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De Bodemgesteldheid van het Oudland
van Veurne Ambacht
door F. R. MOORMANN (Gent)
LES SOLS DES POLDERS ANCIENS DU METIER DE FURNES
Resume.
I. La Constitution geologique et la Gene.se de la Region.
A; T e r t i a i r e e t P l e i s t o c e n e .
Le substratum, constitue par de l'argile ypresienne, est presque partout
recouvert de sediments pleistocenes. Dans le nord de la region, les sediments
sablo-limoneux d'origine niveo-eolienne, datant de la derniere glaciation, sont
separes du substratum tertiaire par l'assise d'Ostende et sont recouverts d'un
manteau de terrains holocenes. Par contre, dans le sud, ces memes sediments
reposent directement sur le Tertiaire et se trouvent souvent a faible profondeur.
B.

H o l o c e n e .
Lors de I'Holocene inferieur, des sables eoliens furent localement deposes
sur le Pleistocene, tandis que dans les depressions des rivieres (vallees boreales)
se formait de la tourbe (tourbe de profondeur).
Pendant I'Holocene moyen se deposerent :
1. les sediments marins de l'assise de Calais (periode atlantique, cfr. fig. 1 ) ;
2. les sables des dunes anciennes (periode atlantique, cfr. fig. 2 ) ;
3. la tourbe de surface (periode subboreale).
Dans les environs d'Adinkerke et de Wulpen se formerent des hauts-fonds
de « Wadden » qui ne furent pas recouverts de tourbe. Les parties elevees du
Pleistocene, dans le sud de la plaine maritime actuelle, ne furent pas non plus
recouvertes de tourbe. A u debut de notre ere, la plaine maritime actuelle etait
en majeure partie formee de vastes tourbieres.
Lors de I'Holocene superieur (periode subatlantique) le relevement du
niveau de la mer provoqua une serie de transgressions (transgressions dunkerquiennes I, II et III). Pendant la deuxieme invasion marine, datant du IV e siecle,
les courants de maree creuserent des chenaux. Apres cette phase d'erosion se
sont deposes des sediments marins, essentiellement sableux dans les chenaux, plus
argileux sur les parties les plus elevees, inondees a maree haute seulement (fig. 3 ) .
Les sediments argileux reposent tantot sur des depots de « Wadden » (assise de
Calais), tantot sur de la tourbe, ou meme sur du Pleistocene.
Apres le colmatage complet de la plaine, le tassement differentiel des sediments
provoqua une inversion du relief, caracterisee par des depressions a sous-sol
tourbeux (fig. 3 ) .
Lors de l'invasion du X"" siecle (transgression dunkerquienne III)
une digue fut construite, appelee « Oude Zeedijk ». Localement des depots marins
recents se sont deposes a l'ouest de cette digue.
II. Le Paysage naturel.
Dans les polders anciens on distingue trois paysages (fig. 5 ) .
1. Le paysage inverse, comprenant les depressions a sous-sol tourbeux et les
anciens chenaux a sous-sol sableux et a relief inverse.
2. Le paysage des « Wadden » recouverts, comprenant les parties des Polders
anciens, ou les sediments de l'assise de Calais se trouvent a faible profondeur.
3. Le paysage a Pleistocene recouvert, ou les sediments pleistocenes (et tertiaires)
se trouvent a faible profondeur, en dessous des depots marins datant de l'invasion marine du IV*"5 siecle.
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HI. Les Materiaux constituant les Sols; les Series de Sols.

a. L e s m a t e r i a u x .
Les sols des Polders anoiens sont constitues des m a t e r i a u x suivants :
1. Colluvions sablo-limoneuses, peu r e p a n d u e s .
2. Sols de ruptures de digues : argile, se t r o u v a n t localement le long de la
« O u d e Zeedijk ».
3. Sediments marins datant de la transgression d u n k e r q u i e n n e III : argile, se
trouvant localement le long de la « O u d e Zeedijk ».
4. Sediments marins, datant de la transgression d u n k e r q u i e n n e II. Ces sediments
sont les constituants principaux des sols. lis sont subdivises d ' a p r e s l e u r
texture (fig. 6 a 1 6 ) .
5. Sediments marins, datant de la transgression d u n k e r q u i e n n e I : argile et
sable, se trouvant tres localement sous les sediments m a r i n s .
6. Tourbe, surtout tourbe a bois, se trouvant dans les depressions en dessous
de l'argile lourde de la transgression du I V m e siecle.
7. Sable dunal ancien : generalement sable fin, se t r o u v a n t en q u e l q u e s endroits
sous les sediments de la transgression du l V m e siecle.
8. Sediments de l'assise de Calais. Ces sediments se subdivisent d ' a p r e s l e u r
texture (fig. 1 7 ) . lis se trouvent a faible p r o f o n d e u r d a n s les « w a d d e n »
recouverts.
9. Sable eolien, datant de la periode boreale. Ce sable fut classe p a r m i les
sediments pleistocenes.
10. Sediments pleistocenes niveo-eoliens, datant de la d e r n i e r e periode glaciaire
(fig. 1 8 ) . Ces sediments, que Ton trouve d a n s la partie meridionale des
polders anciens, sont subdivises d'apres leur texture en sable fin, sable limoneux
et limon sableux.
11. Argile marine datant du Tertiaire ( Y p r e s i e n ) : cette argile tres lourde et
compacte se trouve en quelques endroits dans la partie sud des P o l d e r s
anciens a moins de 120 cm de profondeur.
b. L e s s e r i e s d e s o l s .
Dans les Polders anciens on distingue les series de sols suivantes ( P l a n c h e III) :
Serie A : Sols des c h e n a u x a ralief inverse.
Serie B : Sols de cuvettes.
Serie W : Sols des « wadden » recouverts.
Serie P : Sols a Pleistocene recouvert.
Serie T : Sols a Tertiaire recouvert.
Serie O : Sols artificiels.
IV. La Description des Types de Sols naturels.
La definition des types de sols, reconnus dans les Polders anciens se t r o u v e
dans la liste annexe (voir p p . 1 1 7 - 1 1 8 ) . Les donnees analytiques sur la p l u p a r t des
types figurent dans les tableaux I a 18.
V . Sols artificiels.
Lei sols artificiels se sont formes p a r suite de l'influence h u m a i n e . P o u r
les differents types, voir la liste annexe ( p . 1 1 9 ) .
VI. Quelques Proprietes speciales des Sols des Polders anciens.
1. T e x t u r e .
Plusieurs types de sols ont une composition g r a n u l o m e t r i q u e caracteristique et
occupent une aire specifique du diagramme triangulaire (fig. 19 a 2 7 ) . O n r e m a r que que, en general, la texture de la couche arable est plus grossiere que celle des
horizons sousjacents, et ce p a r suite de causes diverses.
_
2. M a t i e r e s o r g a n i q u e s d e l a
couche
arable.
La teneur en matieres organiques de la couche arable varie dans de larges
mesures. d e p e n d a n t , cette t e n e u r est b e a u c o u p plus elevee p o u r les p a t u r a g e s q u e
p o u r les champs de culture. II semble que la t e n e u r est plus elevee p o u r les sols
de cuvettes que pour les sols des c h e n a u x a relief inverse.
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3. P h e n o m e n e s d e d e c a l c i f i c a t i o n .
Le degre de decalcification des sols dans les Polders anciens depend du milieu
(vegetation actuelle ou anterieure, profil, topographie).
Les sols .sous prairies (surtout les sols de cuvettes) sont tres souvent decalcifies jusqu'a plus de 50 cm de profondeur. La decalcification sur les sols des
chenaux a relief inverse est surtout limitee aux profils a drainage naturel mauvais
(p.e. sols a structure labile, dits « blekgronden »).
Les sols a Pleistocene recouvert sont generalement decalcifies sur toute la
hauteur du profil.
4. D e g r a d a t i o n d e l a s t r u c t u r e d e l a c o u c h e a r a b l e .
La degradation de la structure (dite «blek ») affecte surtout les sols
qui sont decalcifies, pauvres en humus, et qui ont un drainage naturel deficient.
5. C o m p o s i t i o n m i n e r a l o g i q u e d e s s e d i m e n t s n o r m a u x .
Dans le tableau 19 figurent des resultats d'analyses mineralogiques de la
fraction sableuse. Le tableau 20 donne les resultats d'analyses rontgenographiques
des fractions < 20 fx6. L e d r a i n a g e a t t i f i c i e l e t n a t u r e l .
En general, les sols des chenaux a relief inverse ont un drainage libre ; le?
types legers de cette serie sont souvent trop sees.
Dans les sols de cuvettes, la nappe phreatique est souvent trop elevee pendant
l'hiver. Ces sols, qui ne sont presque jamais trop sees, necessitent un drainage
artificiel. Les sols des « wadden » recouverts sont a comparer avec les sols des
chenaux a relief inverse.
Les sols a Pleistocene recouvert ont un drainage naturel tres variable. Les
types legers sont souvent trop sees en ete, tandis que les types lourds ont parfois
une nappe phreatique trop elevee en hiver.
VII. L'Agriculture en Rapport avec la Nature des Sols.
1. L e s p r o p r i e t e s a g r o n o m i q u e s d e s t y p e s d e
sols
naturels.
a) Les sols des chenaux a relief inverse.
Les types qui sont sablonneux a partir de la surface ainsi que ceux qui component des horizons de sable grossier a faible profondeur sont pauvres et trop
sees. Au contraire, les types dont la couverture d'argile est epaisse et passe graduellement a des materiaux plus legers, conviennent a toutes les cultures et ont une
grande valeur agricole.
b) Les sols de cuvettes.
Les sols de cuvettes sont generalement trop humides pour etre mis en culture.
Les prairies qui se trouvent sur ces sols (patures grasses) sont souvent de bonne
qualite.
c) Les sols des «wadden » recouverts.
En general ces sols sont affectes a la culture ; ils ont une grande valeur
agricole.
d) Les sols a Pleistocene recouvert et les sols a Tertiaire recouvert.
Les types legers de ces series sont souvent trop sees en e,te ; ils conviennent
cependant a toutes les cultures. A condition d'en assurer le drainage, les types
lourds peuvent convenir a la culture.
2. L e s p r o p r i e t e s a g r o n o m i q u e s d e s t y p e s d e s o l s
artificiels.
Les proprietes agronomiques de ces sols varient beaucoup. En general par
suite du remaniement ou de l'abaissement des sols originels, la valeur agricole est
diminuee.
3. A p e r c u d e s r e s u l t a t s d e s a n a l y s e s d e r e c o l t e s
dans les P o l d e r s anciens.
Les resultats figurent dans les tableaux 22 a 28. Pour revaluation de la
valeur agricole des types de sols, ces resultats sont plutot insuffisants.
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VIII. Le Paysage humain.

I. Habitations.
a) H a b i t a t i o n s
rurales.
La plupart des fermes sont localisees sur les sols des chenaux a relief inverse.
La superficie moyenne des exploitations estde 15 a 3 0 ha.Le faire-valoir
indirect domine.
Les etablissements lesplus anciens dela region etaient situes sur lessols a
sous-sol tourbeux, avant leur tassement.
b) C o m m u n e s e t a g g l o m e r a t i o n s .
Les limites communales suivent souvent les chenaux a relief inverse.
En general la situation et la nature desagglomerations sont adaptees au
paysage :les maisons setrouvent sur les chenaux a relief inverse. Souvent l'extension des agglomerations se heurte a desdifficultes, par manque de terrainsa p propries.
• -• "
II. Les routes etles parcelles.
a) L e s a n c i e n n e s d i g u e s .
La digue appelee «Oude Zeedijk » dont la situation est connue de Oostduinkerke jusque Knockehoek, se continue d'apres les recherches pedologiques
jusqu a un « ilot » pleistocene au sud de Lo. La « Veurne Ambachtse dijk » et
la « Uroenedijk » sont plus recentes ; elles furent construites apres la canalisation
de 1Yser au sud-est de Dixmude.
b) L e s r o u t e s e t l e s c o u r s
d'eau.
Les routes anciennes suivent les chenaux a relief inverse, meme dans le
paysage a Pleistocene recouvert.
Les routes recentes sont souvent construites partiellement surles sols de
cuvettes, ce qui exphque les nombreux affaissements.
La plupart des cours d'eau sont artificiels.
c) P a r c e l l e s .
La forme etleslimites des parcelles sont tres souvent adapteesr a la nature
du sol.
III. L'exploitation agronomique des sols.
a
) Formes
d ' e x p l o i t a t i o n .
le* J? ™ a i e u " Partie des sols est affectee a laculture oua la praticulture. Dans
les grandes cuvettes, onrencontre des patures grasses exploitees par des fermiers
et des marchands de betail qui nhabitent pas sur place.
Dans toute la region onnetrouve que des fermes mixtes.
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INLEIDING
Door het Comite voor het opnemen van de Bodem- en de Vegetatiekaart
van Belgie werd in 1947 begonnen met de systematische kartering van het
land. Dit comite werd opgericht op initiatief van het Instituut tot aanmoediging
van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw — I.W.O.N.L.
(Institut pour PEncouragement de la Recherche Scientifique dans l'lndustrie
et l'Agriculture — I.R.S.I.A.) welke instelling het onderhavige onderzoek
volledig heeft gesubsidieerd.
De studie van de bodemgesteldheid van de Polderstreek, waarvan het
Oudland van Veurne Ambacht deel uitmaakt, vormde een der eerste onderzoekingsobjecten. De bodemkartering in het Oudland werd medio 1949 beeindigd.
1. Ligging van hetOudland van Veurne Ambacht
Onder het Oudland wordt het gedeelte van Polderstreek verstaan.waaivan het oppervlak gevormd wordt door mariene aanslibbingen van de IVe
eeuwse zeetransgressie (Duinkerke II-transgressie) 1 .
Het Oudland van Veurne Ambacht ligt in het westen van de Belgische
zeevlakte (zie fig 5 ) ; het beslaat een oppervlakte van ongeveer 13.000 ha.
Het gekarteerde gebied komt voor op de volgende militaire kaartbladen : De
Panne, Oostduinkerke, Nieuwpoort, De Moeren, Veurne, Lampernisse en Lo.
2. Werkwijze
De werkwijze voor de opname van de Bodemkaart van Belgie werd in
verschillende publicaties toegelicht 2 .
Bij het opstellen van de legende voor de bodems van het Oudland werd
ten dele aangesloten bij reeds bestaande bodemschalen van het zuidwestelijk
zeekleigebied in Nederland (Tholen).
De documentatie van de kartering van het Oudland van Veurne Ambacht
omvat :
a) bodem- en stippenkaarten van de gemeenten of gedeelten daarvan,
alsmede de bijbehorende kaartrapporten en boringenregisters. Deze zeer gedetailleerde documentatie is niet gepubliceerd; zij wordt bewaard in de archieven van het Centrum voor Bodemkartering van hoger vermeld Comite.
b) Bodemkaarten schaal 1:20.000 met verklarende tekst (druk van het
Militair Geographisch Instituut). Van deze gedetailleerde kaarten, waarop de
diverse bodemtypen staan aangegeven werd voor het verschijnen van onderhavige publicatie het kaartblad Lampernisse 51,W reeds uitgegeven, terwijl
Oostduinkerke 35,E en Nieuwpoort 36,W in druk waren.
c) Onderhavige verhandeling over de bodemgesteldheid van het gekarteerde gebied. Het verschijnen van de gedetailleerde kaarten maakt het overbodig om bij deze regionale verhandeling een bodemtypenkaart te voegen.
Dit is dan ook de reden dat, hoewel de bodemtypen uitvoerig worden besproken,
deze publicatie als bijlage slechts een overzichtelijke bodemseriekaart heeft.
1

De term Oudland (Oude land) werd door Ir S. KUIPERS voor het eerst gebruikt
voor het inversielandschap met kalkloze gronden op het eiland Tholen (KUIPERS, S.
[1], pp. 51-53.)
2 Zie o.a. TAVERNIER, R. [7],pp.9-19.
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3. Indeling vande stof
Bij de behandeling van het waarnemingsmateriaal was het omwille van
de overzichtelijkheid niet mogelijk alle details te bespreken die vermeld zijn in
de onder punt 2 sub a genoemde documentatie. Anderzijds konden in dit werk
een aantal conclusies geformuleerd worden in verband met op zichzelf staande
waarnemingen, verspreid over verschillende gemeenten. Hierbij werd getracht
defeiten in een zolcgisch mogelijk verband te groeperen.
De hoofdstukken I en II omvatten een geologische en physisch-geographische beschrijving van het Oudland. De hoofdstukken III tot en met VI zijn
meer specifiek bodemkundig; ze omvatten :
— debeschrijving van de grondsoorten (III);
— declassificatie en debeschrijving van de bodemtypen (IV-V);
— de algemene beschrijving van een aantal belangrijke eigenschappen van
de bodems, alsmede een overzicht over de waterhuishouding van het gebied
(VI).
Hoofdstuk VII behandelt de landbouwkundige eigenschappen der bodemtypen; dit hoofdstuk is onder meer bedoeld als een inleiding tot de landclassificatie in dit gebied. In hoofdstuk VIII tenslotte worden problemen van
geographische* sociale, economische en archeologische aard besproken, die
alien min of meer verband houden met de bodemgesteldheid.

HOOFDSTUK I
GEOLOGISCHE OPBOUW EN GENESE
Voor de kennis van de bodem van jonge alluviale gebieden in gematigde
klimaten, is een nauwkeurig inzicht van de genese der sedimenten van overwegend belang. De verscheidenheid in bodemgesteldheid van dergelijke gebieden houdt nauw verband met de lithologische samenstelling van de sedimenten en met de topographie.
Bij de hierna volgende bespreking van de geologische opbouw en de
genese van het Oudland wordt voornamelijk aandacht geschonken aan die
feiten en verschijnselen welke van direct bodemkundig belang zijn.

A — TERTIAIR EN PLEISTOCEEN

I. T e r t i a i r
In het gehele gebied wordt onder de kwartaire formaties een subhorizontale kleilaag van mariene oorsprong, behorende tot het Ieperiaan, aangetroffen. De dikte van deze laag is aanzienlijk en bedraagt doorgaans ruim 100
meter. Op de meeste plaatsen is deze kleilaag met 20 tot 30 meter kwartaire
afzettingen bedekt; alleen in het zuidelijk gedeelte van het onderzochte gebied treft men het tertiair dicht bij 'de oppervlakte aan, hoewel het zelden
op minder dan 1 meter onder maaiveld voorkomt. Nochtans is de aanwezigheid
er van, ook op iets grotere diepte, voor de waterhuishouding der bodems van
belang, vooral indien het polderdek dun is.
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II. P l e i s t o c e e n
De pleistocene afzettingen vertonen een grote verscheidenheid in facies;
ook de dikte van de pleistocene lagen varieert sterk. Vrijwel overal vindt men
aan de basis van het Kwartair een min of meer ontwikkeld residuair grint.
In het gedeelte van de kustvlakte, waar het tertiair op meer dan 20 meter
diepte voorkomt, is het bedekt met mariene en fluvio-mariene afzettingen,
behorende tot de «Assise van Oostende ».
Waar de Ieperiaanse klei op geringe diepte voorkomt is ze, evenals de
«Assise van Oostende», bedekt met niveo-eolische zand- en leemformaties
van jong-kwartaire ouderdom (vnl. Wurm-III). Hoewel de dikte van deze
deklaag vrij sterk varieert (0 tot ca 3 m), volgt het pleistoceen oppervlak
toch in grote trekken het relief van de ondergrond. Daarnaast echter vertonen de deklagen een eigen relief, gekenmerkt door kleine hoogteverschillen
op vaak korte afstand. Dit micro-relief is van groot bodemkundig belang
waar de pleistocene afzettingen een aandeel hebben in de opbouw der bodemprofielen (zuidelijk randgebied der Polders).
B — HOLOCEEN

I. O n d e r H o l o c e e n
Op het Pleistoceen worden plaatselijk stuifzanden aangetroffen afkomstig
van de zich tijdens het Onder Holoceen insnijdende rivierdalen (boreale valleien). Deze stuifzanden, welke soms op geringe diepte onder de polderafzettingen voorkomen, worden bij de beschrijving der bodemtypen niet onderscheiden van de pleistocene sedimenten.
De boreale valleien vormen nog heden depressies in het landschap van
het randgebied der Polders x ; ze zijn oorzaak van het locaal diep indringen
van de poldergrens in het binnenland. Deze valleien werden tegen het einde
van het Onder Holoceen gedeeltelijk opgevuld met veen of venig slib, dat te
vergelijken is met het in de Vlaams-Nederlandse kustvlakte aangetroffen
« veen op grotere diepte ». Dit «veen op grotere diepte » komt elders in het
poldergebied van Veurne Ambacht slechts plaatselijk voor 2 .
II. M i d d e n

Holoceen

Tot het Midden Holoceen worden gerekend :
de sedimenten van de Assise van Kales;
de zanden van het Oud Duinlandschap ;
het oppervlakteveen.
a. Assise

van

Kales

De mariene formaties van de Assise van Kales welke in de kustvlakte
worden aangetroffen, bestaan hoofdzakelijk uit zandige sedimenten. Deze
formaties bereiken nabij de huidige kustzone een dikte van een tiental meters;
in zuidoostelijke richting wiggen ze geleidelijk uit of gaan ze over tot
fluviatiele afzettingen in de boreale valleien.
i MARECHAL, R. [1] en TAVERNIER, R. [4] pp. 632-633.
2
HALET, F. [1] pp. 141-146.
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De afzetting van de Assise van Kales geschiedde tijdens het Midden
Holoceen (Atlanticum), toen een gedeelte van de huidige zeevlakte onder invloed van de zeespiegelrijzing werd overstroomd (Littorina- of Flandriaanse
transgressie, fig. 1).
De oppervlakte van deze assise is gekenmerkt door het voorkomen van
hogere plaatvormige gebieden, gescheiden door geulvorimge depressies; zij vertoont een sterke analogie met het relief van de huidige Waddenzee. De hoogteverschillen, welke meerdere meters kunnen bedragen, gaan veelal samen met
verschillen in lithologische samenstelling van de afgezette sedimenten. In de
depressies wordt voornamelijk fijnkorrelig materiaal aangetroffen, terwijl
de hogere platen opgebouwd zijn uit sedimenten met uiteenlopende textuur,
die echter in hoofdzaak zandig zijn.
Koksyde

-LEGENDE Uitbreiding vandemarienefacies

van

van Kales
E3 ExtensiondufadesmarindedeAssise
I'feisedeCalais

uandetissise
vanBuinkerke
Extension del'flssisc do Dunfeerque
B Uitbreiding
||l||[|[l|Oude enjonge duinen
IliliilllJ Dunes anciennes el rezenles

Costkerbe o
•\

\1/

lampemisse

I/

j Co o

Fig. 1.—Uitbreiding van de mariene facies van de Assise van Kales
(naar R. MARECHAL [1])
Extension du facies marin deVAssise deCalais (d'apres R.MARECHAL[IV
De sterke verschillen in textuur op korte afstand op de platen zijn het
gevolg van bijzondere afzettingsomstandigheden tijdens het laatste stadium
van de sedimentatie. Dit kon worden bestudeerd in het westelijk gedeelte van
de polders van Veurne Ambacht, waar de atlantische waddenplaten dicht bij of
aan de oppervlakte voorkomen.
In hoofdzaak worden zandige stroken aangetroffen waartussen kleiige
platen, welke soms iets lager zijn gelegen. De zandige stroken vormen een fijn
vertakt systeem en zijn te beschouwen als de oeverwalletjes van getijdekreken. Inderdaad werden de oude kernen van deze kreken veelal in de zandige
stroken teruggevonden; ze zijn geheel of gedeeltelijk opgevuld met kleiig of
venig materiaal. Op sommige plaatsen liggen de geultjes langs de rand van
de zandige stroken, hetgeen te verklaren is door zijdelingse verplaatsing van
de kreekbedding. Ook komt het voor dat zandig of licht slibhoudend oever-
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walmateriaal op de klei van de plaat is afgezet, terwijl eveneens klei op oeverwalmateriaal wordt aangetroffen.
In geheel kleiige profielen van de kleiplaten worden dikwijls duidelijk
verschillende horizonten aangetroffen, die van elkaar gescheiden kunnen zijn
door licht humeuze bandjes. Dit wijst op een onregelmatige aangroei van de
waddenplaat, wat mogelijks een gevolg is van een niet gelijkmatige stijging
van de zeespiegel.
b Oud

D uinland

scha p

De zandige sedimenten van het Oud Duinlandschap vormen in de omgeving van de Franse grens een reeks niet continue stroken die ongeveer evenwijdig lopen met de huidige kustlijn. Ten noordoosten van de gemeenten De
Panne en Adinkerke zijn deze duinstroken volledig verdwenen tengevolge
van jongere zeedoorbraken.
Het Oud Duinlandschap is morphologisch nog goed te herkennen ten
zuidwesten van Adinkerke (duinen van Ghyvelde). Het overige gedeelte is
doorgaans afgegraven of bedekt met
jonge duinen 1 of recente polderafzettingen (fig 2). In dit laatste geval
heeft het oude duinzand een belangrijk aandeel in de opbouw van de
bodemprofielen in het Oudland.
De genese van het Oud Duinlandschap is complex. De verschillende duinstroken zijn, hoewel vermoedelijk niet geheel gelijktijdig, ontstaan
op het einde van de Flandriaanse
transgressie (Assise van Kales) of in
het begin van de daarop volgende
regressie (einde Atlanticum tot begin
Oud duinlandschap
Subboreaal).
Dunes anciennes
r~z—\Prae-romeinse
nederzettingen onder
w
Het ontstaan van de oude duinen
I I,.
Jong duinzand
Suesprae-Romams.recouvertsparctes
hangt ongetwijfeld samen met de vordunesr6centes'
ming van strandwallen •2l waarop het
Fig. 2 . milieu voor duinvorming gunstig was.
Ligging van de oude duinen
De vorming van duinen direct op de
Situation des dunes anciennes
waddensedimenten is echter niet uitgesloten : de duinengordel van Ghyvelde rust, althans aan de zeezijde, direct
op de Atlantische waddensedimenten.
c.

«Opper.vlakteveen»

Op talrijke plaatsen van het Veurne Ambac'htse Oudland wordt onder
de recente polderafzettingen veen aangetroffen. Dit veen, dat in Westelijk
Nederland «oppervlakte-veen » wordt genoemd, is gevormd vanaf het Neolithicum (begin der regressie) tot aan de Gallo-Romeinse tijd (Duinkerkiaanse transgressie).
1

Wanneer zi.i bedekt zijn met jonge duinen, kunnen de oude duinen worden:
herkend dank zij archeologische vondsten. Zie ook RAHIR [1], p. 8.
2 TIMMERMANS, P. [1], p. 296. Zie ook TAVERNIER, R. [6], p. 348.
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De dikte van de veenlaag kan 4 tot 5 meter bedragen. Doorgaans rust
het veen op de afzettingen van de «Assise van Kales » alleen in het randgebied der polders komt direct onder het veen Pleistoceen voor.
De botanische samensteiling van het veen kan zowel horizontal als vertikaal varieren. De vertikale variaties in botanische samensteiling zijn al meer
dan een eeuw bekend. A. BELPAIRE 1 gaf in 1835 een uitvoerige beschrijving
van deze opeenvolging der veensoorten.
Een voorbeeld van een «volledig» veenprofiel ontlenen wij aan het
recente onderzoek van F. STOCKMANS, C. VANDEN BERGHEN en R. VANHOORNE 2
in het gebied van de gemeenten Pervijze, Lampernisse, Oostkerke en Stuivekenskerke :
5) 0 - 20 cm : Sphagnum imbricatumveen, veelal afwezig.
4) 70 - 140 cm : Sphagnum fuscumveen met o.a. Betula, Ericaceae, Eriophorum vaginatum.
3) 10 - 70 cm : Betula - phragmitesveen met o. a. Alnus, Salix, veelal met
Menyantheszaadjes in het bovenste gedeelte van het horizont.
2) 10 - 70 cm : Phragmitesveen met Carex sp. en Equisetum.
1) 10 - 20 cm : grijsblauwe klei (Assise van Kales) met Phragmitesresten
(«Bonk»).
Het blijkt dat zowel in het Vlaams als in het Hollands veengebied de
basis van het veen op het mariene landschap van de Assise van Kales dikwijls
wordt gevormd door Phragmitesveen.
De horizontale variaties van de profielen boven deze Phragmitesveenlaag
zijn eveneens sedert lang vermeld; systematisch werd ze pas in de laatste
jaren door BENNEMA3 on'derzocht in het Hollandse veengebied en in verband
gebracht met het milieu waarin de veengroei plaats had. Volgens BENNEMA 4
is dit milieu sterk afhankelijk van de watertoevoer. Het Hollandse veengebied
ontving van verschillende kanten water en wel :
1° rivierwater (eutrooph) ;
2° zeewater, in de mondingsgebieden van de rivieren en nabij de zeegaten;
3° kwel- en afvoerwater van de hogere pleistocene gronden en van de duinen
(eutrooph of mesotrooph);
4° regenwater (oligotrooph).
De toestand in het gebied van Veurne Ambacht is onder vele opzichten te
vergelijken met deze in het Hollandse veengebied.
In de gebieden, welke tijdens de verdere veengroei alleen regenwater
ontvingen, ontwikkelde zich op het phragmitesveen een mesotrooph veentype
en later oligotrooph sphagnumveen.
In de streek langs de IJzer en de beekjes welke via de boreale valleien
het pleistoceen achterland afwaterden, ontstond in verband met het eutrooph
beekwater, bosveen (Alnus, Salix, e. a.). Tussen dit eutrooph bosveen en het
oligotrooph sphagnumveen bestonden uiteraard overgangvormen.'
In het mondingsgebied van de IJzer (destijds vermoedelijk bij Koksijde)
en van enkele andere beekjes is de groei van Phragmites-Scirpusveen waarschijnlijk steeds blijven doorgaan onder de voortdurende invloed van het
zeewater. Het veen in dit gebied is later geheel weggeslagen.
1 BELPAIRE, A. ri], pp.12-13.

IS K S S f M ?

V
P

^3D9E1?9BERGHEN' C ^ ™ 0 0 R N E > H. EH, PP. 156-157.

4 BENNEMA,J. [1],p.139.
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Achter de duinen, waar gedurende de gehele groei van het veen mesotrooph kwel- en afvoerwater werd toegevoerd, zal carexveen gevormd zijn.
Langs de pleistocene rand is voornamelijk bosveen gegroeid, dat echter
lokaal kan overdekt zijn met mesotrooph carexveen of zelfs bij het ontbrekeh
van kwelwater met sphagnumveen (Houtem nabij de Franse grens).
De hoogste delen van de atlantische waddenplaten en van het later met
polderafzettingen bedekte pleistoceen werden niet of nauwelijks overdekt met
veen. In en nabij de dalen van de IJzer en de kleinere beken groeide het veen
vrij hoog tegen de flanken van de valleien op, wegens de grote vochtigheid
welke hier ten gevolge van grote watertoevoer heerste.
In het onderzochte gebied werd, in tegenstelling tot het Hollandse veenlandschap, geen veen gevonden tussen de verschillende duinstroken van het
Oude Duinlandschap. In het aangrenzende gebied in Frankrijk wordt echter•
het voorkomen van een veenachtige laag op enkele km voor de binnenduinen
van Ghyvelde gemeld 1 .
Het oppervlak van het veen was op het einde van de veengroei ongetwijfeld niet horizontaal. De ombrogene sphagnumvenen reikten het hoogst : ze
werden vrij veelvuldig doorsneden door lager liggende stroken carexveen
en bosveen langs de waterlopen, komende van het pleistocene achterland.
Langs de binnenduinen en het pleistoceen was het veenoppervlak ook lager gelegen. In verhouding zeer hoog moet het sphagnumveen geweest zijn, dat de
atlantische waddensedimenten van «De Moeren» bedekte; dit veen werd
bij de latere transgressie niet of nauwelijks meer overstroomd.
III. B o v e n H o l o c e e n
Het Boven Holoceen in de polderstreek komt overeen met de verschillende phasen van de Duinkerkiaanse transgressie. Drie duidelijke phasen
worden in het Veurne-Ambachtse poldergebied onderscheiden, welke respectievelijk Duinkerke I, II en III transgressie worden genoemd 2 .
a) Duinkerke I-transgressie (IP eeuw voor Chr. -I e eeuw na Chr.)
In de omgeving van Veurne, Wulpen en in de Buitenmoeren komen respectievelijk zandige en kleiige sedimenten voor, gei'ntercaleerd in de bovenste
lagen van het veen. Blijkens hun fauna zijn deze sedimenten van mariene
oorsprong; ze worden beschouwd als sedimenten van de Duinkerke I-transgressie.
Het bestaan van deze transgressie is met zekerheid aangetoond in de
omgeving van Oostende 3 en vooral in het Nederlandse kustgebied. Aan de
hand van archaeologische vondsten werd op Walcheren en in het Westland 4
de periode van de overstromingen gedateerd (II e eeuw voor Chr. tot I e eeuw
na Chr.).
Tengevolge van de overstromingen werden plaatselijk in het veengebied
vloedgeulen geerodeerd. Deze geulen werden later vrijwel geheel opgevuld
iret mariene sedimenten, terwijl soms ook in de nabijheid ervan terrigeen
materiaal werd afgezet op het veen. Ook buiten het gebied dat regelmatig
bij vloed overstroomd werd. is de invloed van de transgressie merkbaar in de
1 DELEPHINE, G. [1].p.15.
2 TAVERNIER, R. [3],pp. 109-115,MOORMANN, F. [1].
3 MOORMANN, F. en AMERYCKX,J. [1],p.40.
4
VLAM, A. [1], pp. 36 e.v. en [2], pp. 525-530; VAN L1ERE, W. [2], pp. 134-135;
BENNEMA, J. en VAN DF.R MEER, K. [11, p. 140.
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veengroei : sphagnum en carex vegetaties werden overgroeid door phragmitesveen. In het Veurne-Ambachtse gebied werden de sedimenten van de Duinkerke I-trangressie, waarschijnlijk tengevolge van een kleine regressie, weer
overdekt met een dunne veenlaag.
b) Duinkerke H-transgressie (IVe-VHIe eeuw na Chr.)
Het Oudland omvat per definitie het gebied waar ten minste het bovenste
gedeelte van de bodems bestaat uit zandige en kleiige sedimenten van de Duinkerke II-trangressie. De overstromingen van deze transgressie en de daarmee
samengaande erosie en sedimentatie zijn dan ook van overwegend belang
geweest voor debodemvorming in dit gebied.
De vrij belangrijke relatieve zeespiegelrijzing welke oorzaak was van
de transgressie had invloed in het gehele kustgebied van de Noordzee; ze
werd tevens gesignaleerd langs de kusten van Picardie, Normandie en Bretagne 1 . Door verschillende auteurs, o. a. BLANCHARD 2 werd aan de hand
van archaeologische vondsten, -afkomstig uit het bovenste deel van het overstroomde veen, het begin van de transgressie vrij nauwkeurig gedateerd (2 e
helft van de IVe eeuw).
De invloed van de zeespiegelrijzing was afhankelijk van de grootte der
getijdeamplituden. Voor het Hollandse veengebied, waar de verschillen tussen
ebbe en vloed gering waren, bleef het grootste gedeelte van de duinengordel
gespaard. Het achterliggend veengebied werd door de overstroming weinig
aangetast. In het Vlaamse kustgebied, waar de getijdeamplituden aanzienlijk
groter waren 3 , werden de duinen op verschillende plaatsen en over een belangrijke breedte geheel opgeruimd. Het gebied achter de duinen, overeenkomend met het huidig poldergebied, werd vrijwel geheel overstroomd, waarbij grote gedeelten van het veenlandschap werden weggeslagen. Plaatselijk
drong de zee via de valleien van beekjes en rivieren vrij diep in het binnenland door (IJzervallei, vallei van de Handzame). Enkele hoog opgegroeide
delen van het veenlandschap werden niet of nauwelijks overstroomd. Dit
waren in het Vlaamse kustgebied de veenplaten overeenkomend met De Moeren, de Gistelmoeren en de Moeren nabij Meetkerke 4 .
De doorbraak door het Oud Duinlandschap nabij het huidige Koksijde
is voor het Veurne-Ambachtse gebied de belangrijkste geweest. Het Oud Duinlandschap werd hier over een breedte van meer dan 10km weggeslagen.
Behalve het grootste gedeelte van het veenlandschap werden ook de niet
met veen bedekte gebieden op de atlantische waddenplaten en de lage gedeelten van het aan het veen grenzend pleistoceen overstroomd. De erosie en de
daarop volgende sedimentatie waren verschillerid volgens de aard van de overstroomde ondergrond.
1. Erosie en sedimentatie in het veengebied (fig. 3).
Nabij het inbraakpunt van Koksijde werd het veen nagenoeg geheel
weggeslagen; elders vormden zich in breedte en diepte varierende kreken,
meestal, dank zij de natuur van het substraat, met steile wanden. Dc loop
1 BRIQUET, A. [1], pp. 10 en 203.
2 BLANCHARD, R. [1], p p . 144-145.
Waarschijnlijk waren de langs de kust voorkomende verschillen in getijdeampiituden tijdens de Duinkerke H-transgressie te vergelijken met de huidige
verschillen. Ue getijde amplituden nemen sterk toe vanaf Hoek van Holland in zuidenjke nchting.
4
MOORMANN, F. en AMERYCKX, J. [1], p . 42.
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Fig. 3.
Schema van het ontstaan van het Oudland (naar R. TAVERNIER, [1])
Croquis schematisant revolution des Polders anciens
(d'apres R. TAVERNIER, [i])
van de zich door terugschrijdende erosie vormeride kreken is in sterke mate
aangepast aan de topographie van het veenoppervlak. De getijdekreken zijn
ten dele ontstaan in de afwateringsstromen van het veengebied. Door verbreding en verdere vertakking van de kreken werd behalve het bosveen en
het carexveen, veelal ook een gedeelte van het sphagnumveen, opgeruimd.
De gemiddelde breedte van de kreken neemt snel af naar het binnenland
toe. Deze afname is, in het bijzonder in de smalle kreken, meestal onregel-

15

16

F.R. MOORMANN

matig. De kreken hadden een sterk meanderend karakter, zodat vooral in de
buitenbochten het veen werd aangetast. Door de verplaatsing van de meanders
namen de smalle getijdegeulen zeer onregelmatige vormen aan : brede en
smallere gedeelten wisselen snel af. Onregelmatigheid in breedte werd bovendien veroorzaakt door locale verschillen in weerstand van het geerodeerde
veenmateriaal.
Tijdens het op de erosie volgend sedimentatieproces werd in de kreken,
waar de stroomsnelheid groot was, zandig materiaal afgezet. Op de tussen de
kreken gelegen veeneilanden, die alleen bij vloedstand overstroomden, kwam
hoofdzakelijk klei tot bezinking. De dikte van het afgezette kleidek weerspiegelt min of meer het relief van het niet door erosie aangetaste veenoppervlak.
Op plaatsen waar het veen hoog lag werd slechts een dun kleidek afgezet.
Plaatselijk wordt langs de kreken op het ongestaorde veen een dunne
laag zand aangetroffen. Deze dunne zandige laagjes kunnen ook voorkomen
in de vorm van stroken, meestal gelegen in het verlengde van smalle ingesneden kreken. Deze buiten de kreken voorkomende zandige afzettingen worden
« stroombanen » genoemd 1. .
Door de steeds doorgaande opslibbing van het landschap verminderde
de gemiddelde hoeveelheid overstromingswater, terwijl tevens de stroomsnelheden van het bij ebbe terugvloeiende water geringer werd. Hierdoor
kwam geleidelijk kleiiger materiaal tot bezinking op de zandige sedimenten
in de kreken (verlanding). Dit verlandingskleidek bedekt volledig de kleine
kreken overhun gehele lengte.
In de grote kreken is alleen het middengedeelte van de loop volledig
verland. In de ver van zee verwijderde gebieden (bovenloop) komt verlandingsklei alleen langs de randen voor; de kernen van de kreken zijn er geheel
met zandig materiaal opgevuld. In het mondingsgebied bij Koksijde komen
dezeniet met klei bedekte kernen eveneens voor.
Dit contrast in verlanding tussen de grote en de kleine kreken is waarschijnlijk een gevolg van een geringe zeespiegeldaling tijdens het verlandingsproces. Deze daling vond plaats toen de kleine kreken volledig en de grote
reeds gedeeltelijk (langs de randen) met klei opgevuld waren en had voor
gevolg dat in de «bovenloop » van de brede kreken verder geen klei meer
werd afgezet. In de middengedeelten ging de verlanding normaal verder,
terwijl in de laatst opengebleven geulen nabij het mondingsgebied tot het
einde toe zandig materiaal gesedimenteerd werd.
Het verlandingskleidek in de kreken is gewoonlijk aanzienlijk langs de
randen en neemt af naar het centrum toe. Nochtans komt het voor dat in de
buitenbochten van meanderende kreken het kleidek het dunst is aan de buitenranden. Zelfs werden hier vaak zandige sedimenten aangetroffen rustend
op de zware klei van de veeneilanden, hetgeen wijst op een verplaatsing van
de stroomrichting tijdens de opvulling. Verder. vertoont de dikte van het
verlandingskleidek in brede kreken onreeelmatige wisselineen. hetgeen wijst
op een ongelijkmatige opvulling. Meestal liggen de hoge"zandige gedeelten
met een dun verlandingskleidek in de vorm van ribbels of platen. Dergelijke
platen werden vaak aangetroffen nabij de samenvloeiing van een aantal brede
kreken en in het grote inbraakgebied van Koksijde.
Op enkele plaatsen werden in het verlandingskleidek van de brede kreken
1 MOORMANN, F. en AMERYCKX, J. [1],p.40:
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zandige tussenlaagjes aangetroffen. Het ontstaan van deze intercalates kan
worden toegeschreven aan plaatselijke veranderingen van de stroomrichting.
2. Erosie en sedimentatie in het pleistoceen gebied.
Plaatselijk werden kreken in het niet met veen bedekte pleistoceen geerodeerd. Deze kreken komen voor langs de randen van het veenlandschap, waar
het pleistoceen op ongeveer gelijke hoogte lag met het aangrenzende veen.
Blijkbaar bood het zandig materiaal minder resistentie tegen de erosie dan
het veen.
Waar het pleistoceen oppervlak snel naar omhoog loopt heeft tijdens
de Duinkerke II-transgressie praktisch geen kreekvorming plaats gehad; waar
het pleistoceen zeer vlak lag en over een grotere oppervlakte werd overstroomd, ontstonden talrijke kleine kreken waarvan de loop aan het bestaande
micro-relief was aangepast. Deze aanpassing had onregelmatige vormen van
de kreekjes voor gevolg : brede en smalle gedeelten alsmede diepere en ondiepere plaatsen kunnen elkaar snel afwisselen. Blijkbaar was de stroomsnelheid in deze kreekjes gemiddeld klein daar zijdelingse erosie en uitdieping
van de kreekbedding vrijwel niet voorkomen.
Het in de kreken afgezette zandig materiaal rust veelal op verveende
bosprofielen ; zelden werd dit venig oppervlak weggeslagen. Verlanding van
de kreken, met een kleidek is algemeen.
Buiten de kreken werd op het pleistoceen klei afgezet. Door golfslag is
deze klei op vele plaatsen tijdens de afzetting vermengd met pleistoceen zand
of zandleem (gebroken grond). Deze bijmenging is over het algemeen het
sterkst op de hogere gedeelten van het overstroomde gebied. In de lagere
gedeelten is gebroken materiaal zeldzamer. Er bleef doorgaans een verveend
bpsprofiel tussen de polderklei en het pleistoceen bewaard. Het voorkomen
van gebroken materiaal is nochtans niet altijd aan een bepaalde hoogtegrens
gebonden. In « dode » hoeken, waar tengevolge van het grillig relief van het
pleistoceen oppervlak de golfwerking gering was, werd onvermengde klei afgezet, terwijl op even hoog gelegen plaatsen, die sterk aan de golfslag waren
blootgesteld, gebroken materiaal tot bezinking kwam.

Fig. 4. — Schematische dwarsdoorsnede van een stroombaan (zonder schaal)
3) Kleiige sedimenten van de Duinkerke II-transgressie. 2) Zandige sedimenten
van de Duinkerke II-transgressie. 1) Atlantische waddensedimenten.
Coupe schematique d'une ancienne «zone d'ecoulement» (sans echelle)
3) Sediments argileux de la transgression Dunkerquienne II. 2) Sediments
sableux de la transgression Dunkerquienne II. I) Sediments de I'assisede Calais.
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3. Erosie ensedimentatie opde niet met veen bedekte atlantische waddenplaten.
Op deze platen komen slechts in de lage gedeelten en rond het randgebied ten noordoosten vanAdinkerke getijdegeulen voor.
De kreken werden voor een groot gedeelte metzand opgevuld; ookbuiten
de kreken is vrij veel zandig materiaal onder de vorm van meestal brede
stroombanen afgezet (fig4). Deze stroombanen komen opdelaagste gedeelten
van de platen samen metgetijdekreken voor; opde hoogste gedeelten worden
alleen stroombanen aangetroffen waarvan de kernen vermoedelijk met de
oude geulen van dewaddenplaten samen vallen.
Buiten de kreken en stroombanen werd hoofdzakelijk kleiig materiaal
gesedimenteerd, dat in de omgeving van Adinkerke vrij sterk vermengd kan
zijn met duinzand, vermoedelijk afkomstig van het Oud Duinlandschap. De
dikte van hetafgezette kleidek isgeringer naarmate deoude waddensedimenten
topographisch hoger zijn gelegen.
De zandige sedimenten van de stroombanen en van de kreken werden
vrijwel overal met een verlandingskleidek bedekt.
c. De ontwikkeling vanhet landschap nadeDuinkerke II-transgressie.
Voor het rijp geworden schorregebied, dat volgens historische gegevens
m deVHPtot IX* eeuw vermoedelijk door een geringe regressie van de zee
droog kwam, nam de duinenvorming een aanvang. Het Jong Duinlandschap
werd tenzuidwesten vanhetinbraakgebied vanKoksijde direct gevormd op de
kern vanoude duinen. Hetzeegat vanKoksijde namdoor verzanding en dichtslibbing snel in omvang af; ookhier werden duinen gevormd. Meer oostelijk,
tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort ontstonden de duinen waarschijnlijk op
reeds bestaande strandwallen, mogelijk ook op een kern van oude duinen *.
Een hernieuwde stijging van de zeespiegel (Duinkerke IH-transgressie)
bracht overstrommg teweeg vanhet droog gekomen schorregebied. Het begin
van deze overstromingsphase, welke o.a. ook opWalcheren werd gesignaleerd 2
dateert volgens historische gegevens van de P helft der Xe eeuw. Uit deze
gegevens bhjkt dat reeds in 944het gebied ten zuiden van Lo opnieuw werd
overstroomd tijdens vloed 3 .
De Duinkerke III-transgressie veroorzaakte een geleidelijke verdergaande
aantasting vanhet schorregebied. Hierbij werden vanuit het doorbraakgebied,
gelegen nabij Nieuwpoort, nieuwe getijdegeulen in het reeds bewoonde schor
geerodeerd, terwij tevens een nieuw kleidek op de sedimenten van de Duinkerke U-transgressie werd afgezet.
dP n ! T e i 7 d e J d - r e r d e r e u i t b r e i d i n S v a n deze overstroming tegen te gaan werd
^ t l ^ o s ^ T i r " ^ ° ° S t d u i n k e r k e « - n een pleistoceen
de DSnke n £nT >t 1n tma aStgSreenS^S l e ^g e o an adne nd e Zl adnf ds z ki J dme t vt ae nn d e d ^ sedimenten van
I n deel va„ P " " n g e r e t l ] d /e g e' U l -b i n n °
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S e S t welk. a r
,f
^ d i j k s voor. Er zijn dus gebieden
J
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° "
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Ten westen van Lampernisse werd ten gevolge van een dijkdoorbraak
een lange erosiegeul gevormd, terwijl nabij het doorbraakpunt overslagmateriaal op de oppervlakte van het oude schor is afgezet.
De invloed van de zee buiten de Oude Zeedijk ging vrij ver tot in het
binnenland. Zelfs in de smallere gedeelten der valleien van de IJzer en zijbeken was de invloed merkbaar 1 . In deze valleien werden echter weinig of
geen sedimenten van de Duinkerke III-transgressie afgezet, waarschijnlijk
omdat het zeewater ten gevolge van de opstijging van het rivierwater niet zo
ver kon doordringen. De kleilagen, afgezet tijdens de Xe-eeuwse transgressie,
wiggen dan ook uit in het gebied waar de smalle valleien van de IJzer en de
Ieperlee samen komen in een snel verbredend dal. In dit gebied is de juiste
grens van de uitbreiding der jonge sedimenten moeilijk te bepalen; tussen
het Oudland en de met jongere klei bedekte streek (Middelland) werd een
overgangszone aangenomen.
In het Oudland grepen, nadat de zee er geen toegang meer had, verschillende processen plaats waardoor de bodemgesteldheid zeer sterk werd bei'nvloed.
Door de ontwatering van het gebied werd de klink van het veen van zeer
groot belang : de plaatsen met veen onder de polderafzettingen daalden aanzienlijk, en dit des te sterker naarmate het veen ondieper voorkwam en naarmate de veenlagen dikker waren. Ook de klei tasseerde enigszins, zij het dan
ook in veel beperkter mate. De met zand opgevulde getijdegeulen kwamen a!s
ruggen in het terrein te liggen terwijl de met klei bedekte veeneilanden depressies in het landschap werden (inversie van het relief, fig. 3).
Op de overdekte atlantische waddenplaten had wegens de afwezigheid
van veen vrijwel geen inversie plaats; dit gebied behield zijn vlakke en hoge
ligging. Ook in het overdekt pleistoceen gebied was de selectieve klink van
minder belang. Alleen in het randgebied trad nog aanzienlijke klink op, waardoor de veenlaag zodanig in dikte werd gereduceerd dat de poldersedimenten
hier nu vrijwel direct op de pleistocene afzettingen rusten.
Langs de hellende randen van het niet bedekte pleistocene gebied komt
op de polderafzettingen soms colluviaal zandig materiaal voor dat hier werd
afgezet na de volledige ontbossing en in cultuurname van het gebied.
In het Oudland is het veen over grote oppervlakten weggegraven (uitdaringen) wat een belangrijke verlaging van deze gebieden met zich meebracht 2 . In meer recente tijd bracht het afgraven van klei voor het vervaardigen
van bakstenen (uitbrikken) vrij aanzienlijke veranderingen in het landschap
teweeg.
HOOFDSTUK II
HET NATUURLANDSCHAP
Op grond van physisch-geographische kenmerken, die samenhangen met
verschillen in geologische opbouw, worden in het Oudland van Veurne
Ambacht volgende landschappen onderscheiden :
1

2

Naar BLANCHARD, R. [ 1 ] , pp. 158-159. Het punt « D r i o l i t » dat in de aangehaalde tekst genoemd wordt, is waarschijnlijk gelegen in de boreale vallei van
de IJzer, nabij de krnising van de weg Veurne-Ieperen en het huidige kanaal
van de IJzer.
Het niet met mariene sedimenten bedekte veengebied van « D e M o e r e n » werd
geheel afgegraven.
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— het inversielandschap, waarvan deuitbreiding ongeveer overeenkomt met
net subboreale veengebied dat tijdens de IV e -eeuwse zeetransgressie versneden werd en overdekt met mariene sedimenten.
hetoverdekte uaddenlandschap, gekenmerkt door het voorkomen van atlanUscne waddensedimenten onder een dun dek afzettingen van de IV-eeuwse
transgressie.
— het overdekt pleistoceen landschap,r wav a a r o n (
TV<? »<,,„
'
""
' "
l e r de sedimenten v a n de
f i r o ^ T 2eet.ra"sSrfs i e V Pl«stoceen of soms tertiair opgeringe diepte
(mee.tal op mmder dan 120 c m ) . W O r d t aangetroffen.
Tussen deze verschillende landschappen bestaat geen scherpe grens ;
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integendeel komen er geleidelijke overgangen voor. De ligging van de landschappen wordt op bijgaand kaartje (fig. 5) bij benadering aangegeven.
1. Het

inversielandschap

Het inversielandschap neemt het grootste gedeelte van het Oudland in
en bestaat hoofdzakelijk uit een groot aaneengesloten gebied dat e'nkele uitlopers vertoont in de valleien der beken die het pleistoceen achterland afwateren (boreale valleien). Daarnaast komt in het zuidwesten (nabij Houtem)
een klein gebied voor dat aansluit bij het ten westen ervan gelegen inversielandschap op Frans grondgebied en dat van het inversielandschap van Veurne
Ambacht gescheiden is door een zone van overdekt pleistoceen.
In het noordwesten paalt dit inversielandschap van Veurne Ambacht aan
het Jong Duinlandschap.
De grens met het Middelland wordt gevormd door de Oude Zeedijk,
behalve in het gebied tussen Lo en Noordschote, waar een geleidelijke overgang naar het Middelland voorkomt. Ten oosten van Wulpen ligt tussen de
Oude Zeedijk en het inversielandschap een deel van het overdekte vvaddenlandschap.
In het zuiden gaat het inversielandschap geleidelijk over tot het overdekt
pleistoceen landschap ; de overgangszone heeft een zeer grillig verloop, vooral
door het voorkomen van verschillende boreale valleien.
In het westen wordt de begrenzing gevormd door de droogmakerij « De
Moeren » en door het overdekte waddenlandschap in de omgeving van Adinkerke.
Het inversielandschap is gekenmerkt door in grootte en in vorm wisselende
depressies 1 welke doorsneden en veelal omgeven zijn door hogere ruggen
(kreekruggen) die soms een aanzienlijke breedte kunnen bereiken.
De depressies komen overeen met de met klei overdekte en ingeklonken
veeneilanden terwijl de kreekkruggen de met zand en kleiig materiaal opgevulde
oude getijdegeulen zijn.
Behalve het inbraakgebied kunnen in het inversielandschap nog het
versneden gebied en het gebied der boreale valleien worden onderscheiden.
Het inbraakgebied vormt het dichtst bij zee gelegen gedeelte van het
inversielandschap ; het beslaat ongeveer 1.500 ha. Het is gekenmerkt door de
afwezigheid van depressies en kan beschouwd worden als e§n grote kreekrug.
Het gebied ligt vrijwel vlak op een gemiddelde hoogte van 4 a 4,5 m boven
Oostends peil. De ondergrond bestaat bijna overal uit jong zeezand ; zeer
plaatselijk komen onder dit zand resten van de oude veenlaag voor. Doorgaans
is het zand bedekt met een kleilaag van varierende dikte. Op enkele plaatsen
ontbreekt het kleidek geheel ; deze zandige stroken vormen de hoogst gelegen
gedeelten van het inbraakgebied.
Het versneden gebied neemt het centrale gedeelte van het inversielandschap in en beslaat ongeveer 8.000 ha. In het gedeelte gelegen nabij het inbraakgebied zijn de depressies doorgaans klein en van elkander gescheiden
door brede kreekruggen. Naar de pleistocene rand toe worden de depressies
meestal groter, terwijl de kreekruggen hier smaller worden en overgaan tot
een'fijn vertakt stelsel van kleine rugjes die diep in de grote depressies
kunnen doordringen.
1 De lokale naain voor deze depressies is << blooten» in verbaud met het vrijwel
ontbreken van boom- of struikgroei.
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De oppervlakte van de depressies is zeer verschillend. Deze vanLampernisse en van deBuitenmoeren beslaan elk rond de1.000ha.
In hetversneden gebied zijn deniveauverschillen, hoewel klein, toch
zeer duidelijk. Inde laagste gedeelten derdepressies bedraagt het peil
nauwelijks 3m, terwijl de hoogste punten van dekreekruggen opongeveer
4,5 m kunnen liggen. Ditpeil wordt slechts bereikt inhetmidden vande
tamelijk brede kreekruggen (meer dan 100 m). De smallere kreekruggenen
de randen van de brede kreekruggen liggen lager tengevolge van inklinking.
Door het ingnjpen van demens (uitvenen, uitbrikken, uitzanden) werd
het natuurhjk peil van hetlandsohap opvele plaatsen merkbaar verlaagd.
De ondergrond van het grootste gedeelte van hetversneden gebied bestaat uit veen Alleen indegrote kreken is het veen grotendeels of geheel
weggeslagen De bovengrond wordt vrijwel overal gevormd door kleiig maternal ; in debovenloop van enkele grote kreken worden stroken meteen
zandige bovengrond aangetroffen.
De boreale valleien vormen deuitlopers van het inversielandschap. Het
zijn smalle stroken die in het overdekt pleistoceen of zelfs inniet met mariene
sedimenten bedekte pleistocene gebieden, kunnen voorkomen.
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In het gebied ten westen en noorden van Adinkerke is het landschap
vrijwel vlak; het istussen 4en 4,5m boven Oostends peil gelegen.
Ten zuiden van Adinkerke en ook nabij Wulpen is een zwak inversierelief waar te nemen : hier liggen de meestal smalle kreekruggen enkele decimeters hoger dan de omgeving waar in de ondergrond een dunne veenlaag
(of venige laag) aanwezig is. Dit inversierelief neemt doorgaans toe in de
overgangszone naar het versneden gebied van het inversielandschap.
3. Het overdekt pleistoceen landschap
Het overdekt pleistoceen landschap, dat ongeveer 2.000 ha beslaat, ligt
in het zuidelijk deel van het Oudland en vormt vrijwel overal de overgang
tussen het inversielandschap en het pleistocene achterland.
Ten westen van het gehucht Forthem (Alveringhem) ligt het overdekt
pleistoceen landschap als een smalle band langs de poldergrens. Deze band
bereikt vrijwel nooit een breedte groter dan ca 1200 meter; plaatselijk is zij
nauwelijks 100 meter breed. Zowel de begrenzing met het inversielandschap
als met de Zandleemstreek zijn hier topographisch moeilijk waarneembaar.
Ten zuiden van de lijn Forthem-Oudekapelle neemt het overdekt pleistoceen landschap een groot gebied in dat doorsneden is door verschillende
boreale valleien, waardoor de grens met het inversielandschap een grillig
verloop vertoont. De begrenzing met de Zandleemstreek in het westen is
vrijwel overal duidelijk door het voorkomen van een steilrand welke plaatselijk enkele meters kan bedragen.
Verspreid in het overdekt pleistoceen landschap komen een aantal niet
met mariene sedimenten bedekte pleistocene opduikingen .voor, die tot de
Zandleemstreek behoren. De grens van deze z.g. donken is doorgaans topographisch zeer weinig zichtbaar als gevolg van de geringe hoogteverschillen
tussen het niet en het wel met mariene sedimenten bedekte pleistoceen.
Het overdekt pleistoceen landschap vertoont een zwak golvend relief,
dat in hoofdzaak samenhangt met het microrelief van de pleistocene ondergrond. De hoogte van het landschap varieert tussen 3,50 en ca 5 meter.
De laagste delen komen voor nabij de overgang naar de depressies van het
inversielandschap; de hoogste punten liggen langs de grens tussen de Polderstreek en de Zandleemstreek. De in het overdekt pleistoceen landschap voorkomende kreekruggen liggen op een gemiddelde hoogte van 4 a 4,5 m. Vooral
in het randgebied met het inversielandschap steken deze kreekruggen dus
iets uit boven de directe omgeving, zodat hier een zwak inversierelief bestaat.
Veelal echter liggen de kreekruggen op gelijke hoogte met het direct aangrenzende overdekt pleistoceen en zijn dan moeilijk waarneembaar. De kreekruggen, die ontstonden in de niet met veen bedekte laagten van het pleistocene
landschap, hebben doorgaans een zeer onregelmatige vorm : bredere en smallere gedeelten wisselen snel met elkaar af.
HOOFDSTUK III
DE GRONDSOORTEN EN DE BODEMSERIES
De afzettingen, die de bodem van het Oudland vormen, worden onderverdeeld volgens hun facies en ouderdom. De verschillende sedimenten worden in grondsoorten onderscheiden volgens lithologische eigenschappen' zoals
deze in het veld waarneembaar zijn.
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De groepering van de onderzochte profielen in bodemseries hangt nauw
samen met bovengenoemde indeling van de bodemvormende sedimenten :
profielen die eenzelfde opeenvolging van grondsoorten vertonen worden in
een bodemserie gerangschikt.
a. De

grondsoorten

Volgende sedimenten, welke voor de bodemgesteldheid van direct belang
zijn, worden in het Oudland aangetroffen :
—
—
—
—

Colluvium, sub-recent of recent afgezet op de mariene sedimenten;
Overslaggrond, daterend uit de X e of XI e eeuw;
Mariene sedimenten van de X e -eeuwse of Duinkerke III-transgressie;
Mariene sedimenten van de IV e -eeuwse of Duinkerke II-transgressie. Dit
zijn veruit de belangrijkste bodemvormende afzettingen van het Oudland;
— Mariene sedimenten van de Duinkerke I-transgressie;
— Veen, daterend uit het Subboreaal of uit het Atlanticum;
— Eolisch zand (oud duinzand), daterend uit het Atlanticum ;
— Waddensedimenten, daterend uit.het Atlanticum;
— Stuifzand, daterend uit het Boreaal;
—• Niveo-eolische zand-lemige of fijnzandige sedimenten, daterend uit het
Pleistoceen (Wiirm-III ijstijd) ;
— Mariene klei van het Ieperiaan.
1)

Colluvium

Colluvium wordt zeer plaatselijk nabij de grens tussen de Polders en het
pleistocene achterland aangetroffen. Het komt doorgaans voor in dunne lagen
en rust op min of meer zuivere mariene sedimenten.
Dit colluvium is fijnzandig tot licht lemig en bruin tot bruin-grijs van
kleur. Men treft er doorgaans houtskoolresten, stukjes baksteen e. d. in aan.
2)

Overslaggrond

Overslaggrond komt lokaal langs de Oude Zeedijk voor. Doorgaans is
dit materiaal kleiig, soms wordt ook lichte klei aangetroffen. Overslaggrond
wordt vooral gekenmerkt door een hoog kalkgehalte; de kalk is voornamelijk
aanwezig als schelpresten.
3) Mariene sedimenten van de Duinkerke

III-transgressie

Deze sedimenten worden gevonden nabij de Oude Zeedijk, tussen de
gemeenten Veurne en Avekapelle en in een klein gebied op de gemeente
Wulpen. Ze bestaan uitsluitend uit zware klei tot klei, die grijs tot geel-gr'js
is en die doorgaans een typische kruimelige structuur bezit. De klei is kalkhoudend tot kalkrijk ; men treft er veelal kleine schelpresten in aan.
4) Mariene sedimenten van de Duinkerke

II-transgressie

Deze sedimenten komen vrijwel overal in het Oudland aan de oppervlakte
voor, terwijl de meeste profielen er grotendeels of geheel uit opgebouwd
zijn. Het zijn veruit de belangrijkste bodemvormende sedimenten van het
Oudland.
Tijdens de kartering werden, volgens de textuur, verschillende grondsoorten onderscheiden. Andere kenmerken, als structuur, kalkgehalte, humusgehalte, enz. speelden een veel geringere rol bij de veldindeling in grond-

