De beste bouwlanden van Walcheren vinden we vooral in
de jonge polders, op de ruggen, en in de gebieden van Ritthem en
Vere. Van de ruggen hebben vooral die van de westrand de beste
bouwlanden, terwijl de oudere, die vaak lichter zijn, weer betere
tuinbouwgronden bezitten, evenals de binnenrand der duinen.
De gronden tussen de kreken, de zogenaamde komgronden,
zijn vooral voor weiland geschikt. De hoogliggende ,,kommenwzijn
gedeeltelijlc voor de landbouw en gedeeltelijk voor weiland geeigend.
De rijkdom aan bodemkundige verschijnselen en de nauwe
samenhang van de gehele menselijke occupatie met de natuurlijke
vorming van het eiland maakte dit gebied voor ons tot een rijk
studieveld. Een studieveld, dat over enige jaren door de thans
plaatsvindende verkaveling veel.aan waarde zal hebben verloren.
W e mogen ons dan ook gelukkig prijzen, dat deze studie tijdens
het vervaardigen der bodemkaart kon worden aangevat of beter,
noodzakelijk was, daar zonder goed .begrip van al deze kwesties
een goede bodemkaart niet te maken valt.

After the flooding of Walcheren a soil survey of the island
was started in view of the coming drainage operations and agricul*
tural improvements. A synopsis js given of the results obtained.
Special stress is laid on the genesis of the island and its close
connection with human activity. See the map on page 70, K2, and.
als0 the map on page 79.

9. De bodemkartering op Tholen en Schouwen+Duiveland
The Soil Survey of Tholen and Schouwen+Duiveland
doorlby Ir S, F. Kuipers

'

De karteringen op Tholen en Schouwen worden uitgevoerd
in opdracht van de Rijksdienst voor Landbouwherstel, Z e zijn be- .
gonnen resp. herfst 1945 en voorjdar 1946. De eerste tijd vroeg de
studie van het terrein, de opleiding van karteerders, de opzet en
organisatie van het werk, het vaststellen van de .legenda e.d.
speciaal de aandacht, In het jaarverslag over 1946 is hierover een
en ander medegedeeld, waarnaar kan worden verwezen, In 1947
werd van de verkregen kennis en ervaring gebruik gemaakt en
kon het werk in een vrij snel teînpo worden voortgezet en beëin*
digd, Detailstudies werden, behalve in het duinzandgebied, niet
meer gedaan.
De kartering van Tholen kwam op 1 Juli '47 klaar, op enig

revisiewerk na, dat wegens d e droogte moest blijven liggen. Het
werk op Schouwen kon toen met meer mensen voortgezet worden
en kwam op het einde van de verslagperiode bijna geheel gereed.
D e eerste maanden van 1948 zullen nog besteed worden aan enig
revisiewerk, het afleveren van de kaarten voor de tekenkamer en
het samenstellen van het ramort.
De kartering van het t;hbouwgebied in het westelijk deel van
Schouwen, op duinzandgronden, welke in September 1947 werd
aangevat, kan begin 1948 gereed komen.
Dit tuinbouwgebied Haamstede-Renesse en omgeving werd vrij
nauwkeurig gekarteerd. E r moest hiervoor een nieuwe legenda
opgesteld worden. Aan deze kartering werkte mee een adj. ingenieur van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en een assistent van
deze dienst. Het gebied omvat ongeveer 800 ha tuingrond, 600 ha
duinpolder en 450 ha zeekleipolder.
De weersomstandigheden waren voor het veldwerk wel zeer
uitzonderlijk. Tot 15 April was nog niet in het veld gewerkt, maar
daarna kon echter zonder veel onderbreking doorgewerkt worden
tot diep in d e herfst. De grote droogte veroorzaakte in d e zware
gronden wel enige stagnatie. Men kon de boor niet in d e grond
krijgen, terwijl de schatting van de zwaarte van d e grond ook
moeilijkheden o~leverde. De kwaliteitsverschillen in de lichtere
grondén kwamen ten gevolge van de droogte echter zeer duidelijk
naar voren.
De gronden in deze karteringsgebieden kunnen gegroepeerd
worden in drie landschappen. Het Oudeland omvat de veelal kalkloze kreek- en komgronden met hun grillige verkaveling, oude
woonkernen, kronkelende wegen e.d. Het bouwland ligt op de
hogere kreekruggen, het weiland in de kommen. Hier heeft men last
van zout grondwater. Vele kommen zijn uitgemoerd. O p andere
plekken zitten nog lagen veen dicht onder het maaiveld. In het
laagste deel van Schouwen komt de onder het veen gelegen ,,oude
zeeklei" aan de oppervlakte, Dit landschap bevat minder goede
gronden. Grote verscheidenheid op korte afstand doet zich voor.
Bij veranderingen in de ontwatering, bij egalisatie, ruilverkaveling,
aanleg proefvelden e.d. kunnen allerlei onverwachte moeilijkheden
opduiken. De nieuwe polders, het Nieuwland, zijn veel meer uni+
form, ze zijn over het algemeen van goede kwaliteit, kalkrijk en
liggen altijd in bouwland, De zwaarte en de dikte van het kleidek
zijn in eerste instantie bepalend voor de kwaliteit. Toch zijn hier ook
nog grote verschillen, voornamelijk ten gevolge van het voorkomen
van grote pakketten overslagzand, die na de indijking op de oor+
spronkelijk goede poldergrond zijn gedeponeerd. Deze lichte gronden hebben wij ingedeeld naar het humus+ en slibgehalte van de
bovengrond, de dikte hiervan, de grofheid van het onclergrondzand
en de hoogteligging ten opzichte van de grondwaterspiegel in de
zomer. Ook het voorkomen van zware lagen bleek belangrijk te zijn.
Verschillende iypen van nieuwe polders konden worden onder.
scheiden,

Tussen h e t Nieuwe en het Oude landschap bestaat een overgangsgebied, het Middellandtype. Vooral op Tholen is dit goed
ontwikkeld. In één polder komen, zowel nieuweland- als oudelandgrond voor, hetgeen grote kwaliteitsverschillen veroorzaakt. Op
Schouwen vinden we een geleidelijke overgang tussen oude en
nieuwe gronden.
Naar de duinen toe krijgen we een overgang van duinzand
naar jonge zeeklei. Aanvankelijk ligt het zuivere duinzand als een
dik pakket op de klei en het veen. Vrij snel wordt dit echter dunner
en tenslotte krijgen we niet meer zuiver duinzand, doch mengsels
hiervan met klei van veelal slechte, zg. ,,cementH-structuur. De
kwaliteitsverschillen in de zuivere duinzanden zijn gelegen in de
hoogte van de zomerwaterstand, de wisseling van de grondwaterspiegel en het humusgehalte van de bovengrond. D e oude bosgronden zijn beter dan de duinweidegronden.
Ook dit jaar werd weer met verschillende diensten samengewerkt, o.a. met het Laboratorium van de N.O. Polder te Goes.
Assistenten van de Rijkslandbouw- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten werkten aan de karteringen mee.
Op verzoek van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht
werden de gegevens van de bodemkaart beschikbaar gesteld voor
het samenstellen van het nieuwe ontwateringsplan van het waterschap ,,Schouwenw.Ook deed de kaart reeds dienst voor het aanpassen van de nieuwe beplanting aan het natuurlijke landschap van
het eiland Schouwen en het bepalen van de beplantingsgrens in
verband met de zilte ondergrond.
.\

In "Auger and Spade" I the survey of Tholen en Schouwen
(See +e map on page 70, K3, K4, K5), has already been mentioned
During 1947 tlie survey was completed. W e find three types of
landscape. The old land with creek and basin soils is divided into
plots in a very irregular manner. Crops are grown on the ridges,
whilst the basins are used as pasture, Often in the basins peat has
been. dug from under the clay cover, The ground water is often
saltish. On Schouwen the old seaclay is often found on the surface.
A different landscape is formed by the new polders. Their soil consists of a homogeneous, calcareous clay and is cut up in rectangular
plots exclusively used for crop growing, Locally sand was deposited
on the clay by dike bursts and floods. On Tholen we find a third
type of landscape as a transition between the two already mentioned,
A separate survey was made of the dune sands of Schouwen.
T h e quality of the soils depends on differences and seasonal fluttuations in groundwater level, organic matter content ánd the degree
of mixture of the sand with the underlying clay. On these soils
market gardening prevails.

