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STELLINGEN
i
Op zeekleigronden met uitsluitend akkerbouw correleert het aantal wormgaten op 30 en 70cm diepte in het profiel beter met dehoeveelheid toegevoerde organische stof dan met het met de structuurbeschrijving volgens
Jongerius verkregen structuurbeeld.
Jongerius,A.- Morfologische onderzoekingen over de bodemstructuur. Diss. Wageningen, 1957.
II
De onderscheiding op ordeniveau van een aparte groep „organische
gronden" bij de Nederlandse bodemclassificatie is weinig principieel.
Landbouwkundig Tijdschrift 71, Bodemclassificatienummer,
december 1959.
Ill
Bij de traditionele advisering op basis van grondonderzoek wordt te
weinig rekening gehouden met de instelling van de boer. Aan dit bezwaar
wordt tegemoet gekomen door tevens van het bedrijf als geheel een mestbalans op te stellen.
Kuipers,S. F. en Th. de Vries - Balansberekeningen voor het
vaststellen van de fosfaat- en kalibehoefte van gemengde bedrijven en weidebedrijven. Landbouwvoorlichting 16, 9, sept.
1959,498-511.
IV
Bij het huidige bemestingsniveau is het niet voldoende de gewenste mestgift alleen vast te stellen op grond van de bruto-opbrengstreactie.

Een eventuele invoering bij het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek te Oosterbeek van een centrale, gemechaniseerde advisering zal de kwaliteit van het bemestingsadvies niet ten goede komen.
VI
De bij de ontginning en herontginning van zand- en dalgronden veel toegepaste methode, om de A 2 -horizont weg te werken en de B-horizont
naar boven te halen, heeft bezwaren.
VII
Ten onrechte wordt het in het noordelijke deel van Marokko toegepaste
vruchtwisselingssysteem van afwisselend granen-braak als „dry-farming"
beschouwd.

vin
Wanneerdeploegdoordespitmachinezouwordenvervangen,bestaatde
kans dat er te weinig aandacht besteed wordt aan het behoud van de
structuur.
IX
Verschillende gewassen stellen specifieke eisenaan het zaai-en plantbed.
Onderzoek hiernaar vindt in onvoldoende mate plaats.

De grootte van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst moet niet alleen
bepaald worden door budgetaire overwegingen, doch evenzeer door de
aard en omvang van de voorlichting, die deboervan andere zijde ontvangt.

S. F. KUIPERS, 1960
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WOORD VOORAF
Wanneer ik op dit ogenblik de jaren overzie, die ik als student aan de Landbouwhogeschool mocht doorbrengen, dan gevoel ik de behoefte van de velegewaardeerde leermeesters
in het bijzonder drie te noemen.
In de eerste plaats U, hooggeleerde EDELMAN. Het ogenblik, waarop ik het eerst met U in
contact kwam, heeft een beslissende wending in mijn leven betekend. U heeft bij mij de belangstelling wakker gemaakt voor de Bodemkunde, het vak dat mij nog voortdurend bevrediging geeft. Het totstandkomen van dit proefschrift was ondenkbaar geweest zonder Uw aanhoudende stimulans en Uw van verbeeldingskracht en vakmanschap getuigende adviezen. U
heeft mij ook ingeleid in de maatschappij. Steeds was U bereid mij met raad en daad bij te
staan. Voor dit alles, Professor Edelman, wil ik U op deze plaats van ganser harte danken.
Op een geheel ander terrein heeft ook U, hooggeleerde MINDERHOUD, veel tot mijn vorming bijgedragen. De nauwgezette, met overtuiging uitgesproken colleges over de landbouwhuishoudkunde hebben mijn inzicht in de landbouw als geheel ten zeerste vergroot. Hiervoor
ben ik U ten zeerste erkentelijk.
Uw sprankelende colleges, hooggeleerde HUDIG, heb ik steeds hogelijk gewaardeerd.
Hierdoor bent U erin geslaagd mij een inzicht in het vak Landbouwscheikunde te geven,
waarvan ik nog steeds profiteer.
U, zeergeleerde D E BARKER, hebt mij ingewerkt in de techniek van het karteren en in de
bodemkunde van Zeeland. Ik dank U en Uw toenmalige assistent, de heer A. W. O P 't HOF,
hiervoor ten zeerste.
Veel dank ben ik voorts verschuldigd aan de Directie van de Wieringermeer, in het bijzonder aan Dr. Ir. B. VERHOEVEN, voor het onderzoek op zoutgehalte van een aantal monsters; aan Dr. Ir. C. W. C. VAN BEEKOM, Rijkslandbouwconsulent voor de Zeeuwse Eilanden
voor het open stellen van zijn grondmonsterarchief; aan Ir. S. HERWEYER, destijds Inspecteur
van de Rijksdienst voor Landbouwherstel, voor het beschikbaar stellen van gegevens over de
pachtwaarden; aan de heer P. J. VAN DER FEEN voor de datering van oudheidkundige vondsten; aan mevr. Dr. A. W. EDELMAN-VLAM en de heer J. M.J. HEFTING voor inlichtingen op
historisch gebied; aan Ir. P. DU BURCK voor de opname van het Duinzandgebied; aan Ir.
J. A. TRIMPE BURGER van de Rijksafenst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek voor
het geven van belangrijke aanwijzingen op oudheidkundig gebied.
Het Bestuur en de Directie van de Stichting voor Bodemkartering ben ik zeer erkentelijk
voor de wijze, waarop zij mij in de gelegenheid hebben gesteld dit onderzoek te publiceren.
Het vriendschappelijk contact met de leden van de staf van de Stichting voor Bodemkartering is mij bij deze studie van groot nut geweest.
Bij de opname van de bodemkaart zijn vele karteerders van de Stichting voor Bodemkartering met grote tcewijding behulpzaam geweest; de tekenkamer verzorgde op uitstekende
wijze het teken-en fotowerk, het redactie-secretariaat en de bibliotheek van de Stichting voor
Bodftnkartering en het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
verleenden veel hulp bij het persklaar maken van dit proefschrift. Het typewerk werd met
grote accuratesse verzorgd.
Aan al degenen, die in deze verschillende functies aan het totstandkomen van dit werk
hebben bijg#dragen, betuig ik hierbij,zonder spedfaal namen te noemen, mijn hartelijke dank.

INLEIDING
In opdracht van de Rijksdienst voor Landbouwherstelwerd in September 1945een begin
gemaakt metdebodemkartering vanTholen. In deherfst van 1946werdook Schouwen-Duiveiand hierbij betrokken. In het voorjaar van 1948was het veldwerk praktisch gereed. De
uitwerking van de gegevens nam echter aanmerkelijk meer tijd in beslag dan aanvankelijk
werd verwacht. Verandering van functie en ziekte van schrijver dezes veroorzaakten nog
extra vertraging.
De gegevensvan debodemkaart konden echter reedsspoedig aan verschillende instanties
ter beschikking worden gesteld. In 1947 was dit het geval ten behoeve van het nieuwe afwateringsplan van depolder Schouwen.Direct na deramp van 1februari 1953werden aan
verschillendeDiensteninZeelandde gedetailleerdebodemkaartenmetbijbehorende rapporten
van Schouwen-Duiveland en Tholen toegezonden. Deze rapporten werden uit de gegevens
van schrijver dezessamengestelddoor ir. L.A.H. DE SMETenA. VAN DIEST.Eenrapportover
de bodemgesteldheid in verband met de fruitteelt van het duinzandgebied van Schouwen,
werd aan de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Goes beschikbaar gesteld.
Terwijl bij de inundatie van 1944-45, afgezien van de structuur van debouwvoor, praktisch geen verandering van de bodemgesteldheid van het gekarteerde gebied had plaatsgevonden, was dit in sterke mate het geval tijdens de inundaties van 1953.Openkele plaatsen
gingengrotestukkenlanddefinitiefverloren;eldersontstondendiepekrekenverlandinwaarts
enwerden dikkezandpakketten overhetland afgezet. Dit zandislater weerverwijderd ende
meestekreken werden gedicht, zodat debodemgesteldheid hierdoor niet insterke matewerd
veranderd.
Veel grotere veranderingen in het landschap en de bodem ontstonden echter tijdens het
intensievecultuurtechnische ingrijpen, deherverkavelingen Schouwen-Duiveland enTholen,
die als direct gevolg van inundatie plaatsvonden en die thans bijna gereed zijn. Een geheel
nieuwnetvan wegenenwaterlopen eneen nieuwepercelering werden inhet levengeroepen.
Tevenszijnveelpercelengeegaliseerdenisdeontwateringdrastischverbeterd. Indetailzalde
bodemkaart hierdoor nietoveral meer geheelmet dewerkelijkheid inovereenstemming zijn;
metnamezalhetaantalverwerkteprofielenzijn toegenomen (opSchouwenwasditalsgevolg
vandemoerneringreedsaanzienlijk!).Het isechterzekernietzo, dattijdens de herverkaveling
de meeste gronden zouden zijn vergraven. Verder zal door de egalisatie een aantal gronden
wat betreft hun profielbouw enigszins,doch niet principieel, veranderd zijn. De bodemkaart
blijft daarom ook indehuidigesituatievanwaarde.
Onze studie heeft bovendien nieuwe gegevens opgeleverd over de geologische ontstaanswijze en de historievan het gebied, waarbij de oppervlaktemorfologie een belangrijke hulp
was. In het huidige verkavelingspatroon zouden deze gegevens met veelmeer moeiteenmet
mindergrotenauwkeurigheid verkregen zijn.
Bij het samenstellen van de legenda van de bodemkaart werd aanvankelijk nauw aangesloten bij het karteringswerk van dr. ir. G. DE BAKKER op Zuid-Beveland. Later werd de
legenda verder uitgebreid en werden o.a. de begrippen Middelland, plaatgronden e.d. ingevoerd,terwijlvoor hetOude-Zeeklei-enhetDuinzandgebied eengeheelnieuwelegendamoest
wordenopgesteld.Tijdens dekarteringhadeveneensoverlegplaatsmetdr.ir.J. BENNEMAen
dr. ir. K. VAN DER MEER, diedebodemkartering van Walcheren verzorgden,enmetdr. F. R.
MOORMANN en dr. F. SNACKENvan deBelgische bodemkartering. Verder werd voor Schouwendankbaar gebruik gemaaktvan destudievan dr. A.W. VLAM,getiteld „Historisch-morfologisch onderzoek van enigeZeeuwseeilanden".

Het was niet mogelijk het volledige materiaal en de gedetailleerde bodemkaart te publiceren. Daarom isvolstaan met dewetenschappelijk belangrijkste hoofdstukken en de overzichtskaart. De gedetailleerde bodemkaart en de bodemkundige beschrijving van de verschillendepoldersliggenophetkantoor vandeStichtingvoor Bodemkartering terinzage.De
legenda vandegedetailleerde bodemkaart isalsbijlage vandezestudie opgenomen.

I. DE W O R D I N G S G E S C H I E D E N I S
VAN S C H O U W E N - D U I V E L A N D EN T H O L E N
1. INLEIDING
Bij debodemkartering van deeilanden Schouwen-Duiveland en Tholen werden de volgende geologische formaties aangeboord: Jonge Zeeklei, Jong Zeezand, Jong Duinzand, Laagveen, Oud Duinzand, Oude Zeeklei. Onder Oude Zeeklei wordt hier, in navolging van EDELMAN, verstaan de oude blauwe zeeklei tezamen met de zgn. holocene wadafzettingen van de
Geologische Kaart (EDELMAN, 1950).
Het Basisveen en de bovengrens van het Pleistoceen werden nergens aangeboord. Uit een
diepboring van de Geologische Stichting blijkt, dat langs de Eendracht het Basisveen op ca.
12 m -N.A.P. ligt en het Pleistoceen op 19 m -N.A.P. (TUINSTRA, 1951). Uit gegevens van
STEENHUIS en KRUL (1925) blijkt, dat bij Bruinisse het Basisveen tussen 15,50 en 16,50 m
beneden maaiveld voorkomt en op 18m beneden maaiveld het Pleistoceen. Het maaiveld ligt
hier op ca. 0,30 m +N.A.P. Bij Haamstede ligt het Pleistoceen op ca. 16a 17m -N.A.P.; bij
Duivendijke ligt het Basisveen tussen 16,76m en 17,01 m -N.A.P. en bij een andere boring
tussen 15,50en 16m -N.A.P. (STEENHUIS, 1925).

2. D E OUDE ZEEKLEI
Deze geologische formatie komt, behalve in het uiterste westen, op geheel SchouwenDuiveland en Tholen in de diepere ondergrond voor. De diepte varieert van 0,20 tot 4,15 m
beneden maaiveld. Op Tholen werd deze formatie nergens binnen normaal boorbereik gevonden. Bij diepere boringen werd zij meestal aangetroffen op een diepte van 2,50 a 4,50 m
beneden maaiveld. Op Schouwen-Duiveland en wel speciaal in de polder Schouwen, komt de
Oude Zeeklei in een groot gebied welbinnen boorbereik voor (fig. 1),in het lagecentrum van
deze polder zelfs praktisch aan de oppervlakte, slechts bedekt door een 10a 20 cm dik laagje
venige Jonge Zeeklei.Ter verklaring van dezeondiepe ligging beneden maaiveld wijzen wij op
de volgende oorzaken:
In dit gebied isde opslibbing van de Jonge Zeeklei gering geweest wegens de grote afstand
tot de kust.
Het tussen de Oude en de Jonge Zeeklei gelegen veen is hier praktisch geheel verdwenen
door de moernering.
Het bovenvlak van deOude Zeeklei ligt inhet westen ondieper ten opzichte van N.A.P. dan
in het oosten.
a. Hoogte van het bovenvlak van de Oude Zeeklei ten opzichte van N.A.P.
Van westnaar oost blijkt het bovenvlak van deOude Zeeklei tedalen(fig. 2).In het westen,
in het gebied, dat zich uitstrekt van de lijn Moriaanshoofd-Serooskerke-Noordwelle in de
richting Haamstede tot de kust bij Westen-Schouwen, ligt dit niveau op 1,60 m tot 2,00 m
beneden N.A.P., in het centrale gedeelte van Schouwen, in de omgeving van Kerkwerve,
Moriaanshoofd, Scharendijke, Renesse, op 2,00-2,50 m -N.A.P. Met een vrij scherpe grens
zakt het in de richting Klaaskinderenkerke en Brouwershaven tot 3,00 a 3,50 m -N.A.P. Ook
in andere polders van Schouwen-Duiveland, waar diepboringen werden verricht, nl. in Dreischor en Bruinisse, blijkt de Oude Zeeklei op ongeveer 3,00-3,50 m -N.A.P. voor te komen.

FtfJ. I.
Het voorkomen van Oude Zeeklei binnen 1,20m diepte in het
centrum van depolder Schouwen
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Hetzelfde is het geval in het noordelijk gedeelte van Tholen. Bij slechts een enkele boring
lag de Oude Zeeklei hier iets dieper. In het westen van het Waterschap Stavenisse en in h e t '
grootste gedeelte van de polder Scherpenisse ligt het niveau gelijkmatig hoger, nl. op 2,503,00 m-N.A.P. Ten oosten van de lijn St. Annaland-Poortvliet komen naast plekken met een
ligging van 3,00-3,50 a 3,80 m-N.A.P. ook plekken voor, waar de Oude Zeeklei op meer dan
4,00 a 5,00 m beneden N.A.P. wordt aangetroffen, in een geval zelfs op -5,75 m. Uit enkele
raaien van dicht bij elkaar verrichte boringen blijkt, dat plekken met een zeer diepe ligging
soms vlak naast plekken met een zeer ondiepe ligging voorkomen. Men krijgt de indruk, dat
hier sprake isvan diepe kreekbeddingen, hoger gelegenoeverwallen en lager gelegen kommen.
Ten slotte blijkt uit boringen, vermeld door TUINSTRA, dat dicht bij het Pleistoceen van
Brabant, nl.bijdesluisvan Bergen op Zoom en bijhet Sasvan Steenbergen, het Oude-Zeekleiniveau ongeveer op resp. 5,40 en 5,15 m -N.A.P. ligt (TUINSTRA, 1951).
b. Granulaire samenstelling, kalkgchalte en hoedanigheid
Wat betreft de granulaire samenstelling bestaat de algemene tendens, dat de profielen
bovenin bestaan uit klei of zavel, naar beneden toe lichter worden en vaak overgaan in al of
niet slibhoudend, vrij fijn zeezand. Deze overgang van klei naar zand vindt vaak plaats binnen
1meter beneden het bovenvlak van de Oude Zeeklei; soms ishet kleidek echter veeldikker. In
het centrum van de polder Schouwen en in het gebied ten westen hiervan komen veel profielen
voor zonder, of met een dun kleidek. Naar het oosten toe bezitten de Oude-Zeekleiprofielen
over het algemeen meer of minder dikke en zware kleidekken. Bij profielen zonder kleidek
FIG. 3.
Typisch profiel uit de polder
Schouwen. Jonge Zeeklei (poelklei) op veen op lichtzavelige,
iets gelaagde Oude Zeeklei

FIG. 3.
Typicalprofile from the Schouwen polder. Young Sea Clay
(pool clay) over peat overlying
light sandy-clavey slightly stratifiedOldSeaClay
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FIG.4.
Alsfig.3dochin deondergrond zware, slappe Oude
Zeeklei

FIG.4.
/li/fe.J but with heavy, soft
Old Sea Clay inthesubsoil

bestaat de oppervlaktelaag meestal uit slibhoudend zand of lichte zavel (fig. 3en4).
Wat betreft dehoedanigheid enhet kalkgehalte van deklei in Oude-Zeekleiprofielen kan
wordenopgemerkt, dat overhetalgemeen debovenste zonegeennoemenswaardige hoeveelheid vrije koolzure kalk bevat. Dit geldt zowelvoor de geheel zandige profielen als voor de
profielen meteenklei-of zaveldek. Bijdeprofielen meteenkleiigebovenlaagbegintdegrond
vrijwel steeds met zoutzuur op te bruisen wanneer de kleilichter wordten overgaat in lichte
zavel of slibhoudend zand. Bij dikke kleilagen begint de kalkhoudende zoneechter ookwel
hogerinhet profiel. Bijeenprofiel indepolder Poortvliet was de kleilaag 300cm dik, doch
deze klei was op 12cm diepte reeds kalkrijk. Ook werden profielen aangetroffen in het
noorden vanTholen met kalkrijke klei direct onder het veendek. Bijenige zandige profielen
Weekhetzandop 30a40cmdieptereedsmetzoutzuur optebruisen.
Vaak isdekleigemengdmetrestenvan devroegererietbegroeiing. Ookkomt opdeovergangvanhetveenendekleihierendaareenzonevoor,bestaandeuitafwisselend laagjes rietveen en klei. Dergelijke met resten riet vermengde klei is meestal kalkloos, een enkele keer
kalkhoudend en doorgaans slap. Ook slappe klei zonder riet komt voor; deze is eveneens
meestal kalkloos. Sommige profielen bezitten metersdikkelagenvan dergelijke slappe,soms
zepige,OudeZeeklei.
Slechts openkele plekken werd katteklei aangetroffen en welin het lage gedeelte van de
polder Schouwen. Bij de meeste boringen bleek de Oude Zeeklei zich nog in gereduceerde
toestand te bevinden onder een dik pakket Jonge Zeeklei enVeen. De Oude Zeeklei is vrij
stevigenbehoortslechtspleksgewijzetotdemodderkleien,zodatooknaeeneventueleoxydatiedevormingvanveelkattekleinietteverwachtenis.

Een andere opvallende eigenschapvan deOude-Zeekleiprofielen is,dat erpraktisch nooit
schelpen in voorkomen, ook niet in de zandige profielen. Slechts bij een diepboring in de
polder Burgh en Westland bleekzich direct onder het veenkalkrijke kleite bevinden, overgaande in zeezand met veelschelpgruis en vervolgens inflinkslibhoudend zeezand gemengd
metveelorganische stof en schelpgruis.Wij zijn hierin deomgevingvan het oude duinlandschap,deoudeschoorwal.Het veen kan hierjonger zijn.
VLAM(1943)vermeldt een boring tenwesten vanWestkapelle(Walcheren), waar ook vrij
ondiep inde Oude Zeeklei schelpen voorkomen. Mogelijk isdit profiel onder dezelfde omstandighedenontstaanalsdatindepolderBurghenWestland.Bijeenaantalboorgegevensvan
VLAM van Schouwen bleekslechtsinenkeleprofielen deOude-Zeekleilaagschelpentebevatten.Ditwarendeprofielen,dievoorkwamentussenHaamstedeendeKoudekerke-inlaagenbij
Burghsluis,beidedusindezelfde omgevingdichtbij deschoorwal waarwijschelpen vonden.
In deze omgeving werden ook profielen aangetroffen metverschillende veenlaagjes, gescheidendoorslibhoudend zand. Eenenander wijst op tijdelijk meermoerassigeomstandigheden
enhernieuwdeinbraken.
c. Typert vanOudeZeeklei
Voorhetcentrumvan depolder Schouwenwerddeliggingvan dezandigeenlichtzavelige
OudeZeekleienvan dekleiigeOudeZeekleiopeenkaart aangegeven (fig. 1).Het blijkt, dat
beide typen grillig door elkaar liggen. Een kreekpatroon iser in geen gevalin te ontdekken.
Devormendoeneerder denkenaaneengebiedmet zandplaten.
Uiteen zeergedetailleerdekartering inhetgebiedbij Moriaanshoofd endeSlikwegbleek,
dathiereennetwerkvanzeersmallekrekenwasteonderkennen. Hetcentrumvanelkekreek
bestaatuiteenietslagergelegenkreekbeddingmeteenondergrond vankalkrijk, slibhoudend
zandenopgevuldmetrespectievelijk kalkloze,slappeOude Zeeklei(spier)enveenresten.Aan
F I G . 5.
Detailkaart van een perceel in de Prunjepolder (Schouwen) met Oude Zeeklei aan
de oppervlakte; schaal 1:1000

1. Kreekbedding opgevuld met slappe Oude
Zeeklei en \eenresten/Creekbottom filled
with soft Old Sea Clay and peal remnants
2. Kreekoeverwalletjes bestaande uit zandige,
kalkloze Oude Zeeklei, op 60cm overgaande in kalkhoudend materiaal/Oee/c levees
consisting of sandy, non-calcareous Old Sea
Clay at a depth of 60 cm merging into lime
containing material
3. lets lager gelegen kommen met slappe
Oude Zeeklei op zandige ondergrond/
Slightly lower lying basins with soft Old
Sea Clay on a sandy subsoil
4. Als type 3. doch bedekt met een dun laagje
\eei\IDitto however with thin surface peat
layer
5. Als type 3,doch bedekt met een dun laagie
veen, waarop iets poelklei/Z)/«0 however
witha thin surfacepeat layer withsome pool
clay on top
F I G . 5.
Detailed soil map of a lot in the Prunje
polder (Schouwen) with Old Sea Clay at
the surface; scale 1:1000
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FIG.6. Miniatuur-kreekbedding,oeverwallenenpoeleninhetOude-Zeekleilandschapinhetlagedeel
vandepolderSchouwen;opdeachtergrond eeneendekooi.Opdeietshogere oeverwalletjes
isdevegetatieietszoeter (lichteretinten)
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FIG.6. Creekbottomin miniature, leveesandpoolsin the OldSea Clay landscape inthe low-lyingpart
oftheSchouwenpolder;in thebackgroundaduckdecoy. Theslightlyhighersmallleveesbeara
slightlylesssalinevegetation
weerszijden van dezekreekbedding liggensmalle,ietshogergelegen,zandigetot lichtzavelige
kalkloze oeverwallen. Achter deze oeverwalletjes bevinden zich lager gelegen kommen met
aandeoppervlaktekalkloze,slappeOudeZeeklei(spier),metopomstreeks50cmbeneden het
oppervlakreedskalkhoudend, slibhoudend zand(fig. 5). Doordat deoeverwallen inhetvoorjaar ietseerder opdrogen en in dit brakJcegebied een ietszoetere vegetatie hebben, vallen de
krekeninbepaaldetijden vanhetjaar sterk op,ondankshungeringeafmetingen (fig.6).
ZUUR (1936)heeft in deWieringermeer twee typen Oude Zeeklei onderscheiden, nl. wadgronden en kweldergronden. De wadgronden zijn doorgaans lichter en kalkrijk tot in de
bovengrond; dekweldergronden zijn meestal zwaarder, hebben vaak ook eendikkerkleidek
enzijn alleen indeondergrond kalkrijk. Erzijn hierveelalflinkekreken teonderkennen met
duidelijke oeverwallen, dieuitietslichteregrond bestaan.
EDELMAN (1950) onderscheidt 3 typen Oude Zeeklei: wadgronden, kweldergronden en
modderkleigronden. De wad- en kweldergronden komen overeen met die van ZUUR. De
modderkleigronden zijn slappe, humeuze, zure, oude zeekleigronden, waardoorheen nog
enkelekreken metoeverwallen van stevigeklei.
Afgaande op onze schaarse gegevens, mag globaal wel geconstateerd worden, dat het
middelste gedeelte van het gebied Schouwen-Duiveland en Tholen tot de kwelderformatie
behoort. Men heeft hier immers vrij vlakke, niet opvallend laaggelegengronden (± 3-4 m
-N.A.P.) meteenlaagkalkloze kleiaan deoppervlakte,dieeenkalkrijke zavelgrond afdekt.
Enkele profielen met direct bovenin kalkrijke klei of zavel zijn wellicht oeverwallen van
kreken indit kwelderlandschap.
In hetoostelijk gedeeltevanTholen,waarhetOude-Zeekleiniveaupleksgewijs 100cmlager
ligt, zou zich in poelen of slenken modderklei, of tot zeer diep in het profiel kalkloze, Oude
Zeekleiontwikkeld kunnenhebben.Aangezien inditgebied,ookopdelageplekken,deOude
Zeekleisomsinhetgeheelnietslapisdochzelfskalkrijk enzandig,maghetzekerniettoteen
echt modderkleigebied gerekend worden. Het isvoor een groot gedeelte kweldergebied met
flinkekreken met oeverwallen er doorheen en bestaat slechts pleksgewijs uit modderklei.
Ook inhetmiddengebied zouzichinslenkenendiepekreekbeddingen plaatselijk modderklei

hebbenkunnen ontwikkelen.EentweetalboringenbijKlaaskinderenkerke wijsthierop,evenalsdeplotselinge dalingvan het Oude-Zeekleiniveauterplaatse.
Het westelijk gedeelte van het Oude-Zeekleioppervlak op Schouwen heeft geheel het
karakter van een wad- en zandplatengebied, gezien de hogere zandige platen en iets lagere,
kleiigegeulen.Hetligtop ± 1,70-2,50m-N.A.P.
Het uiterstfijnestelsel van kreekjes en kleiige poeltjes in het waddengebied zal zijn ontstaan tijdens het terugtrekken van dezee.De zandplaten gingen toen verlanden. Bijeen nog
verder terugtrekken van dezeekwam hetwateralleennogmaar indelaagste gedeeltenenin
dekreekbeddingen engeulen,zodat dezetoen opgevuld werden metzwaarder materiaal.
d. Vergelijking tussen deOudeZeeklei opSchouwen-Duivelandenop Tholenen elders langs
deNederlands-Belgische kust
IndeHaarlemmermeer, waardeOudeZeekleiaandeoppervlaktevoorkomt,ligtdeze formatiezeervlakenopruim4m-N.A.P. (HAANS, 1954). Voorhetnoordelijk gedeeltevandeze
polder werd door HAANSde hoogteligging met behulp van hoogtekaarten nauwkeurig nagegaan. Het grootste gedeelte van dit gebied blijkt op 4,25a 4,50 m-N.A.P. te liggen. Slechts
kleine stukken gaan tot 5m-N.A.P. De Hoofddorpgronden liggen iets boven 4m-N.A.P.
Dit zijn totca.50-80cmontkalkte,lichtzavelige gronden.
Uithetonderzoekvan HAANSisgebleken,dat bij desedimentatievan deOudeZeekleialdaar een drietal transgressiefasen is te onderscheiden. Tijdens deeerste fase zijn zandigeen
zavelige,hoger gelegenplaten ontstaan, deHoofddorpgronden. Tijdens eenhierop volgende
regressiefase zijn deze gronden ontkalkt. Bij de tweede transgressie ontstonden de kalkrijke
wadgronden en de kalkloze kweldergronden. Ten slottewerden inhet gebied van de Haarlemmermeer tijdens een derde transgressie de Beinsdorpgronden afgezet.
IndeIJpolders bleekdeOudeZeekleiopca.4m-N.A.P.teliggen (GURAY, 1951).In het
oostelijk deelvanHolland daalt ditniveau tot 5a 6m-N.A.P.inhet gebiedvan demodderkleigronden.
Uitenkeleprofielen beschreven door VLAM(1943)blijkt, datopWalcherentenwestenvan
Westkapelle en ten oosten van Serooskerke hetOude-Zeekleiniveau op 1,50-2,00m-N.A.P.
ligt, bij Vlissingen op 3,10 m -N.A.P. Op West-Walcheren ligt de bovengrens van de Oude
Zeekleiop 1,50-2,50m-N.A.P.enbijDomburgzelfsop 1 m-N.A.P.Inhetzuidenbegint zij
echter pasop2,50tot4,00m-N.A.P. (BENNEMAen VANDER MEER, 1952).Volgens TUINSTRA
(1951)ligthetbovendekvandezeformatie inWest-Brabant op5,00-6,00m-N.A.P.
OpBelgisch-Fransgebied,dichtlangsdekust, indeomgevingvanAdinkerke,ligtvolgens
MOORMANN(1951)eengebiedwaarhetOudeZeekleiniveau opvrijgeringedieptebenedenhet
maaiveldvoorkomt. MOORMANN spreektvaneenoverdekt waddenlandschap.Eendeelervan
ligt vlak en op een peilvan 4,00 a4,50 mboven Ostende-peil, d.i. ± 2m + N.A.P.Volgens
profielbeschrijvingen uit dit gebied begint deOudeZeeklei op 60-120cmbeneden maaiveld.
Dit komtovereenmet 140-80cm + N.A.P.
Uitaldezegegevensblijkt, datdeOude ZeekleiopSchouwen-Duiveland enTholen ineen
tweetalopzichtenverschiltvandeo.a.door EDELMAN(1953)endoor HAANS(1954) beschreven
gronden vanHolland. In deeersteplaatsligthetniveauvansommigegedeeltenvan deOude
Zeeklei in Zuidwest-Nederland aanzienlijk hoger. Het verschil bedraagt maximaal 2a 3m.
Tevenstreft mener,ook opgrotereafstand van dekust, minderechtemodderkleiaan. In de
tweedeplaatsblijken zoweldezwaardere alsdelichtereOude-Zeekleigrondenop SchouwenDuiveland en Tholen in de bovenste 50cm geenvrije koolzure kalk tebevatten. In Holland
zijn, behalve de Hoofddorpgronden, de wadgronden steeds tot bovenin kalkhoudend, de
kweldergronden bovenin kalkarm.
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e. Het verschilin hoogteligging
BENNEMAenVANDERMEER(1954)noemenalseengedeeltelijkeverklaringvandeverschillen
in hoogteligging van de OudeZeeklei opWalcheren, een verschil inklink. De hoger gelegen
OudeZeekleiiszandig;delager gelegenkleiisslapenwordtpasopeenofmeermeters inhet
profiel zandig.
Ongetwijfeldzaldeklinkeenrolspelen.Vooraldesterkeverschillenopkorteafstand, zoals
deze in het oostelijk deel van Tholen voorkomen, zouden een gevolg kunnen zijn van verschillen inklink.
Het isonsechter niet opgevallen, datjuist inde profielen met OudeZeeklei op vrij grote
diepte,dezekleiopvallend slapis.OokindeboringenvanTUINSTRA(1951)wordtsomsonder
hetveeneen 5-7 mdikkelaagblauwekleigemeld(SchutsluisBergen op Zoom),somsechter
ook zandige kleienfijn zand.
Hetbinnenhetgekarteerdegebiedgevondenverschilinhoogteliggingvan4mvandeOude
Zeekleitussenhetwestelijkeenhetoostelijke gedeelte,menenwedaarom vooreen belangrijk
deelniet tekunnen verklaren uitverschillen inklink. Evenmin ishiermeeteverklaren, waaromdevlakachterdeschoorwalgelegenOudeZeekleivandeHaarlemmermeer,dezaveligeen
zandigeHoofddorpgronden inbegrepen, ook altijd nog2a 3meter lager liggen dan deOude
ZeekleilangsdekustvanZeeland.DeOudeZeeklei indeHollandse droogmakerijen ligtgemiddeld op het niveau van deveelverder van de kust gelegen Oude Zeeklei in het oostelijk
deel van Tholen (4,25-4,50 m -N.A.P.). Op deze afstand van de kust liggen in Holland de
modderkleien. Hetmiddengedeeltevanonsgebiedligtnog50a 100cmhoger.
Een tweetal mogelijke verklaringen van deze hoge ligging in het zuidwesten kan worden
aangevoerd:

1. Een deel van de Oude Zeeklei langs dekust van Zeeland isjonger en opgeslibd ineen
tijd toen het gemiddelde zeeniveau hoger lag.Volgens BENNEMA(1954)isdeop4m-N.A.P.
gelegenOudeZeekleivan deHaarlemmermeer afgezet bijeengemiddeldezeestand van4,254,50 m -N.A.P. Hierbij is0,25 tot 0,50 m gerekend als gemiddelde vloedhoogte boven gemiddeld zeeniveau. Deze zeestand komt overeen met een afzetting van omstreeks enkele
eeuwen voor 2300 v. Chr. Nemen we dezelfde gemiddelde vloedhoogte aan, dan zou het
niveau van gemiddeld 3,50 m -N.A.P. van de middenmoot van het gebied van SchouwenDuivelandenTholenovereenkomenmeteengemiddeldezeestandvan4,00m-N.A.P.,uitde
tijd van 2000 v. Chr.; het niveau van 2,00 m -N.A.P. van de zandige Oude Zeeklei in het
westelijk gedeeltevanSchouwenzouafgezet zijn bijgemiddeldezeestandenvan2,25a2,50m
enwelca. 1200v.Chr., dus tijdens het Subboreaal (metklink behoeft bij dezezandige afzettingengeenrekeningteworden gehouden).Dit zoudusnoglater zijn dandeCardium-transgressie,diebijeenzeestandvanca.3,00-3,50mheeft plaatsgevonden,omstreeks 1800v.Chr.
Deze ouderdom zou ongeveer overeenkomen met dievan het marieneslibhoudende zand in
West-Friesland,waarop dedoor VAN GIFFEN onderzochte grafheuvels uit deBronstijd voorkomen. Evenals de Westfriese gronden zijn ook de zandige Oude-Zeekleigronden op
Schouwen ietsontkalkt,hetgeenopeenregressiefase wijstnadeopslibbing.
Het zalpasmogelijk zijn overdeouderdom van deOudeZeekleiop SchouwenenTholen
eendefinitieveuitspraak tedoen,wanneer 14C-onderzoekistoegepast ophetvlak bovendeze
afzetting gelegenveen.
2. Een andere verklaring voor de hogere ligging van de Oude Zeeklei in het gekarteerde
gebied is, dat in Zuidwest-Nederland de verschillen tussen eb en vloed groter kunnen zijn
geweestdan inHolland. Dit kaninabsolutezinhetgevalgeweestzijn wegensde meerzuide-
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lijke ligging, doch ook het gevolg kunnen zijn geweest van een betere toegang van het zeewater tot dit gebied,eventueelsamengaandmeteenhoog opstuwenvan het vloedwater. Het
totveroostwaartsvoorkomenvankalkrijke, zandigeOudeZeekleionderhetveenenhetontbreken van een vloeiende overgang van Oude Zeekleinaar veen inhet horizontale vlak,zou
op een betere toegang kunnen wijzen. Hiervoor zou een Schelde-arm verantwoordelijk geweest kunnen zijn, die dan reeds voor 2300v. Chr., tijdens het Atlanticum, in de omgeving
van de tegenwoordige Ooster-Schelde gelopen moet hebben.
Reeds hier zij opgemerkt, dat op aanwijzing van ir. TRIMPE BURGER onder het JongeZeekleidekeenoudestrandwalgevonden is,dieschuinvandekustlandinwaartsloopt,nl.van
Haamstede naar Koudekerke. Bij Brabers werden door TRIMPE BURGER op deze strandwal
vondsten uithet steentijdperk gedaan (ziebiz. 14).Eenen ander wijst op een zee-inham hier
ter plaatse reeds tijdens het Atlanticum. Verder wijzen wij in dit verband op de extra hoge
liggingvan de Oude Zeeklei in de poldersScherpenisse en Stavenisse,dusver van de kust,
maar dicht bij deOoster-Schelde (fig.2).
Hetverschil inhoogteligging tussen dewad-enkweldergronden indeHaarlemmermeeren
dievandemiddenmoot van Schouwen-Duiveland enTholen bedraagt 75a 100cm.Devraag
isnu of dit getal inderdaad verklaard kan worden door een hoger oplopen van de zeewaterstanden in het zuidwesten, aangenomen dat de afzetting in hetzelfde tijdperk is geschied.
Vijftig cm kan verklaard worden uit de kortere afstand tot het Nauw van Calais, uitgaande
van dehuidige verschillen inde gemiddelde vloedhoogten langsonze kust. De overblijvende
25-50 cm moeten dan veroorzaakt zijn door een hoger oplopen van de vloed, doordat het
water hiereen inham of Schelde-arm binnendrong, waardoor het opgestuwd werd. Onderde
huidigeomstandighedenbedraagt degemiddeldeopstuwing indeOoster-Scheldemax.46cm
(gem.hoogwaterstand Tholen = 180cm,id.Burgh = 134cm; MULDER, 1949).Hetisteverwachten, dat in onbedijkt land deze opstuwing minder groot is geweest. Het lijkt in elk
gevalnietonmogelijk dehogereliggingvandewad-enkweldergronden inhetmidcUngedeelte
van Schouwen-Duiveland en Tholen te verklaren uit hogere hoogwaterstanden in het zuidwesten.
Het bovenvlak van de zandplaten en wadgronden in westelijk en centraal Schouwen ligt
echtergemiddeldnog1,50mhogerdan dewad-enkweldergrondeninhetmiddengedeeltevan
Schouwen-Duiveland en Tholen. Deze gronden liggen dus 2,25-2,50 m hoger dan de Oude
ZeekleiuitdeHaarlemmermeer. Ditverschilisniet meerteverklaren uiteensterker oplopen
van het zeewater in het zuidwesten alleen. Ook het hoogteverschil tussen de Oude-Zeekleigronden binnen het gebied Schouwen-Duiveland en Tholen zelf zijn groot en zeker niet te
verklarenmetbehulpvandetegenwoordigeopstuwingvanhetzeewaterindeOoster-Schelde.
Het feit, dat deOudeZeekleiinhetwestenvan Schouwen ten deleuitzandplaten bestaat,
wijstopeenextrasterkewaterbeweging indeperiodevanopslibbing, metwellicht sedimentatieopeenextra hoog niveau. Omhiervan eenindruk tekrijgen,werdeenvergelijking getrokkenmet de hoogteverschillen die aanwezig zijn tussen deplaat- en deschorgronden uit de
periode 1300-1600na Chr. Hetverschil in hoogteligging tussen deze beide typen bedraagt
ca. 75-100cm, bijv. inde poldersNoordgouwe en Oud-Vossemeer,in deHikkepolder ende
Middellandpolder. Binnen een polder met uitsluitend schorgronden worden slechts hoogteverschillen van 25-50cm gevonden. Dit is in hoofdzaak het hoogteverschil tengevolgevan
verschillen inklink.Voorde bedijking zullendehoogteverschillen tussenschor-enplaatgrondendaarom misschien 20a 30cm minder zijn geweest,omdatbijschorgrond ietsmeerklink
isteverwachten danbij plaatgrond.Het isnietwaarschijnlijk, dat tijdens hetontstaanvande
Oude Zeeklei in onbedijkt gebied, de vloeden hoger opgelopen zijn dan in de periode van
1300-1600n.Chr.Wijnemendaarom aan, dat deplaatgronden indeOude Zeeklei ± 50-75

