.
In het dekzandgebied is het grasland niet beperkt tot de voor akkerbouw
weinig geschikte gronden. Hoewel ook hier zuivere weidebedrijven vrij-
wel ontbreken, treft men er wel gemengde bedrijven aan met melkvee-
houderij . De grondwatertrap en daarmede samenhangend de vochtvoor-
ziening bepaalt grotendeels de gebruikswaarde. Eenheid cHn21 met
Gt VII is, ondanks het vrijwel uitsluitende gebruik als grasland, hier-
voor ongeschikt. De overige eenheden hebben in combinatie met de
voorkomende grondwatertrappen een matige of goede gebruikswaarde
voor blijvend grasland en meerjarige kunstweide.

15.4 Bodemgebruik en bouwplan
Een overzicht van het bodemgebruik en het bouwplan geeft tabel 11.
Ter vergelijking zijn deze gegevens niet alleen van westelijk Zeeuwsch-
Vlaanderen maar ook van geheel Zeeland vermeld; voorts zijn nog ge-
gevens van enige karakteristieke gemeenten opgenomen. Het gebied
van de gemeente Aardenburg bestaat voor ongeveer de helft uit dek-
zandafzettingen, het andere deel wordt door de zeekleipolders ingeno-
men. In de gemeente Schoondijke komen in ongeveer gelijke opper-
vlakten vrijwel uitsluitend de kaarteenheden Mn25A en Mn35A voor.
Binnen de gemeente Zuidzande overheerst de eenheid Mn45A met ca.
70%, gevolgd door Mn35A met ca. 20% en Mn25A met ca. 10%.
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Het reeds lang sterk gemechaniseerde westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen
is in nog grotere mate dan overig Zeeland een overwegend akkerbouw-
gebied. Slechts 15% van de oppervlakte bestaat uit grasland en niet
meer dan 3% wordt voor tuinbouw gebruikt. De aanwezigheid van dek-
zandafzettingen veroorzaakt in de gemeente Aardenburg een ver boven
het gemiddelde uitkomend percentage grasland. In de zeekleipolders is
het grasland veelal beperkt tot de voor akkerbouw minder geschikte
delen, zoals dijken, lage percelen langs kreken en hoog gelegen, zeer
droogtegevoelige zeezandgronden.

Tabel 11 Bodemgebruik en bouwplan over 1962 tjm 1964.
Gegevens ontleend aan de meitellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Zeeland Westelijk Gemeente Gemeente Gemeente
Zeeuwsch- Aarden- Schoon- Zuid-
Vlaanderen burg 1 dijke 2 zande 3

Oppervlakte in % van de
cultuurgrond
akkerbouw . 74
grasland 17
tuinbouw 9

Oppervlakte in % van het bouwland
granen 41

wintertarwe 18
zomertarwe 5
zomergerst 17
diversen l

knol- en wortelgewassen 28
aardappelen 10
suikerbieten 16
voederbieten 2

peulvruchten 13
erwten en schokkers 10
bruine en witte bonen 3

handelsgewassen 12
vlas 11
karwij l

diversen 7
graszaad 4
groenvoedergewassen 3

101

82 73
15 23
3 5

21
2

18

5
13
2

10
6

16
2

41

20

16

18

18
2

23
2

•4
11
4

10
6

15
l

45

19

16

16

23
2

16

6
15
l

85
12
3

41

22

14

18
17
l

23
3

12

5
14

10
3

16

38

19

13

24

101 101 100 100

1 Voor ca. 50% dekzandafzettingen en ca. 50% zeekleipolders
2 Voor ca. 50% Mn25A en ca. 50% Mn35A
3 Voor ca. 70% Mn45A, ca. 20% Mn35A en ca. 10% Mn25A

Bij de akkerbouwgewassen overheersen de granen met voornamelijk
wintertarwe en zomergerst. Haver ontbreekt in het bouwplan vrijwel
geheel en ook zomertarwe is van weinig betekenis omdat de teelt van
wintertarwe voldoende oogstzeker is. De zomergerst is in de zeeklei-
polders door de goede kwaliteit gewild als bouwgerst. In het dekzand-
gebied is de kwaliteit ervan minder. Op zware gronden wordt minder
zomergerst geteeld dan op de lichtere. De laatste jaren is een verschuiving
merkbaar van zomergerst naar wintertarwe.
Het in vergelijking met de rest van Zeeland meer arbeidsextensieve
karakter van de Zeeuwsvlaamse akkerbouw blijkt uit het geringere per-
centage knol- en wortelgewassen; vooral aardappelen worden er minder
verbouwd. De zwaarte van de grond blijkt hier van weinig invloed te
zijn op de teelt van consumptie-aardappelen. Zo wijkt op de kalkrijke
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zware kleigronden in de gemeente Zuidzande het percentage niet af van
het gemiddelde van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Tegen de verwach-
ting in is dit zelfs ook niet het geval met vlas, hetgeen wel aan de goede
hoedanigheid' en ontwateringstoestand van deze zware gronden zal
moeten worden toegeschreven.
Verschillen in zwaarte komen wel tot uitdrukking bij de teelt van karwij.
Dit gewas, waarvan de helft van het Zeeuwse areaal in westelijk
Zeeuwsch-Vlaanderen ligt, wordt bij voorkeur op de zwaardere gronden
geteeld. Het tweejarige gewas is weinig arbeidsintensief en laat een goede
structuur na, mede omdat het reeds in de voorzomer wordt geoogst en
daardoor de kans op structuurbederf gering is. De teelt van bonen, zowel
bruine als witte, is in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen relatief belangrijk.
De kans op een te droog zaaibed maakt de zware gronden voor deze
teelt minder gewild.
Het bouwplan van de bedrijven in de gemeente Aardenburg vertoont
wel enige verschillen met het gemiddelde van dit gewest, maar de af-
wijkingen zijn niet zo groot als men op grond van de ca. 50% dekzand-
afzettingen zou vermoeden. Wel komt er veel meer zomergerst voor en
wat minder wintertarwe, maar de oppervlakte met de specifieke gewas-
sen van een zandgebied, zoals rogge, haver, maïs en mengteelt van haver
en gerst, bedraagt niet meer dan 2%. Voorts treft men er wat minder
suikerbieten en meer voederbieten aan. De oorzaak van het geringe
verschil kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de nabijheid van het
polderland, waardoor langer aan een kleivruchtwisseling wordt vast-
gehouden. Maar bovenal maakt de 'lemige' bovengrond of, bij sterkere
mariene beïnvloeding, de aanwezigheid van een kleidek een ruimere
gewassenkeuze mogelijk dan in een puur dekzandgebied.
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AANHANGSEL. 1 Alfabetische lijst van kaarteenbeden met hun oppervlakte en de bladzijde van
beschrijving

Enkelvoudige kaarteenheden Oppervlakte Beschrijving
met grondwatertrap in ha -1 in % 2 op blz.

cHn21-VI 70 0,3 54
-VII 40 0,2

cHn23-V/VI 25 0,1 55
-VI 145 0,7

EK19-V/VI 75 0,4 58
EK793 58
gMn25C3 80
gMn58C3 79
£cHn21-VI 45 0,2 54
£PZn21-V/VI 30 0,1 60

-VI 220 1,1
/èzEZ21 3 56
/èZn21 3 62
£Zn21x-V/VI 70 0,3 62

-VI 100 0,5
£Zn40A-ÏÏI 30 0,1 63

-V/VI 200 1,0
-VI 180 0,9
-VII 235 1,1

Mnl2A-II 5 — 7 0
-V/VI 180 0,9
-VI 140 0,7
-VIT 50 0,2

Mnl2A/>-VI 85 0,4 70
Mn22A-V/VI 245 1,2 70

-VI 270 1,3
Mn22A/)-VI 15 0,1 70
Mn82A-V/VI 160 0,8 70

-VI 195 0,9
-VII 125 0,6

Mn82Ajö3 70
Mnl5A-III 5 — 74

-V 40 0,2
-V/VI 480 2,3

Mnl5A-VI 920 4,4
-VII 80 0,4

Mnl5A/>-V/VI 50 0,2 74
-VI 10 —

Mn25A-V 40 0,2 74
-V/VI 830 4,0
-VI 3 600 17,4

Mn25A/>-VI 75 0,4 74
-VII 50 0,2

Mn35A-V/VI 465 2,2 74
-VI 3 325 16,0
-VII 165 0,8

Mn35Ap-VI 80 0,4 74
Mn45A-V/VI 85 0,4 74

-VI 740 3,6
-VII 100 0,5

Mn45A/>-VI 10 — 74
Mn86A3 74
MOb754 35 0,2 66
pZg21x-V/VI 250 1,2 59
pZg23-V/VI 75 0,4 60
pZg23x-V/VI 135 0,7
pZn21-V/VI 45 0,2 60
ZEZ21-VI 65 0,3 56
2EZ23-V/VI 100 0,5 57
zEZ23x-V/VI 20 0,1 57
Zn40A-II 15 0,1 63

1 De oppervlakte is afgerond op 5 ha voor totalen < 999 ha en op 25 ha voor grotere
oppervlakten.

2 De totale oppervlakte gekarteerde gronden is op 100 gesteld. De percentages zijn af-
gerond op 0,1%. Percentages beneden 0,1% zijn niet vermeld (—).

3 Komt alleen in samengestelde kaarteenheden voor.
4 Buitendijks gelegen.
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AANHANGSEL / (vervolg)

Enkelvoudige kaarteenheden Oppervlakte Beschrijving
met grondwatertrap in ha1 in % 2 op blz.

-II/IV 110 0,5 63
-III 85 0,4
-V/VI 20 0.1
-VI 125 0,6
-VI/VII 105 0,5
-VII 80 0,4

1 De oppervlakte is afgerond op 5 ha voor totalen < 999 ha en op 25 ha voor grotere
oppervlakten.

2 De totale oppervlakte gekarteerde gronden is op 100 gesteld. De percentages zijn af-
gerond op 0,1%. Percentages beneden 0,1% zijn niet vermeld (—).
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AANHANGSEL 1 (vervolg)

Samengestelde kaarteenheden
met grondwatertrap

cHn/zEZ21-VI
-VI/VII

cHn/zEZ21x-VI
EK19/79-V/VI
gMn58/25C-V

-V/VI
£cHn//èzEZ21-VI
/èzEZ21/Mn82A/>-VI
/èzEZ21//èpZn21-V/VI

-VI
£Zn21/Mn22A/>-V/VI

-VI
£Zn40A/Mnl2A-V/VI

-VI
-VI/VII
-VII

^Zn40A/Mn22A-VI
-VII

/èZn40A/Mn82A-V/VI
-VII

£Zn40A/Mnl 2A/Mn22A-V/ VI
-VI
-VII

£Zn40A/Mnl2A/Mnl 5A-V/VI
-VI

Mnl2/22A-VI
Mnl2/22Ap-V/VI

-VI
Mnl2/15A-V/VI

-VI
-VII

Mnl2/15A/>-VI
Mnl2/22/25A-V/VI

-VI
Mn22/82A-VI
Mn22/25A-VI

-VII
Mn22/35A-V/VI
Mn82/35A-V/VI

-VI
-VII

Mnl5/25A-V/VI
-VI
-VII

Mnl5/25A;>-VI
Mn25/35A-V/VI

-VI
Mn35/45A-V/VI

-VI
-VII

Mn86/35A-VI
zEZ/pZg23-V/VI

TOTAAL

Toevoegingen en
overige onderscheidingen

Ĥ>

t
-»•
water
bebouwde kommen enz.

Oppervlakte
in ha 1

110
50
55
40
55
25
55
30

165
100
10
90
25

165
105
110
75
30
50

120
15

180
10
65
15

245
155
45
40

150
95
15
60
25

220
70
65
70

115
215
100
115
245
20
90
75

595
25

460
110
155

50

20725

oppervlakte
30

165
105
125
185
405

in % 2

0,5
0,2
0,3
0,2
0,3
0,1
0,3
0,1
0,8
0,5
—
0,4
0,1
0,8
0,5
0,5
0,4
0,1
02
0,6
0,1
0,9
—
0,3
0,1
1,2
0,7
0,2
0,2
0,7
0,5
0,1
0,3
0,1
1,1
0,3
0,3
0,3
0,6
1,0
0,5
0,6
1,2
0,1
0,4
0,4
2,9
0,1
2,2
0,5
0,7
0,2

99,6

in ha

Beschrijving
op blz.

81

81
83
86

81
82
81

83

84

84

84

86

86

84
84

84

84
86

85
85

85
85

85

85
85

85

85
82

1 De oppervlakte is afgerond op 5 ha voor totalen < 999 ha en op 25 ha voor grotere
oppervlakten.

2 De totale oppervlakte gekarteerde gronden is op 100 gesteld. De percentages zijn af-
gerond op 0,1%. Percentages beneden 0,1% zijn niet vermeld (—).
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Analyse-uitslagen van grondmonsters

Volg-
nr.

1

2

kaart-
eenheid

/èzEZ21

PZg23

hori-
zont

Apl
Ap2
Clgl
Clg2

Apl
Ap2g

diepte
in cm

0- 30
30- 60
60- 90
90-100

0- 20
20- 27

(Al+Cl)g27- 40

3

4

5

6

/èpZn21

£Zn40A

Mnl2A

Mn22Ap

Clgl
C2gl
C2g2

Apl
Ap2
AC
Clg

Ap
C2gl
C2g2
C2g3

Ap
C2gl
C2g2
C2g3

Ap
C2g
Apb
B2b
B3b

45- 60
85-110

110-120

0- 25
25- 48
48- 57
57-100

0- 20
20- 30
40- 65
65-120

0- 25
25- 60
60- 95
95-120

0- 25
25- 49
49- 77
77- 90
90-100

pH
KC1

7,4
7,4
7,0

. 7,3

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

7,3
7,2
7,2
6,9

7,1
7,2
7,5
8,0

7,6
8,0
7,6
8,2

7,1
7,2
7,2
7,0
7,0

CaC03

in%

2,0
0,2
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
5,7
9,1

2,9
0,2
0,2
0,2

13,5
12,1
8,0
5,6

7,1
9,5
7,0
4,5

7,7
8,3
0,2
0,2
0,2

humus
in %

2,3
3,0
0,3
0,3

2,3
1,2
0,8
0,3
0,2
0,1

2,4
2,1
1,1
0,4

3,2
1,0
0,4
0,4

1,9
0,7
0,4
0,3

2,0
1,5
3,2
1,1
0,5

in %

<2 <16

16 25
6 11
1 2
3 4

6 13
7 12
3 6
1 2
6 8
7 13

16 26
4 9
4 9
2 6

17 25
10 15
6 8
4 6

12 16
9 12
5 8
2 3

24 37
23 34

7 13
3 7
2 6

van de

<50

40
17
6
8

23
21
13
5

26
41

44
17
14

6

48
25
13
7

45
34
17
6

63
64
16
7

13

minerale

50-105

27
28
30
36

24
30
29
35
29
26

16'
18 !
18 !
21 !

21 i
30 !
71

12

32
36 !
32 i
13 *

18 !
23 J

19 !
22 1

20 1

delen

105-150

20
33
35
26

30
23
33
36
25
18

23 2

39 2

42 2

40 2

28 2

43 2

70 2

60

15
17 2

35 2

38 2

15 2

112

39 2

40 2

472

>150

13
24
28
30

26
27
25
24
20
15

18
27
27
34

4
3

10
22

9
13
16
43

3
2

27
32
21

M50 lutum/ kali- basen in %
si ib nxa-
x 100 tie Na K Mg Ca

64
125
125
120

125
125
125
120
120
115

62
125
125
130

68
67

120
130

75
75

115
145

65
68

125
125
120

coörd.
w/o
z/n

18.05
364.75

22.52
363.95

22.33
365.90

38.52
371.55

33.86
373.47

22.25
366.07

lab.
nr.

A244501
A244502
A244503
A244504

A244505
A244506
A244507
A244508
A244509
A244510

A630141
A636819
A630143
A630144

A630134
A630135
A630136
A294242

A294162
A294163
A294164
A294165

A630145
A630146
A630147
A630148
A630149



10

11

12

Mn82A

MnlSA

Un\5Ap

Mn25A

Mn35A

Mn45A

AP
C2gl
C2g2
C2g3
C2g4

Ap
C2gl
C2g2
C2g3

Ap
C2gl
C2g3
Alb
(B + C)b

Ap
C2gl
C2g2
C2g3
C2g4

Ap
C2g
Alb
Clglb

Ap
C2gl
C2g2

0- 25
25- 35
35- 60
60- 90
90-120

0- 30
30- 55
55- 90
90-120

0- 25
25- 40
60- 82
82- 95
95-120

0- 28
28- 48
48- 80
80-105
105-120

0- 30
30- 68
73- 85
95-115

0- 28
28- 75
75-100

1,2
7,2
7,4
7,6
7,8

7,5
7,8
8,1
8,2

7,0
7,4
7,7
7,3
7,0

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

7,3
7,4
7,3
6,8

6,9
7,3
7,4

15,1
16,9
13,9
10,6
7,7

6,3
12,5
12,5
5,2

3,4
8,0
10,7
0,0
0,0

10,0
13,5
13,7
14,4
12,0

6,9
10,9
0,3
0,0

9,6
18,3
23,2

2,9
1,4
0,7
0,6
0,5

3,0
0,9
0,5
0,2

2,1
0,9
0,6
1,3
0,5

2,0
1,3
1,0
1,2
0,8

2,2
1,6
0,7
0,7

3,0
1,2
1,4

32
25
11
5
2

16
12
11
3

15
11
12
0
0

20
26
20
22
17

32
36
18
24

46
46
39

49
39
16
8
6

22
18
15
5

23
15
19
0
0

30
38
29
32
23

47
'55
30
35

69
72
66

73
57
29
15
7

65
63
37
12

52
43
59
5
6

75
79
73
73
60

77
87
77
78

94
98
94

91

14 1

111

51

81

29
34
56
36

32
45
34
26
30

21
20
25
24
30

16
10
17
18

4
3
5

14 2

24 2
492
442
492

6
3
7
46

10
9
5
33
39

3
2
3
3
10

7
2
4
3

2
0
1

5
6
10
37
37

1
0
0
7

7
3
3
36
26

1
0
0
0
1

1
0
2
1

1
0
0

65
64
69

140
135

73
67
73

115

65
75
63

135
125

67
68
69
69
74

68
65
60
69

67
64
59

1,5
2,3
3,3

15 1,1
16 1,8
28 1,6

15 1,6
28 1,5
25 1,8

2,7
4,1

1,9
2,9
2,4

1,5
0,8
1,0

1,1
1,0
0,8

2,1
1,5
1,8
2,7
0,8

2,9
2,5
2,0

1,5
0,8
3,3

3,9
3,6
3,9

3,7
3,0
3,0
3,8
4,1

4,9
5,8
7,8

95,5
96,1
92,4

93,9
93,6
93,7

92,6
94,0
93,4
90,8
91,0

90,2
88,8
87,7

21.84
370.11

28.84
373.27

16.15
366.38

33.74
370.29

18.43
368.95

14.74
372.31

A630150
A630151
A630152
A630153
A630154

A294152
A294153
A294154
A294155

A294156
A294157
A294159
A294160
A294161

A294147
A294148
A294149
A294150
A294151

A294141
A294142
A294144
A294145

A294138
A294139
A294140

O
Ln

50- 90 mu
90-150 mu



AANHANGSEL 3 Globale gescbiktheidsbeoordeling van de voornaamste kaarieenheden voor de
belangrijkste akkerbouwgewassen

kaarteenheid ]

en
grondwatertrap

cHn21-VI
cHn21-VII
£cHn21-VI
cHn23-VI

ZEZ21-VI
/èzEZ21-V/VIenVI3

ZEZ23-V/VI

PZg21x-V/VI
PZg23-V/VI
/èpZn21-V/VIenVI

teeltmogelijkheden 2

wT

3/4
2/3

3/4
3

3
3/4

zT

3/4
2/3

3/4
3

3
3/4

zG

3
2
3/4
3

3
3/4
3

3
3
3/4

H

3
2
4
3

3
4
3

3
3
4

R

3
2

4

4

4

4
4

A

2
1
3
3

2/3
3
3

3
3
2

sB

3
2

3/4
2/3

2/3
3

vB

2
1
3/4
3

2/3
3/4
3

3
3
3/4

E

2
1/2
3/4
3

2/3
4
3

3
3
3/4

V wT

3/4 (-)
2/3 -

3/4 (-)
3

2/3
3/4 (-)

,èZn21x-V/VIenVI 3 3 3 / 4 4 3 3 3 3 3 (—)

£Zn40A-V/VI 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 3 3 3 / 4 3 / 4
£Zn40A-VI 3 3 3 3 2 / 3 2 / 3 3 3 —
AZn40A-VII 2 2 2 3 2 1 / 2 2 2 —

Mnl2A-V/VIenVI 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 3 3 4 3 / 4

Mnl2A-VII 3 3 3 - 3 3 3 3 3
Mnl2A/>-VI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .
Mn22A-V/VIenVI 4 4 4 3 3 / 4 3 4 3 / 4
Mn22Ap-VI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .
Mn82A-V/VI e n V I 4 4 4 3 3 / 4 3 4 3 / 4
Mn82A-VII 3 3 3 3 3 3 4 3

Mn86A-VI3 4 4 4 3 3 / 4 3 / 4 4 3 / 4

Mnl5A-V/VI, VI en VII
Mn25 A- V/ VI, VI en VII
Mn35A-V/VI, VI en VII
Mn45A-V/VI,VIenVII

gMn58C-VenV/VI3

gMn25C-VenV/VI3

4
4
4
4

3
4

4
4
4
4

3
4

4
4
4
4

3
4

4
4
4
3

3
3

4
4
4
4

3
3

4
4
4
4

3
3

4
4
4
4

3
4

4 +
4 +
4 +
3/4 +

2 —
3

1 in de volgorde van de legenda; toevoegingen zijn alleen opgenomen, indien van invloed
op de beoordeling.
2 wT wintertarwe sB suikerbieten

zT zomertarwe vB voederbieten (12% d.s.)
zG zomergerst E erwten (kleine groene)
H haver V vlas
R rogge
A aardappelen (Bintjes)

3 komt alleen in samengestelde kaarteenheden voor.

Niet beoordeeld wegens ongeschiktheid voor bouwland of geringe oppervlakte:
cHn23-V/VI; EK19-V/VI; EK79-V/VI; £PZg21-V/VI; Zn40A-II/IV; Zn40A-III; Zn40A-

Verklaring van de gebruikte cijfers en tekens (zie ook 15.2.1) *
teeltmogelijkbeden oogst^ekerheid
1 slechte opbrengsten — groot risico
2 matige opbrengsten (—) plaatselijk groot risico
3 goede opbrengsten + weinig risico
4 zeer goede opbrengsten

* geen aanduiding betekent: teeltmogelijkheid van het gewas is niet ter zake; overige fac-
toren: normaal.
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oogstzekerheid

zT zG H sB . vB E

grond- oogst- kwali-
— „ bewer- moeilijk- teit
V king heden

A sB A V

opmerkingen

matig droogtegevoelig
sterk droogtegevoelig
variatie in produktieniveau door verschil in zwaarte en kalkgehalte kleidek

— ruimere gewassenkeuze dan cHn21 door bijmenging van klei in de bovengrond

ligt als rug; vooral in de kern droogtegevoelig
(—) variatie in produktieniveau door verschil in zwaarte en kalkgehalte kleidek
— plaatselijk nogal nat

+ + + + -h

— (—) variatie in produktieniveau door verschil in zwaarte en kalkgehalte kleidek

— (—) idem en door plaatselijk onvoldoende ontwatering (leemlaag)

(—) \ door variatie in zwaarte kleidek en grofheid zandondergrond
— ƒ verschil in droogtegevoeligheid en daardoor in opbrengst

— — sterk droogtegevoelig

(—) droogterisico bij Gt VI iets groter ~) met bouwvoor van zeer lichte zavel iets
dan bij V/VI ^ slempig en iets minder produktief

— — matig droogtegevoelig J
+ + vooral het lichtere deel iets slempig

droogterisico bij Gt VI iets groter dan bij V/VI

droogterisico bij Gt VI iets groter dan bij V/VI
— matig droogtegevoelig

plaatselijk kalkarm, slempig en moeilijk bewerkbaar

met bouwvoor van zeer lichte zavel iets slempig en iets minder produktief

naarmate GHG dieper ligt, minder grondbewerkings- en oogstmoeilijkheden

slempig; naarmate GHG ondieper ligt minder geschikt, bij GHG < 20 cm
ongeschikt voor akkerbouw

+

V/V1; Zn40A-VI; Zn40A-VI/VlI; Zn40A-VII; MOb75; Mnl2A-III; Mnl2A-V; Mn22A-V; Mnl5A-III; Mnl5A-V

grondbeiverking
— sterke beperkingen
(—) plaatselijk sterke beperkingen

oogstmoeilijkheden
— groot

(—) plaatselijk groot

kwaliteit
— slecht

(—) plaatselijk slecht
+ zeer goed
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AANHANGSEL 4 Globale geschiktheidsbeoordeling van de voornaamste kaarteenheden voor blijvend grasland en meerjarige kunstweide

kaarteenheid J

en
grondwatertrap

cHn21-VI
cHn21-VII
/ècHn21-VI
cHn23-VI

ZEZ21-VI
,èzEZ21-V/VI en VI 2

ZEZ23-V/VI

PZg21-V/VI
PZg23-V/VI
£PZn21-V/VI
£pZn21-VI
£Zn21x-V/VI en VI

Zn40A-II, III en IV
Zn40A-V/VI
Zn40A-VI en VII
/èZn40A-V/VI en VI
£Zn40A-VII

Mnl2A-V/VI en VI
Mnl2A-VII
Mnl2A/>-VI
Mn22A-V/VI en VI

Mn82A-V/VT en VI
Mn82A-VII

gebruiks-
waarde

2
1
2/3
2

2
3
3

2/3
2/3
3
2/3
3

2/3 .
2
1
2
1 .

2/3
2
3
2/3
3
2/3
2 ,

blijvend

voorjaars-
ontwikkeling

4-
4
4
4

4
3/4
4

4
4
4
4
3/4

2
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

grasland

groeivertraging
in de zomer

2
1
2/3
2

2
3
3

2/3
2/3
3
2/3
3

3
2
1
2
1

2
1
3
2
3
2
2

draagkracht
van de zode

4
4
4
4

4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

meerjarige

gebruikswaarde

2/3
1/2
3
2/3

3
3
3

3
3
3
3
3

opmerkin jen

zeer droog; bijna uitsluitend grasland

grotendeels bouwland

> bijna uitsluitend bouwland

grotendeels grasland
grotendeels bouwland
zeer droog; overwegend extensief grasland
grotendeels bouwland
zeer droog; overwegend extensief grasland

• bijna uitsluitend bouwland

J



Mn86A-V/VI en VI 2 3

Mnl5/25/35/45A-V/VI en VI3 3
Mnl5/25/35/45A-VII3 2/3

gMn58C-V en V/VI2 3
gMn25C-V en V/VI2 3

3
2/3

3
3

4
4

3/4
3/4

bijna uitsluitend bouwland

enige vertrapping op de natste plekken

1 in de volgorde van de legenda; toevoegingen zijn alleen opgenomen, indien van invloed op de beoordeling.
3 komt alleen in samengestelde kaarteenheden voor.
3 dit zijn geen samengestelde maar enkelvoudige kaarteenheden; elk van de genoemde eenheden heeft de aangegeven geschiktheid.

Niet beoordeeld wegens geringe oppervlakte:
cHn23-V/VI; EK19-V/VI; EK79-V/VI; /èpZg21-V/Vl; MOb75; Mnl2A-III; Mnl2A-V; Mn22A-V; Mnl5A-III; Mnl5A-V

Verklaring van de gebruikte cijfers (zie ook 15.3.1)

gebruikswaarde
1 gering
2 matig
3 goed
- niet beoordeeld

voorjaarsontwikkeling
1 zeer laat *
2 laat
3 normaal
4 vroeg

* komt in dit gebied niet voor.

groeivertraging in de %pmer
1 zeer sterk
2 sterk
3 matig
4 weinig of geen *

draagkracht van de %pde
1 zeer gering *
2 gering *
3 matig
4 groot

O
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Excursieroute (AANHANGSEL 5)

Deze tocht is ca. 80 km lang en geeft een indruk van de voornaamste
bodemkundige landschappen. De route is ook met een autobus goed te
rijden; er komen geen B-wegen in voor.
Indien men de percelen wenst te betreden, verzuime men niet hiervoor
aan de betrokkenen toestemming te vragen.
De excursie begint in Schoondijke, even benoorden de grens van kaart-
blad 54 West. Van de rotonde in het centrum (ANWB-wegwijzers 57641,
5765 en 5766-A- 2) rijden we richting IJzendijke. Buiten de kom van
Schoondijke komen we in het akkerbouwgebied van de Generale Prins
Willempolder, een van de vele polders in het vlakke poldergebied van
westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Hier lag oorspronkelijk het Waterschap
van de Oude Yevene, dat reeds in 1239 wordt vermeld als de Oude
Hevine en dat ook toen vermoedelijk al geruime tijd bestond. Vóór de
inundaties uit de tachtigjarige oorlog, lagen hier gedeeltelijk kalkarme
afzettingen aan het oppervlak, die in die tijd met kalkrijk materiaal zijn
overslibd. Het oude landoppervlak wordt direct ten zuiden van de kom
van Schoondijke nog op ca. l m diepte aangetroffen.
De zojuist genoemde kalkrijke afzettingen worden wel met de verza-
melnaam Nieuwlandgronden aangeduid. Deze gronden behoren meren-
deels tot de beste landbouwgronden van ons land en worden vrijwel
uitsluitend voor de akkerbouw gebruikt. In dit gedeelte van de Generale
Prins Willempolder zijn het middelzware poldervaaggronden met aflo-
pende profielen (Mn25A en Mn35A), vroeger schorgronden geheten
-l2-.
Ongeveer 1,7 km na het begin van de route kruist de weg de Statendijk,
die de Generale Prins Willempolder (ca. 1650) scheidt van de Oranje-
polder (1618). Bij de volgende dijk gekomen verlaten we de provinciale
weg door rechtsaf te gaan, de dijk op. Links -2- ligt nu de Mauritspolder
(bedijkt in 1614) die is voortgekomen uit een aantal verzande geulen.
Als gevolg van de sterk wisselende diepte van de zandondergrond onder
de zavel- of kleilagen komen hier naast en door elkaar verschillende
kaarteenheden voor: vlakvaaggronden met een kleidek (/éZn40A),
poldervaaggronden met profielverloop 2 (Mnl2A, Mn22A) en met pro-
fielverloop 5 (Mn25A, Mn35A). De eerste drie eenheden werden voor-
heen met de landschappelijke benaming plaatgronden aangeduid.
We blijven de dijk volgen; de weg loopt nu op de flank ervan. Het geu-
lensysteem ligt hier tussen twee dijken ingeklemd. De weg komt uit op
een voorrangsweg (richting Oostburg); deze weg ligt vlak langs het
Groote Gat -3-, een overgebleven open stuk van een getijdekreek. Het
is thans een natuurreservaat, dat behalve als broedplaats voor vogels,
vooral bekendheid geniet door zijn 'groeiende kalkstenen', bryozoën-
kolonies, die bij lage waterstanden droogvallen.
1 De wegwijzernummers corresponderen met de nummers van de wegwijzers op 1-12-1966.
2 Aangegeven op de achterin opgenomen routekaart,

110



Via de voorrangsweg op de Kaas en Broodse Dijk bereiken we het ves-
tingstadje Oostburg, een belangrijk streekcentrum, dat bij de oorlogs-
handelingen in 1944 grotendeels werd verwoest en vrijwel geheel in mo-
derne stijl is herbouwd. In de bebouwde kom blijven we rechtdoor rijden
tot de hoofdweg (voorrangsweg) Breskens-Aardenburg x. Bij ANWB-
wegwijzer 2835 gaan we linksaf en vervolgens na ca. 250 m bij ANWB-
wegwijzer 2836 rechtdoor, richting Zuidzande. Op dit kruispunt staat
aan de linkerzijde het moderne raadhuis.
Nabij het einde van de bebouwde kom zien we rechts tussen de huizen
door een smalle strook betrekkelijk lage gronden. Dit is de dichtgeslibde,
voormalige haven van Oostburg, die in het midden van de zeventiende
eeuw is afgedamd -4-. Ook buiten de bebouwde kom is deze vroegere
haven nog duidelijk zichtbaar als een lage strook in het bouwland; de
taluds zijn hier door ploegen echter veel minder steil.
Direct na het einde van de aaneengesloten bebouwing ligt links van de
weg de Veerhoekpolder, een relict van gedeeltelijk verjongd Oudland,
dat als een enclave tussen de jonge polders van het Nieuwland ligt in-
geklemd. Het eerste stuk van deze polder -5- bestaat uit laag gelegen,
kalkarme, zware kleigronden, de knippige eenheden gMn58/25C. Door
moernering en het aftichelen van klei (voor het bakken van stenen dat ter
plaatse in kleine veldovens geschiedde) hebben deze poelgronden, zoals
ze in Zeeland worden genoemd, een onrustig reliëf gekregen. Ze worden
vrijwel geheel als grasland gebruikt.
Het tweede stuk, dat bij de eerste zijweg links begint, wordt gevormd
door een kreekrug met poldervaaggronden (Mnl2/15A) die voor een
groot deel als bouwland in gebruik zijn. Voorbij de gashouder begint
dan weer het poelgebied van de polder.
Vlak voor de dijk, die de Veerhoekpolder van de Austerlitzpolder
scheidt, liggen de restanten van de Hans Frieze schans -6-, een van de vele
fortificaties die bij de strijd tegen de Spanjaarden zijn opgeworpen. Er
is niet veel meer van over dan een hoogte waarop rechts een huis is
gebouwd.
De beide smalle poldertjes waar we onmiddellijk hierna doorheen rijden,
de Austerlitzpolder (bedijkt in 1807) en de Cranepolder (bedijkt in 1799
en genoemd naar de Zierikzeese familie De Crane), vormden vóór de
bedijking de verbinding tussen het Zwin en het Zwarte Gat. Hun diepe
kalkrijke kleigronden (Mn35/45A) behoren tot de zwaarste van de streek.
Na ongeveer l km bereiken we Zuidzande, waar we bij ANWB-weg-
wijzer 2838 linksaf slaan, richting Sluis. Na de scherpe bocht naar rechts
zien we rechts de grote Zuidzandepolder -7-, die is ontstaan door be-
bedijking van een groot aantal langs een kern gevormde aanwassen. In
1290 wordt dit gebied reeds vermeld als een eiland; uit latere stukken
blijkt dat dit eiland uit een groot aantal polders bestond. Hoewel ver-
schillende dijken binnen de huidige polder zijn afgegraven en latere
overstromingen het beeld enigszins hebben vervaagd, zijn binnen de
polder de contouren van verschillende van deze oude bedijkingen in het
verkavelingspatroon te herkennen.
Opvallend is het hoogteverschil aan weerszijden van de dijk. De om-
streeks 1422 bedijkte Kapellepolder (links) is 0,5 a l m hoger opgeslibd
dan de veel oudere Zuidzandepolder (rechts).
Bij huis nummer 12 en het roodwitte schrikhek houden we op de split-
sing links aan. Ongeveer 2 km na deze splitsing bereiken we de hoofd-
weg Breskens-Sluis (voorrangsweg) en slaan daar linksaf, richting Sluis.
De polders waar we nu doorheen rijden, zijn vanuit de grote zee-inbraak
(het Zwin) aangewassen aan de eilanden Cadzand en Zuidzande.
Na ongeveer l km passeren we de Zwinbrug -8- over het Uitwaterings-
kanaal, een gekanaliseerd overblijfsel van een arm van het Zwin. Het
afwateringssysteem van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen bestaat groten-
deels uit dergelijke restgeulen.

1 Op woensdag (marktdag) is dit niet mogelijk.
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Het laatst overgebleven gedeelte van het Zwin is verzand, wat blijkt
uit de bodemgesteldheid (plaatgronden met (zeer) ondiep zand, >èZn40A/
Mnl2A). Mede als gevolg van de diepe grondwaterstand (Gt VII)
treedt op deze gronden zeer spoedig verdroging van de gewassen op.
Even verder bereiken we de enorm versterkte vesting Sluis, omgeven
door een vrijwel gaaf gebleven stelsel van dubbele wallen en grachten.
Een bezoek aan dit stadje is zeker de moeite waard. In Sluis staat het
enige Belfort van Nederland dat reeds uit 1375 dateert. Nadat het in 1944
zwaar werd beschadigd, is het in 1956-1960 gerestaureerd. Op het
Belfort staat het beeldje van Jantje van Sluis, een houten mannetje dat
met zijn hamer op de klokken van het Belfort de uren slaat. Volgens de
legende is hij in 1606 de redder van Sluis geweest.
Bij een wandeling over de wallen, ziet men het standbeeld van J. H. van
Dale (1828-1872), hoofdonderwijzer en archivaris te Sluis. Hij is de
vader van het bekende woordenboek, waarvan hij de eerste volledige
uitgave (1872) juist niet meer heeft beleefd.
Wil men de route niet onderbreken, dan slaat men bij ANWB-wegwijzer
3641 linksaf, richting Aardenburg. We blijven deze richting volgen door
bij de molen (ANWB-wegwijzer 1675) wederom linksaf te slaan. Buiten
de wallen gekomen, volgen we tot Aardenburg de Westerschelde route
van de ANWB (in het vervolg aangeduid als W.S.). Bij de W.S.-borden
30/31 gaan we rechtsaf, de geslechte dijk op; aan weerszijden hiervan
-9- liggen kalkrijke, zware poldervaaggronden (Mn35A en Mn45A) met
in de ondergrond Oud- en/of Middelland. Rechts zien we bovendien een
fraai voorbeeld van een Zeeuwse schuur.
Bij W.S.-bord 32 gaan we rechtsaf en rijden dan om de schans van Kruis-
dijk heen. Omgeven door gracht en wal ligt hier een boerderij. Via de
W.S.-borden 33 en 34 komen we bij een ander relict uit de tachtigjarige
oorlog, de Stierskreek of Praatvliet, die zich als inundatiekreek in het
land heeft ingevreten -10-. Na de haakse bocht, wanneer we evenwijdig
aan de Stierskreek naar het zuidoosten rijden, zijn de oeverwallen van
deze kreek duidelijk in het terrein te zien. De gronden zijn hier zavelig
en op vele plaatsen wordt vrij ondiep zand in de profielen aangetroffen
(Mnl2A/Mnl5A). Ruim l km na de haakse bocht zien we in het polder-
landschap veel meer opgaand hout -11-. Hier komt binnen boorbereik
dekzand voor (toevoeging . . .p op de bodemkaart).
We verlaten nu het gebied van de kleipolders en komen in het gehucht
Heille op de west-oost gerichte dekzandrug die van Heille over Aarden-
burg naar Sint Kruis loopt. Deze rug ligt in de kern op ca. 2 m + NAP,
ongeveer l m hoger dan de omgeving. De rug bestaat vrijwel geheel
uit oud bouwland dat tot de zwarte enkeerdgronden (zEZ21) behoort.
De noordflank is enigszins marien beïnvloed: de bovengrond van de
enkeerdgronden is hier sterk lemig (zEZ23) door bijmenging met enig
slib. In Heille, dat bovenop de dekzandrug ligt, volgen we de Wester-
schelderoute (tweemaallinks bij de W.S.-borden 37 en 38). We rijden nu
midden door het oude bouwland. De weg kruist wederom de Stierskreek
en slingert zich onmiddellijk daarna om de Elderschans -12- heen die
grotendeels bebost is.
Bij W.S.-bord 40 rijden we rechts door de Kaaipoort Aardenburg, het
vroeger Rodenborch, binnen. Deze stad is een zeer belangrijke Romein-
se nederzetting geweest. Bij oudheidkundig bodemonderzoek zijn hier
ook sporen van een nog oudere bewoning, uit de midden-steentijd
(Mesolithicum), gevonden.
Bij W.S.-bord 41 gaan we rechtsaf en passeren de St. Baafskerk, een
fraai gerestaureerd voorbeeld van dertiende eeuwse Scheldegotiek.
Voorbij deze kerk houden we de hoofdweg aan, richting Eede. (We vol-
gen nu dus niet langer de Westerschelde route). Bij het verlaten van de
bebouwde kom zien we links duidelijk de overblijfselen van de oude
wallen van de vesting Aardenburg, waartegen aan de buitenzijde zave-
lige oude cultuurgronden (tuineerdgronden, EK19/79) liggen.
Even verder, door de bocht heen, ligt - aan de rechterzijde open, aan de
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linkerzijde volgeslibd - de Oude Eekloosche Watergang -13-, een in de
dertiende eeuw gegraven kanaal, dat diende voor de afvoer van turf die
in het oorspronkelijk met veen bedekte, lage dekzandgebied werd ge-
wonnen. Door de inundaties uit de tachtigjarige oorlog, is deze water-
gang in een krekenstelsel opgenomen. We bevinden ons nu in het gebied
van de pleistocene zandgronden met een kleidek, een associatie van enk-
eerdgronden (/èzEZ21) en gooreerdgronden (/èpZn21). Naar het zuiden
wigt het mariene dek uit tegen het oplopende dekzandlandschap en
ongeveer halverwege Aardenburg-Eede (ca. l km voorbij de Oude
Eekloosche Watergang) bereiken we de niet-overslibde dekzandgronden
-14-. Aanvankelijk rijden we nog door vrij lage beekeerdgronden die
spoedig - vooral aan de rechterzijde van de weg - plaats maken voor
hogere laarpodzolgronden (cHn21) en zwarte enkeerdgronden (zEZ23).
Het bodemgebruik op deze dekzandgronden onderscheidt zich van dat
in de zeekleipolders door veel meer grasland en een gewasstnkeuze op
het bouwland waarbij tarwe en suikerbieten nauwelijks voorkomen. Het
ploegen vindt in het dekzandgebied veelal eerst in het voorjaar plaats.
We komen nu in het dorp Eede, waar koningin Wilhelmina in 1944 voor
het eerst na de tweede wereldoorlog weer de vaderlandse grond betrad.
Het dorp werd bij de strijd om de haven van Antwerpen zeer zwaar
beschadigd.
Vlak voor de douanepost slaan we linksaf. Aan de linkerkant staat een
warmwaterroterij -15-. Dit is een bedrijf waarin vezels van vlas met
behulp van warm water worden losgeweekt. Deze vlasbewerking is
vanouds geconcentreerd in het dekzandgebied van Zeeuwsch-Vlaan-
deren, omdat alleen daar voldoende zoet water van goede kwaliteit aan
de bodem kan worden onttrokken.
We rijden nu door een gebied dat uit beekeerdgronden bestaat, waarin
op vele plaatsen binnen boorbereik een stugge leemlaag voorkomt
(pZg21x). Deze leemlaag is ontstaan in een warmere periode van het
Pleistoceen. Ook in de andere eenheden van het zuidelijke deel van het
dekzandgebied langs de grens komt deze leemlaag voor.
Na ca. 500 m loopt het terrein geleidelijk op. We rijden nu door de oude
bouwlanden (cHn21/zEZ21x) rondom het gehucht Biezen, dat we bij
de eerste kruising langs de dwarsweg zien liggen -16-. We blijven de
weg in oostelijke richting volgen tot de vijfde weg links (bij huis num-
mer 22 rechts van de weg), waar we op de viersprong linksaf slaan,
richting Sint Kruis.
Ongeveer 200 m verder, op de volgende viersprong, gaan we bij het
transformatorhuisje rechtdoor; 400 m verder passeren we nogmaals de
Oude Eekloosche Watergang, ingeklemd tussen twee dijken. Na een
duidelijke rug -17- met laarpodzolgronden (cHn23) komen we geleide-
lijk weer in een gebied van dekzandgronden met een kleidek (/èpZn21).
Het graslandareaal neemt af en het bouwland wordt hier evenals elders
in de zeekleipolders vóór de winter geploegd.
Op de T-kruising slaan we linksaf en nemen ongeveer 250 m verder de
eerste weg rechts. Bij de scherpe bocht naar rechts kruisen we een kreek
-18-, die dwars door de vrij hoge dekzandrug met laarpodzolgronden
(/ècHn21) is geslagen. Ongeveer 300 m voorbij de volgende bocht volgt
nog een dergelijke kreek.
In het dorp Sint Kruis, dat bovenop de grote dekzandrug met laarpod-
zolgronden (cHn21 met Gt VII) ligt, houden we links aan. We rijden nu
op de St.-Pietersdijk die de scheiding vormt tussen de jonge zeeklei-
polders (rechts) en het dekzandlandschap (links). Buiten de dorpskom
hebben we links een prachtig gezicht op de onverlande voortzetting
van de St.-Kruiskreek die vroeger in verbinding stond met het Zwin bij
Bakkersdam en die dwars door de dekzandrug is geslagen. Via een aan-
tal zijtakken van deze kreek, waarvan we er enkele gezien hebben vóór
Sint Kruis, is deze inbraak in verbinding gekomen met de Oude Eek-
loosche Watergang. Rechts van de weg is de St.-Kruiskreek dichtgeslibd
en als lage strook grasland met stukken open water en moeras opgeno-
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men in de bedijking van de Groote Boompolder (octrooi tot bedijking
in 1652 verleend aan David Coolhaas, burgemeester van Oostburg; na
een nieuwe overstroming herdij kt in 1698).
We blijven de St.-Pietersdijk (die op de dekzandrug Heille-Aardenburg-
Sint Kruis ligt) volgen tot de eerste zijweg rechts. Deze slaan we in en
we zijn dan meteen terug in het kalkrijke Nieuwland, aanvankelijk nog
met dekzand binnen boorbereik (o.a. Mn35A^>). Na ca. 750 m kruisen
we weer een zijtak van de St.-Kruiskreek die met een duiker onder de
weg wordt doorgeleid -19-. Bij de flauwe bocht naar links ligt, even-
wijdig aan de weg, een lage strook grasland met een sloot; ook dit is
een volgeslibd kreekrelict.
Bij de kruising volgen we de borden van de Westerschelde route (W.S.-
borden 45 en 46). We laten nu de Groote Boompolder achter ons en
rijden verder over de Bakkerspolderdijk. Bij Bakkersdam passeren we
een afsluitdam in de Passegeule, een voormalige waterlinie die gedeelte-
lijk is gegraven. In het grote stroomgat, dat hier is ontstaan, is veel zand
afgezet. Aan de westzijde van de dam liggen dan ook veel plaatgronden
(/èZn40A/Mn82A), aan de oostzijde -20- ontbreekt het kleidek zelfs
(vlakvaaggronden, Zn40A). De droogtegevoelige plaatgronden zijn hier
gedeeltelijk bebost. De loop van de Passegeule wordt door dergelijke
plaatgronden (/èZn40A, Mnl2A, Mn22A, Mn82A en associaties van
deze eenheden) afgebakend, uitgezonderd langs de gegraven gedeelten.
Op het volgende kruispunt, bij W.S.-bord 47, verlaten we de Wester-
schelde route weer en nemen schuin rechts de dijk van de Nieuwe Passe-
geulepolder die in de jaren 1786-1788 is bedijkt door het leggen van de
Bakkersdam in het westen en de Kapitaledam, tegen de Braakman, in
het oosten. (De Koninginnepolder en de Angelinapolder maakten toen
nog deel uit van de onbedijkte Braakman).
We hebben nu de plaatgronden (Zn40A) in de loop van de Passegeule
aan onze rechterhand; links liggen diepe zavelgronden (Mn25A) van de
Dierkensteenpolder bijna uitsluitend in bouwland.
Bij de splitsing houden we rechts aan en rijden dan verder aan de binnen-
dijkvoet van de Cathalijnepolder. Bij een doorbraak vanuit het Groote
Gat bij Oostburg is bij het eind van de polderweg een forse kreek ge-
slagen, die we, vlak voordat we de grote weg bereiken, passeren -21-.
Op de nu volgende voorrangskruising gaan we rechts, richting IJzen-
dijke. We bevinden ons nu in de polders die in het gebied van de voor-
malige Zuidzee zijn bedijkt. De Zuidzee is ontstaan tijdens de catastrofale
inbraken omstreeks 1400 (1375/76, 1394, 1398, 1404 - eerste St.-Eliza-
bethsvloed). Enorme hoeveelheden dekzand zijn hier opgewoeld en met
van elders aangevoerd materiaal als grote kalkrijke zandplaten afgezet.
In latere stadia van de opslibbing zijn ze overdekt met zavel of klei.
Door het verschil in dikte van het klei- of zaveldek treffen we in de pol-
ders rondom IJzendijke en Biervliet veel variatie in de bodemgesteldheid
aan. Poldervaaggronden met profielverloop 5 (vroeger schorgronden ge-
noemd), poldervaaggronden met profielverloop 2 en vlakvaaggronden
met een kleidek (te zamen ook bekend als plaatgronden) volgen elkaar in
bonte afwisseling op korte afstand op.
Het dorpje Waterlandkerkje, waar we langs rijden, ligt op een smalle
strook plaatgronden (Mnl2A/Mn82A); even verder bevinden we ons
weer tussen poldervaaggronden met profielverloop 5 (Mn25A en
Mn35A).
Bij de grote voorrangskruising (rondweg om IJzendijke) gaan we rechts-
of en rijden in de richting van Biervliet. Bij ANWB-wegwijzer 5677 ver-
laten we de voorrangsweg door linksaf te gaan. Via de eerste weg rechts
komen we in het stadje Biervliet. Dit stadje heeft lange tijd als eiland in
de Zuidzee gelegen en pas omstreeks 1700 heeft het in het westen ver-
binding gekregen met de herdij kingen van het ambacht IJzendijke. We
komen op een pleintje waar vóór de Raiffeisenbank het standbeeld staat
van Willem Beukelszoon, de omstreden uitvinder van het haringkaken.
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Foto Stiboka R 26-135

AJb. 39 Plaatgronden in de Koninginnepolder. De ongelijke stand en afrtjping van de zpmergerst %ijn
een weerspiegeling van de variaties in ^anddiepte die op korte afstand van elkaar voorkomen: kalkrijke
vlakvaaggrond met kleidek (£Zn40A) en kalkrijke poldervaaggrond met profielverloop 2 (Mn22A)

Vóór het beeldje slaan we bij ANWB-wegwijzer 5678 linksaf, richting
Hoofdplaat.
Buiten de bebouwde kom gekomen, zien we aan weerszijden van de dijk
een belangrijk verschil in opslibbingsniveau -22-. De Groote Zoute Pol-
der (links) is reeds in 1377 bedijkt en in 1524 herdijkt. Het nieuwland-
dek is overal dikker dan l m, maar in het noorden van de polder komt nog
juist binnen boorbereik Oudland voor. De diepere ondergrond bestaat
hier uit l a 2 m veen, dat weer op dekzand rust. Het maaiveld ligt op
0,40 — 1,20 m + NAP. De veel jongere Beukelspolder (rechts), die pas
in 1804 is bedijkt, bestaat tot op grotere diepte uit kalkrijke nieuwland-
afzettingen. Deze polder is veel hoger opgeslibd; het maaiveld ligt tussen
1,20 en 1,60 m + NAP. Op de dijk is dit hoogteverschil duidelijk te zien.
Op de driesprong gaan we rechtsaf en nemen de weg die aan de voet
van de dijk loopt. De eerste weg rechts (we blijven dus de asfaltweg
volgen) voert ons midden door de Beukelspolder. De gronden ter weers-
zijden van de weg behoren tot kaarteenheid Mn25A. Aan het eind van de
weg zien we rechts op de achtergrond -23- tegen de dijk aan de boerderij
'De Stelle'. Te midden van opgaand geboomte ligt hier een van de weinige
overgebleven hollestellen, een vlucht- en drinkplaats voor de schapen
op het buitendijkse schor.
We gaan nu linksaf, de dijk op en direct aan de andere kant er weer af,
waardoor we in de zeer zandige Paulinapolder (^Zn40A) komen; deze
polder is in 1845 bedijkt. Op de volgende viersprong houden we rechts
aan en rijden dwars door de polder tot de zeedijk langs de Westerschelde,
waar we aan de voet van de dijk rechtsaf gaan. Even verder komen we
bovenop de dijk -24- en hebben daar een fraai uitzicht over de Schelde
met langs de voet van de dijk een half gerijpt schor (MOb75A), door-
sneden met vele kreken en kreekjes met oeverwallen. Over de dijk van de
Braakmanpolder zien we de daken van de nieuwe boerderijen in die
polder en tegen de horizon de schoorstenen van het industriegebied
Terneuzen. Na het verlaten van de zeedijk - waar we onmiddellijk links
een gemaal van het Waterschap Het Vrije van Sluis -25- zien - gaan we
na ruim 1,5 km linksaf, passeren via een brug een hoofdafwateringskanaal
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Luchtfoto KLM-Aerocarto NV 69278

Ajb. 40 Overwicht van het spaarbekkencomplex mor de watervoorziening van Zeemvsch- Vlaanderen
'm de Braakmanpolder. In het midden van de jota hel half gevulde grootste spaarbekken (I) ; daarachter
de kleine bekkens (II en III) in aanleg. Op de voorgrond het proejbekken (P), het pompstation (A)
en de zuiveringsinstallatie (B)

van het waterschap en slaan aan de voet van de voormalige zeedijk (nu de
dijk van de Braakmanpolder) rechtsaf. Ongeveer 250 m verder hebben
we in de bocht van de weg, op een kruispunt van enkele dijken, een
doorkijkje in de Braakmanpolder -26-. We komen nu in de Koninginne-
polder die grotendeels bestaat uit zeer droogtegevoelige plaatgronden
(/èZn40A) met Gt VII (afb. 39). Voorbij de tweede boerderij rechts van
de weg, in het zicht van de hoofdweg, heeft men ter verhoging van de
produktiviteit een perceel uitgezand met behoud van de bouwvoor
-27-. Door deze cultuurtechnische maatregel is het risico voor verdro-

f ing van de gewassen afgenomen,
ij de hoofdweg (voorrangsweg) gaan we linksaf en komen dan in de

Braakmanpolder. Deze polder is in 1952 bedijkt met het doel de kustlijn
te verkorten. Andere belangrijke argumenten voor de bedijking waren
landaanwinning en een betere verbinding tussen oost en west Zeeuwsch-
Vlaanderen. De polder bestaat tot de eerste kruising uit kalkrijke polder-
vaaggronden met profielverloop 5 (Mn25A) die voor akkerbouw worden
gebruikt. De rest van het gebied -28- waar we doorheen rijden, wordt ge-
vormd door vlakvaaggronden (Zn40A); deze gronden zijn voor de
landbouw weinig geschikt en hebben daarom een recreatieve bestem-
ming gekregen.
Direct na de brug over de Braakmankreek slaan we rechtsaf, de Loze-
schorweg in. Het terrein aan de rechterkant -29- is opgespoten met specie
uit het Kanaal van Terneuzen naar Gent. De ca. 12 m hoge dijken vóór
ons omgeven de vanuit België gevoede, grote spaarbekkens die voor de
drink- en industriewatervoorziening zijn aangelegd (afb. 40). Er zijn vier
bekkens, drie grote en een kleiner. Ze hebben een gezamenlijke inhoud
van bijna 6,5 miljoen m3 water. Het kleine (proef)bekken werd in 1960
in acht weken tijd aangelegd. De resultaten met het proefbekken waren
aanleiding tot het bouwen van het eerste definitieve spaarbekken dat een
nuttige capaciteit van 2,5 miljoen m3 heeft. Dit bekken was in november
1961 gereed. De andere twee spaarbekkens naderen hun voltooiing.
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Ze zijn iets kleiner dan het eerste en hebben een nuttige capaciteit van
respectievelijk ca. 2,1 en 1,7 miljoen m3. Om wegzijgen van water te
voorkomen is de bodem van alle bekkens bekleed met Draka polyethy-
leenfolie. De specie voor de dijken is afkomstig van de werken voor de
verbreding van het Kanaal Gent-Terneuzen. Per strekkende meter dijk
is daarvoor 500 m3 gebruikt.
We zijn hier aan het einde van onze tocht gekomen -E-.
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