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STELLINGEN
De verplaatsing van gepeptiseerde kleideeltjes naar de ondergrond na
inundatie met zout water kan bijgedragen hebben tot de vorming van
kleibanken in de oude polders in het Zuidwestelijk zeekleigebied.

De bemesting met fosfaten in de fruitteelt kan aanzienlijk worden
verminderd.
HI

De grote hoeveelheden organisch en anorganisch materiaal uit destedelijke
afvalstoffen, die thans verloren gaan, zullen slechts dan aan de landbouw
ten goede komen, wanneer de waardering van de landbouwer voor de
stadscompost tot uiting komt in de prijs.
IV

Het gebruik van de polyfactoranalyse volgens VISSER is voor landclassificatiedoeleinden slechts verantwoord indien deze wordt uitgevoerd
met de variabele vruchtbaarheidsfactoren, dieoptreden binnen een bodemtype.
W. C. VISSER — Over de methodiek van het schatten van de waarde
van de grond.
[uindbouwk.T.6! (1949) 381.

De bestudering van de waterhuishouding van de Nederlandse cultuurgronden in verband met de eisen. die de onderscheidene gewassen hieraan
stellen voor een optimale productie, moet worden beschouwd als de
voornaamste opgave van het bodemkundig onderzoek in de naaste toekomst.
VI

Een veredelingsprogramma voor appel en peer moet in de eerste plaats
gericht zijn op een sterk verminderde vatbaarheid voor schurft (Venturia
inaequalis en V. pirina).
VII

De grondslag voor de oplossing van het ,kleine boeren"-vraagstuk is
gelegen in een verbetering van de algemene ontwikkeling van de kleine
boer door middel van een intensivering van het algemeen vormend- en het
vakonderwijs, zowel op technisch als op landbouwkundig gebied. Hierdoor
zal de afvloei'ing naar andere bedrijfstakken worden bevorderd, terwijl het
landbouwbedrijf kan worden gei'ntensiveerd.

VIII

Het vaststellen van een minimum bedrijfsgrootte voor het land- en
tuinbouwbebrijf is economisch niet wel mogelijk, omdat zeer veel variaties
in intensiteit van het bodemgebruik voorkomen en sociaal niet verantwoord,
omdat daardoor de niet kapitaalkrachtige, energieke arbeider de mogelijkheid
wordt ontnomen zich op te werken tot zelfstandig ondernemer.
IX

Het studieplan van de Landbouwhogeschool te Wageningen biedt te
weinig mogelijkheden voor hen, die zich willen bekwamen voor het verrichten
van gespecialiseerd onderzoek.
x

De film is als hulpmiddel voor de voorlichting op technisch terrein van
zeer geringe betekenis.
DE BARKER,

1950.
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Zeer gaarne maak ik van de gelegenheid, die mij hier wordt geboden, gebruik alien
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Hooggeleerde EDEI.MAN, Hooggeachte Promotor, U in het bijzonder wil ik ten zeerste
danken, voor alles wat U mij uit Uw onuitputtelijke bron van wetenschap, wijsheid en
menselijkheid hebt geschonken.
Dat U als mijn Promotor wilt optreden, is voor mij een grote eer.
Het zeer vele dat ik van U heb moge*i leren tijdens de excursies, die ik met U mocht
maken door het mooie Zeeland, al was het dan op vele plaatsen geschonden door de
oorlog, en tijdens de gesprekken, die wij voerdcn, is voor mij van onschatbare waarde.
Hooggeleerde SPRENGER, U hebt in mij de liefde voor de tuinbouw, in het bijzonder
de fruitteelt, gewekt. Daar zal ik U steeds dankbaar voor blijven. Uw weldadig
enthousiasme en grote kennis hebben wezenlijk bijgedragen tot mijn vorming.
Dat het U, door Uw aftreden als Hoogleraar, niet meer mogelijk is geweest dit proefschrift mede te beoordelen, betreur ik zeer.
U, Hooggeleerde QUANJER, ben ik er zeer erkentelijk voor, dat U mij geleerd hebt,
dat het bij de bestudering van landbouwkundige problemen zeer vruchtbaar kan zijn de
veld- en laboratoriumstudie te combineren.
Hooggeleerde HUDIG, UW synthetische wijze van behandelen van de landbouwscheikunde, heeft mij geleerd er steeds naar te streven bij de bestudering van onderdelen het geheel in het oog te houden.
Hooggeachte VAN DE PLASSCIIE, U breng ik dank voor de wijze. waarop U mij, alsof
het een vanzelfsprekende zaak was, in de gelegenheid hebt gesteld, dit onderzoek te
beginnen en ook te voltooien.
Waarde VAN DEN BERG en VAN SOEST, U bent mijn paranymphen geweest in de tijd
dat U mijn naaste medewerkers waart bij de Wetenschappelijke Afdeling van de Rijksdienst voor Landbouwherstel en het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes. Uw toewijding en de deskundige hulp, die U mij verleende bij het overige werk, hebben het mij
mogelijk gemaakt dit onderzoek te voltooien. Daarvoor zal ik U steeds dankbaar blijven.
Waarde BURINGH, bij het gereedmaken van het manuscript was het mij zeer aangenaam en nuttig Uw gewaardeerde medewerking te ontvangen.
Zeer belangrijke hulp heb ik ondervonden van de assistenten en karteerders, die het
veldwerk hebben verricht.
De meeste dank ben ik verschuldigd aan Hoofdassistent O P 'T HOF, die mij van de
eerste tot de laatste stap in het veld heeft vergezeld. Zijn aandeel in dit werk schat ik
zeer hoog.

Ook de student MEINEKE, de assistent MEEUWSE en de karteerders C. DE VISSER.

ZUIDWEGT en OVAA breng ik dank voor de zorgvuldigheid en toewijding, waarmee zij
hun werk verrichtten.
Veel medewerking ondervond ik van de fruittelers, die mij in de gelegenheid stelden
in hun boomgaarden waarnemingen te verrichten of mij opbrengstgegevens ter beschikking stelden.
Met eindeloze zorg en grote nauvvkeurigheid werd het omvangrijke tekenwerk verricht
op de Tekenkamer van de Stichting voor Bodemkartering. De heren HEY en LEONHARD,
die er het grootste aandeel in hebben gehad, wil ik daar zeer voor danken.
Tenslotte breng ik dank aan de heer Dr D . J. KUENEN, die mij hulp verleende bijde
samenstelling van enkele van de Engelse teksten en aan de heer Ir D. J. MALTHA voor
zijn bemiddeling bij hetdrukken vandeze publicatie.
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INLEIDING
De eerste aanleiding tot het opzetten van dit onderzoek naar de bodemgesteldheid van
enkele Zeeuwse polders was het feit dat mij bij mijn werk als Rijkstuinbouwconsulent
voor Zeeland en West N-Brabant herhaaldelijk bleek dat de bodem een zeer grote invJoed heeft op de fruitteelt. Grote verschillen in groeikracht, vruchtbaarheid, vatbaarheid voor ziekten, bewaarbaarheid enz. doen zich voor onder omstandigheden, waarbij
kan worden vermoed, dat de bodem een belangrijke invloed heeft. De cxacte kennis
hieromtrent bleek zeer gering te zijn.
In Zeeland is voor de fruitteelt vooral de waterbeheersing zeer belangrijk. Veel
gronden lijden meer of minder aan watertekort, andere daarentegen aan wateroverlast,
soms op korte afstand van elkaar.
Voor het geven van adviezen op allerlei gebied, voor de juiste keuze van proefvelden
en voor het onderwijs, ondervverpen, die geheel op het terrein liggen van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst leek mij meerdere kennis omtrent de bodemgesteldheid in mijn
ambtsgebied onontbeerlijk.
In de loop van het jaar 1943 was ik in de gelegenheid kennis te nemen van de resultaten van het werk van EDELMAN in de Bommelerwaard. Tezamen met een aantal ondergedoken studenten uit Wageningen was hij daar een bodemkartering begonnen, waarvan
de resultaten al spoedig allerwege de aandacht trokken. Zijn werkwijze leek mij zeer
vruchtbaar, waarom ik besloot te trachten deze toe te passen op de fruitteeltgronden
in Zeeland.
Met voile medewerking en steun van de Directie van de Tuinbouw werd toen in 1944
een begin gemaakt met een onderzoek dienaangaande in de polder „De Breede Watering
bewesten Yerseke" in de omgeving van Kapelle—Biezelinge.
De gebeurtenissen, die leidden tot de bevrijding van Zeeland in het najaar van 1944,
onderbraken dit werk.
Na de bevrijding kwam het verzoek van de Rijksdienst voor Landbouwherstel om
een bodemkartering te willen verrichten in enkele geinundeerde polders, ten einde daarmee een basis te leggen voor het herstel en de eventuele sanering van deze getroffen
gebieden. Dit werk werd opgezet in de Kruiningerpolder, de Hoedekenskerkepolder, de
Reigersbergsepolder en een deel van de Breede Watering bewesten Yerseke, nl. in de
Yerseke Moer.
Nadat deze werkzaamheden waren voltooid, zette ik de kartering in de fruitgebieden
in 1946 weer voort. De werkzaamheden in het veld werden in 1947 afgesloten.
Bij de opzet van het onderzoek is er naar gestreefd een antwoord te krijgen op de
volgende vragen:
1. Welke typen gronden worden er aangetroffen in de polders „De Breede Watering
bewesten Yerseke", de Kruiningerpolder, de Reigersbergsepolder, de Stroodorpepolder en hoe kunnen deze het beste worden gekarakteriseerd.
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2. Hoe is het gesteld met de regionale verbreiding van de beschreven bodemgesleldheid (boclemtypen) in deze polders en hoe kan deze worden gekarteerd.
3. In welke mate zijn de beschreven bodemtypen geschikt voor de fruitteelt en welke
bijzondere geschiktheid bezitten deze gronden voor de onderscheidene fruitsoorten,
-rassen en onderstammen.
Het meer bodemkundige deel van het onderzoek is beschreven in het eerste deel van
deze verhandeling en het op de fruitteelt toegespitste onderzoek in het tweede deel.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het veld werd ik terzijde gestaan door
twee assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en door enkele karteerders
van de Stichting voor Bodemkartering, terwijl in de jaren 1944 en 1945 eveneens twee
Wageningse studenten veldwerkzaamheden verrichtten.
Hen alien breng ik mijn dank voor de toegewijde en deskundige wijze waarop zij
hun werk verrichtten.
Ook de vele fruittelers en landbouwers, die mij toestonden hun landerijen te onderzoeken en die mij vaak waardevolle gegevens verschaften, ben ik veel dank verschuldigd.

Teneinde verwarring met de Amerikaanse nomenclatuur te voorkomen, zal in Nederland inplaats
van he; woord ,.bodemserie" voortaan ,.bodemreeks" worden gebruiki. Deze wijziging
kon in de tekst en op de kaarten van deze publicatie niet meer worden aangebracht.

1

A. DE B O D E M G E S T E L D H E I D
I. LITERATUUROVERZ1CHT OVER DE GEOLOGISCHE EN
BODEMKUNDIGE GESTELDHEID VAN ZUIDBEVELAND
Door VLAM (1943) werd e^n historisch-morphologische studie gewijd aan enkele oude
polders in Zeeland, nl. de polder Walcheren, de Breede Watering bewesten Yerseke en
de polder Schouwen. Hierin vvorden uitvoerig de geologic en de vroegere opvattingen
over de meer recente wordingsgeschiedenis van Zeeland aan de hand van de literatuur
besproken. Bovendien komt zij naar aanleiding van eigen onderzoek tot interessante
conclusies over de bouw en het ontstaan van de oude polders in Zeeland. De fraaie
resultaten van haar studie leverden de basis voor het bodemkundig onderzoek van de
oude Zeeuwse polders dat door mij werd uitgevoerd. In dit literatuuroverzicht kan
daarom worden volstaan met een resume van de oude opvattingen over het ontstaan van
Zeeland, terwijl de geologie eveneens slechts beknopt behoeft te worden besproken, omdat
de bodemkundige verschijnselen in het bestudeerde gebied weinig samenhangen met
stratigrafische gegevens aangaande Zeeland. Wei zal meer aandacht moeten worden
besteed aan de resultaten van het werk van VLAM en aan bodemkundige literatuur.
1. GEOLOGIE

De geologische bladen van Zuidbeveland geven als voornaamste bedekkende geologische formatie aan: j o n g e z e e k l e i , d i k t e m e e r dan 8 d m (I 10k); verder
komen plaatselijk voor: zeeklei ter dikte van niet meer dan 8 dm op jong zeezand of in
dunne laagjes daarmee afwisselend (I 10k/ 1 14z); jong zeezand ter dikte van minder
dan 8 dm op jong zeezand met dunne zeekleilaagjes (I 14z/ 1 10k); jonge zeeklei ter
dikte van 8 tot 4 dm op veen (110k / 1 5v); jonge zeeklei ter dikte van 4 tot 1 dm op
veen (1 1 0 k / 1 5v). We hebben hier dus te doen met jong holocene afzettingen van
jonge zeeklei, jong zeezand en laagveen.
De geologische wordingsgeschiedenis van Zeeland is hoofdzakelijk beschreven door
STEENHUIS in een aantal rapporten over de geologische gesteldheid van verschillende
gedeelten van Zeeland, samengesteld ten behoeve van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening. Deze gegevens zijn verwerkt in een overzicht van de geologische wordingsgeschiedenis van Zeeland (STEENHUIS, 1938) samengesteld ten dienste van de excursie
naar Zeeland tijdens het Internationaal Aardrijkskundig Congres te Amsterdam in 1938.
Hier kan worden volstaan met de geologische geschiedenis tijdens het Holoceen, de
laatste geologische periode.
Men neemt algemeen aan dat bij het begin van het Holoceen de zeespiegel ongeveer
20 m lager stond dan thans. In het Oud-holoceen (Praeboreaal) vormde zich op een
tamelijk vlak zandig terrein het
a. veen op grote diepte dat kon ontstaan achter een reeks van strandwallen. Dit veen wordt aangetroffen op alle Zeeuwse eilanden op een diepte van 7—17 m — N.A.P.
b. „Oud-holoceeri' zond en klei (I 0z en I 0k). Tengevolge van de geleidelijke stijging van de
zeespiegel in het Boreaal verruimden de bestaande zeegaten zich en werd het „veen op grote diepte"
overstroomd, waarna een pakket van 10—15 m dikke mariene zand- en kleiafzettingen werd gesedimenteerd. In deze tijd is voor het eerst de invloed van de Schelde waargenomen. De zeestand was
toen gestegen tot ongeveer 10 m — N.A.P.
Deze afzetting gaat naar boven toe over in:
c. De oude blciuwezeeklei (I 3k), die thans de oppervlakte vormt der droogmakerijen in Holland.

Deze afzeuing werd voor een deel gevormd in het op het Boreaal volgend Atlanticum dat het
begin vormde van het Jong-holoceen. De zees'.and steeg tot ongeveer 5 a 6 m— N.A.P. en er ontwikkelde zich het o u d e d u i n l a n d s c h a p dat westelijk van de huidige Vlaamse en Zeeuwse
kusten heeft gelegen, tot het bij Monster binnen onze tegenwoordige kustlijn kwam.
Achter dit oude duinlandschap lag een strandvlakte, die fungeerde als vergaarbekken van slib
dat met hoge vloeden door de zeegaten binnendrong; hierin kwam de oude zeeklei tot afzetting.
Aan het einde van het Atlanticum (omstreeks 3500 j .v. Chr.) waren de duinenrijen vrijwel tot 6en
geheel vergroeid, waardoor het strandmeer langzamerhand verzoette en een hernieuwde veengroei hierin
kon beginnen, wa'. aanieiding was tot het onistaan van het
d. Zuid-Hottamis-Utrechls Uiagveen (I 5v).
Dit veen is uilvocrig onderzocht door POLAK (1929). De groei begon aan het einde van het Atlanticum en ging door gedurende het Subboreaal en het Subatlanticum in Holland. In Zeeland stopte de
groei reeds in het Subboreaal tengevolge van het hernieuwd binnendringen van de Noordzee.
In zijn aanvangsstadium was dit veen een brakwaterveen, het ging daarna over in een eutrooph
laagvcen met riet, zeggen en andere moerasplanten. Op hogere plaatsen ontwikkelden zich bossen met
eik, berk, den en els, terwijl daarna het veenmos verscheen, dat spoedig de gehele vegetatie beheerste
en uitgroeide tot een dik sphagnetum (oligothrooph veen). Door dit veengebied heen zochten de grote
rivieren een weg naar zee. Inmiddels is de zee gestegen tot een niveau van circa 2 m — N.A.P.
In deze droge subboreale tijd valt het verblijf van de Romeinen in ons land. Zij beschrijven het
westen en zuidwesten van ons land als een moerassig veengebied, wat door archaeologische vondsten
is bevestigd Tussen de moerassen lagen hogere en drogere gcbieden, terwijl ook de oude duinkust
plaats voor bewoning bood.
Na deze periode van rustige veengroei achter het vrijwel gesloten oude duinlandschap hernam de
zee zijn aanvallen op de duinen en vonden doorbraken plaats, die vanaf het zuiden begonnen en tot
Monster doorgingen. Vanaf deze plaats bleef het oude duin tot Egmond intact. Hiermee is de derde
periode van het Jong-holoceen — het Subatlanticum — ingeluid. Men stelt de vernietiging van het
oude duinlandschap voor Vlaanderen op ongeveer 200 na Chr. en voor Holland op circa 850 na Chr.
De zee overstroomde het veen en zette hier op af:
e. De jonge zeeklei (I 10k) en het jonge zeezand terwijl enkele km binnen de voormalige oude
duinen h e t n i e u w e d u i n l a n d s c h a p ontstond.
Geheel zuidwest Nederland dreigde een prooi van de zee te worden. Het veen werd plaatselijk
weggeslagen en plaatselijk met klei bedekt. In deze tijd, waarin afslag en opslibbing elkaar afwisselden,
begint de mens in te grijpen en het land te verdedigen door het maken van dijken, het bevorderen
van de aanslibbing, het onderhoud der duinen enz. Dank zij deze maatregelen is het randgebied van
zee en land duidelijk afgegrensd en het land bewoonbaar gemaakt, terwijl nog regelmatig nieuw land
aan het bestaande kan worden toegevoegd.
2. DE WORDINGSGESCHIEDENIS VAN ZEELAND

De oudere opvattingen zijn uitvoerig besproken door VLAM (1943), waarnaar voor
belangstellenden kan worden verwezen. Een korte samenvatting ervan is hier wel op
zijn plaats.
In de zestiende en zeventiende eeuw was men van mening dat er vroeger veel meer
land dan water aanwezig was.De wateren tussen de eilanden werden veel smaller gedacht
of plaatselijk geheel ontbrekend. De overstromingen die men uit de middeleeuwen kende
zouden de grote landverliezen hebben veroorzaakt. Later kon men zich met deze voorstelling niet meer verenigen. VERHEYE VAN OTTERS bood in 1903een kaart met toelichting
aan de voorzitter van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen aan, waaruit blijkt
dat hij van mening is, dat Zeeland nog in historische tijd ontstaan is tengevolge van het
opwassen van kleine eilandjes, die later door kunstwerken werden verenigd tot onze
huidige grote eilanden. Voor een deel is zijn betoog gegrond op zeer gezochte naamsafleidingen.
Deze theorie is gesteund en nader uitgewerkt door AB UTRECHT DRESSELHUIS.
Deze hecht veel waarde aan namen eindigende op een e of inge,waarbij ee of e water en
inge(afgeleid van engen)nauwer maken zou betekenen. Deze opvatting leidde hem er toe

o.a. aan te nemen dat Walcheren in de 12de eeuw nog bestond uit vier eilanden, onderling
gescheiden door brede stromen n.l.: de Arne, Swaling(e), Pekeling(e) en Gaping(e).
BEEKMAN (1921) heeft deze voorstelling in principe overgenomen in zijn Geschiedkundige Atlas van Nederland, waarin hij een kaart met toelichting geeft van „Zecland
in 1300", hoevvel hij de voorstelling van Walcheren dat nog in de 12de en 13de eeuw uit
door brede wateren verdeelde eilanden zou bestaan uitdrukkelijk verwerpt. Wei is hij
van mening dat de grote oude Zeeuwse polders (polder Walcheren, polder Schouwen,
polder de Breede Watering bewesten Yerseke) niet ineens zijn bedijkt, maar ontstaan zijn
uit de aaneenvoeging van een groot aantal polders of bedijkingen. Dat men de oude dijken
niet meer terugvindt in deze polders schrijft hij toe aan de gewoonte die men vroeger
zou gehad hebben om de slaperdijken af te graven. Omstreeks 1300 zou hieraan een einde
zijn gekomen, zodat men sedertdien de binnendijken nog gemakkelijk terugvindt en ze
zelfs thans een karakteristiek zijn van het Zeeuwse landschap.
VLAM trekt deze theorie in twijfel en merkt op (1943, p. 8):
„Wat Walcheren betreft, zoekt men niet alleen de dijken, doch ook de voormalige gculen. die na
de indijking als laagten zichtbaar hadden moeten blijven, tevergeefs. BEEK.MAN ziet ze in de vele
kronkelende sprinken en watergangen, die het ciland doorsnijden. Wanneer hij gelijk had zou het uit
de bodemgesteldheid moeten blijken; dit is echter niet het geval.
Ondanks nauvvkcurig terrcinonderzoek was op Walcheren gcen spoor van een droge dijk, ouder
dan 13C0 te ontdekken. Op Schouwen bestaat alleen de Meeldijk, op Zuid-Beveland de Monnikendijk.
Zoals later zal blijken, zijn deze echter niet als oude ringdijken van afzonderlijk aan- of ingedijkte
polders te beschouwen."

Zoals uit het eigen onderzoek zal blijken zijn deze argumenten niet zonder meer juist.
In de meeste gevallen hangen de kronkelende wegen en watergangen duidelijk samen met
kreken van voor de bedijking, terwijl ook het bestaan van oude dijken binnen de bestaande polder niet uitgesloten moet worden geacht. Zekerheid over het al of niet voorkomen van geslechte dijken binnen de oude polder, bestaat er thans zeker nog niet.
De conclusie, waartoe VLAM kwam na het onderzoek van de oude gegevens over het
ontstaan van Zeeland, luidt (1943, p. 8):
„Daar alle genoemde theorien naar aanleiding van bestaande of bekende toestanden in de studeerkamer werden opgesteld, werd het langzamerhand tijd de natuurlijke verhoudingen nader in het landschap te bestuderen en meer dan tot dusverre ook de bodem zelf in het onderzoek te betrekken."
(Cursivering van de schr.)

Deze conclusie is zeer vruchtbaar gebleken en wordt door mij ten voile onderschreven
en eveneens in toepassing gebracht.
Bij de aanvang van haar studie vestigt zij de aandacht op het voorkomen van een
stelsel hoge stroken grond, met verschillende vertakkingen, gelegen op 0,50 tot 1,00 m
+ N.A.P. Daar tussen worden als het ware kommen gevormd, die gewoonlijk niet hoger
liggen dan 0,50 tot 1 m—N.A.P. De voornaamste wegen liggen op deze ruggen, de
dorpen zijn er bijna alle op gebouwd, terwijl ook het grondgebruik geheel verschilt van
dat in de kommen. Op de ruggen, waar een goede afwatering mogelijk is, wordt overal
het akkerbouw- of tuinbouwbedrijf uitgeoefend, terwijl in de kommen de weilanden
liggen.
Verder vestigt zij de aandacht op de verschillen in bodemgesteldheid. Op de ruggen
heeft de klei een meer zavelig karakter, terwijl de bodem van de kommen uit een buitengewoon zware en ondoorlatende kleisoort bestaat. Teneinde over de oorzaken van deze
systematische hoogteverschillen nader te worden ingelicht, werd door middel van
3 m boringen de bodem nader onderzocht. Dit onderzoek wees uit dat de zogenaamde
ruggen waren opgebouwd uit zavelige klei, terwijl ter plaatse geen veen kon worden

aangetoond. Het vermoeden rees dat men hier te doen had met verlande stroomgeulen.
Door nader onderzoek is dit geheel bevestigd. In de lagere delen van het eiland werd na
ongeveer 1m stijve klei vrijwel steeds veen, of zoals men het ter plaatse noemt, derrie of
darg aangeboord. Dit veen stemt overeen met het grote, onderling samenhangende veen
van Holland en Utrecht. Volgens de boorprofielen van de Geologische Dienst bleek dit
I 5v in de provincie Zeeland tussen 0,50 en 3 m—N.A.P. algemeen voor te komen.
Door een systematisch booronderzoek zijn de oevers van de voormalige geulen opgespoord. Een van haar kaarten nl. die van de Breede Watering bewesten Yerseke is hier
ter illustratie gereproduceerd (bijlage 1). Het systeem van de veenloze verlande stroomgeulen stemt vrijwel volkomen overeen met de gegevens van de hoogtekaart. Verder wijst
zij er op dat op de ruggen zoet welwater voorkomt, terwijl in de kommen het grondwater
brak is.
Ter nadere toelichting beschrijft zij e;n aantal profielen waaruit de grote verschillen
tussen de hoog- en laaggelegen gronden duidelijk blijken. Behalve de reeds genoemde
verschilpunten wordt ook gewezen op het ontbreken van kalk in de klei op het veen en
op de kaikrijkdom van de hoge gronden, zonder veen in de ondergrond, die op ongeveer
een i m onder het maaiveld begint. Verschil in ouderdom kan hiervoor geen verklaring
geven. VLAM meent, dat de kalkarmoede van de lage kleigronden zijn oorzaak vindt in
een verzuring onder invloed van de eeuwenlange slechte afwatering.
Soms werden in lage gebieden veenloze profielen gevonden. Dit schrijft zij toe aan de
„moernering" d.i. turfdelven, veenderij. Ook de grote oneffenheid van vele weilanden
wordt hieraan toegeschreven. Deze veronderstelling wordt gesteund door oude archiefstukken, waarin wordt gewezen op de zeer onregelmatige wijze van „darinck" delven.
Deze „darinck" werd gebruikt als brandstof en voor de zoutbereiding, het z.g. „selbernen".
Vervolgens wordt een verklaring gegeven van de verschillen in hoogteligging tussen
de „ruggen" en „kommen". Het volgende citaat geeft haar mening dienaangaande wear
(1943, p. 33 en 35):
„Na het veentijdperk hadden doorbraken plaats tengevolge waarvan het veenlandschap op verschillende punten werd vernield. Een geulenstelsel vormde zich, waarlangs het slibhoudende water naar
binnen werd gevoerd. Bij vloed vulden zij zich en liepen tenslotte zelfs over. Op het verdronken land
zal in het algemeen de stroomsnelheid gcring zijn geweest, waardoor verklaard kan worden dat ook
de kleinste zwevende deeltjes konden worden afgezet. Zodoende vinden wij in de geul grover, d.w.z.
zandiger materiaal dan op het veen.
Waarschijnlijk is de veenlaag wel een meter of meer ingeklonken. De daling die hierdoor veroorzaakt is, moet al zijn begonnen in een periode toen het binnenland nog geregeld bij hoogwater werd
overstroomd, omdat klei werd afgezet, waarvan het gewicht enige samendrukking van de onderliggende
veenlaag veroorzaakte. Langzamerhand slibden de geulen zo hoog op dat overstroming van het land
nog slechts bij extra hoge vloeden mogelijk was. Vooral nadat men tot bedijking was overgegaan,
waarbij ook de afwatering beter geregeld kon worden, deed de klink zich in steeds versterkte mate
gelden. De geulen waren toen blijkens de tegenwoordige toestand geheel volgeslibd en klonken
natuurlijk ook iets in; deze klink was echter van geen betekenis in verhouding tot die van het veen,
waarom wij dit bedrag verder zullen verwaarlozen. Aan de randen der geulen waar laagjes veen van
geringe dikte, soms gemengd met klei, aanwezig zijn, bedroeg de klink iets meer dan midden in de rug.
Door deze ongelijke klink konden de zg. „zandbanen" tenslotte als ruggen uit het veen te voorschijn
komen
De daling van de „kommen" kan naast de algemene invloed van de zeespiegelrijzing of de bodemdaling worden toegeschreven aan klink van het veen, die belangrijk moet zijn geweest. Het eindresultaat
van dit gehele proces werd daardoor een soort „omkering" van het relief."

De ouderdom der ruggen kan door archaeologische vondsten bij benadering worden
vastgesteld. Uit het voorkomen van scherven op de ruggen in Walcheren kan worden
afgeleid, dat deze in de Karolingische tijd (omstreeks 850) reeds bewoond waren. Uit
vondsten van Romeinse scherven in de klei boven het veen bij Westkapelle volgt, dat de

geulen reeds in Romeinse tijd aanwezig waren. Ook uit inscripties op aan de godin
Nehalennia gewijde stenen kan men afleiden, dat ten noorden van Domburg een zeegat
bestond.
Over de ouderdom van de ruggen in de Breede Watering bewesten Yerseke is niets
met zekerheid te zeggen. Over deze polder worden nog meerdere interessante bijzonderheden opgemerkt.
Uit het verloop van de brede zandige geulruggen vvordt afgeleid, dat deze hun grootste
toevoer uit het zuiden zullen hebben ontvangen, hetgeen het bestaan reeds in zeer vroege
tijden van een zeearm, eventuele Scheldetak, ten zuiden van Walcheren en Beveland waarschijnlijk maakt.
De Zanddijk tussen de Breede Watering bewesten Yerseke en Kruiningen moet opgevat worden als een inlaagdijk, die aangelegd is op een van nature hoge geulrug. Het
voorgelegen ambacht Kruiningen — dat volgens rekening van de rentmeester Bewesten
Schelde in 1331 bewesten Yerseke behoorde — ging in 1530 verloren en kon pas in 1570
opnieuw worden beverst (I.e.: 57). Dat deze twee polders een geheel hebben gevormd
blijkt trouwens ook uit enkele wegen, die aan weerszijden van de dijk in elkaars verlengde
liggen en thans langs de dijk ombuigen (Schoorse Zouteweg en Oostweg).
VLAM acht het eveneens waarschijnlijk dat de Goesse polder tot de Breede Watering
bewesten Yerseke behoort, maar tengevoige van een dijkbreuk is dit deel ondergelopen,
en het water werd gekeerd door de geulrug van Goes naar Wissekerke. Deze geulrug zou
toen tot dijk zijn opgehoogd. Alle dorpen met uitzondering van Kloetinge, Kattendijke en
Yerseke liggen op de ruggen. Er wordt nog gewezen op het voorkomen van hogere
ruggen, die wel veen in de ondergrond bevatten, o.a. in de Yersekse Moer bij Vlake. Deze
zouden ontstaan zijn als geulen in het veen, dat niet geheel werd weggeschuurd. De klink
is daar minder dan in de kommen waar alle veen nog aanwezig is. BEEKMAN (1921) meent,
dat de Breede Watering bewesten Yerseke is ontstaan door samenvoeging van afzonderlijk bedijkte delen. Als zodanig beschouwt hij Nisse, Wemeldinge en Kattendijke. VLAM
bestrijdt deze theorie op verschillende gronden (I.e.: p. 59). Zij noemt in dit verband de
Monnikendijk, waarvan zij meent dat hij opgeworpen is ter bescherming tegen het water
dat door een dijkdoorbraak zou zijn binnengekomen, op de plaats waar thans de Deese
watergang ligt. Evenmin hecht zij geloof aan het bestaan van de door BEEKMAN getekende
wateren de Yerseke(e), de Biezelinge(e) en de Mannee.
Tenslotte wordt nog gewezen op het ver naar binnen buigen van de Zaaidijk in het
zuiden van de Breede Watering bewesten Yerseke ter hoogte van de rug van 's-Gravenpolder naar Goes en bij de voormalige Biezelingse haven. Dit zou er op wijzen, dat de
geulen toen nog dalen hebben gevormd tussen de hoger gelegen veeneilanden. De omkering van het relief zou dus eerst na het opwerpen van de ringdijk tot stand gekomen
zijn.
Het hier enigszins uitvoerig weergegeven onderzoek van VLAM vormt de grondslag en
het uitgangspunt voor het bodemkundig onderzoek in de oude polders, dat hierna uitvoeriger zal worden besproken. Zonder deze grondleggende studie zou het ongetwijfeld
veel moeite gekost hebben de bodemkundige gegevens genetisch te interpreteren. Het
bodemonderzoek bevestigt trouwens de resultaten van het werk van VLAM op vrijwel
alle punten.
Specifieke bodemkundige literatuur over Zeeland is overigens zeer schaars. VAN
GEYTENBEEK (1875) schreef een dissertatie over de recente geologie van Zeeland, waarin
enkele punten het refereren waard zijn.

Hij bespreekt deaard en het ontstaan van „spier". Dit iseen grondsoort, die voorkomt
onder het veen op vele plaatsen in Zeeland. Naar aanleiding van een onderzoek, verricht door VAN BEMMELEN komt hij tot de conclusie, dat spiereen vruchtbare kleisoort is,
grijs van kleur, vet, rijk aan calciumcarbonaat en niet met veen gemengd. Hij meent dat
deze laag een oudere kleibezinking is onder het veen en overeenkomt met de kleilagen
die in Holland, Groningen en Friesland, onder het veen aanwezig zijn. Hij
meent, dat op de plaatsen waar noch derrie noch spier aanwezig zijn een oude stroom
of rivierbedding ligt. Als voorbeelden noemt hij enkele polders in Zeeuwsch-Vlaanderen
in de monding van het voormalige Zwin, de Wilhelminapolder in de monding van de
Zandkreek en het Schenge, de Vlietepolder op Noordbeveland, ontstaan tengevolge van
de afdamming van het Wijtvliet, dat eertijds Noordbeveland in een westelijk en oostelijk
deel scheidde.
MOL (1909) bevestigt, dat spier de kleilaag is onder het veen. Hij meent dat het aanvankelijk een zout- of brakwaterafzetting is,doch later uitsluitend in zoet water bezonk;
de zee had aan haar vorming geen deel. Ze zou volstrekt niet met zand gemengd zijn,
zoals de bouwgrond, en overal van dezelfde samenstelling zijn. Uit de boringen van
VLAM blijkt wel, dat niet overal onder het veen de spier aanwezig is. Overigens lijkt mij
deze opvatting over de aard van de spier niet juist.
Over deze spierlaag wil ik nog opmerken, dat de naam spier, die vroeger uitsluitend
werd gegeven aan de zeepachtige kleilaag onder het veen, in de volksmond langzamerhand de betekenis heeft gekregen van een ongunstige kleilaag onder de bouwvoor. Men
spreekt wel van bruine spier, zelfs in de jonge polders en bedoelt hier dan mee een
roestige kleilaag onder de bouwvoor. In de oude polders duidt men met spier de grijze
gereduceerde klei aan, die vaak op een diepte van een halve meter in de Iage weilanden
voorkomt. De naam spier omvat thans in het spraakgebruik een groot aantal zeer
verschillende grondlagen, met bodemkundig ongunstige eigenschappen. Verder onderschrijft GEYTENBEEK een definitie van derrie afkomstig van STARING, die als volgt luidt:
„Derrieis een laag veen, die onder een kleilaag bedolven ligt. Hij zegt dat in Zeeland onderscheiden
wordt gele,bruine en zwarte derrie. De eerste bestaat uit mosen gras en verbrandt snel tot een gele as.
De zwarte, doorweven van net en hout, verspreidt bij verbranding een onaangename reuk, brandt
langer en laat kolen achter. De geelbruine staat in eigenschappen tussen de zwarte en gele in."

Hij wijst er op dat in Zeeland deze derrie lange tijd is gebruikt voor zoutwinning
en voor verwarming, bij gebrek aan andere brandstoffen. De derrie of darinck werd
zowel binnen als buitendijks gestoken, gedroogd en verbrand. De as, die men verkreeg, bekend onder de naam selk-as, werd door bespoelen en koken met zeewater aangewend tot bereiding van zout.
Reeds in 1477 trachtte Maria van Bourgondie het darinck delven te beperken door
in het Groot Privilegie te beloven voortaan geen brieven meer te zullen verlenen om
derrie te delven tot het branden van zout uit de erven, die binnen Holland, Zeeland en
Friesland waren gelegen. Ook de keuren van Zeeland beperkten het graven van derrie,
o.a. door de bepaling dat niet mocht worden gedolven dan op dertig roeden = 108
meter afstand van de dijken. In 1515 is nogmaals een streng verbod afgekondigd, echter
werd er de vergunning aan toegevoegd, dat een ieder bomen of houtgewas mocht
planten op de zijkanten van de wegen tegenover zijn erf. Korten tijd daarna stierf het
„selbarnen" een natuurlijke dood door de toen beginnende aanvoer van zout uit
Frankrijk en Engeland.
J. MESU (1938) merkt over de derrie in de Goesse Poel op, dat onderzoek heeft
uitgewezen dat men hier te doen heeft met een verdronken hoogveen. Of dit in alle

gevallen juist is, wordt door mij betwijfeld. Men treft herhaaldelijk in de bovenste
laag" van de derrie resten aan van mesotrophe planten. Op andere plaatsen wordt
echter wel veenmos gevonden. Het is waarschijnlijk, dat het veen bij de overstroming
op de meeste plaatsen aan het oligotrophe stadium toe was of dit juist was begonnen.
De gele derrie waar GEYTENBEEK van spreekt zal vermoedelijk het hoogveen zijn en het
zwarte en bruine veen het mesotrophe en in de onderste lagen het eutrophe veen.
*J. MESU deelt verder nog iets mee over de ontwateringstoestand van de lage poelgronden in vroeger jaren.
„De afwatering was vroeger meer dan treurig, zodat een groot deel van het jaar de vlakte onder
water stond en de hoger gelegen terreinen alleen met schuitvlotten te bereiken waren.
In de algemene vergadering van de Z.L.M. van 1883 uitte de heer J. M. KAKEBEEKE ernstige
klachten over de slechte ontwatering van de Poel en de Iersche Moer. In hetzelfde jaar werd echter
besioten tot het plaatsen van een stoomgemaal te Kattendijke, dat in 1911 nog werd verbeterd. Uit de
aard der zaak kon zo'n vlakte als de Poel door haar lage ligging en slechte afwatering niet voor
bouwland gebruikt worden. Sedert eeuwen was en is thans nog weidebouw hoofdzaak. Alleen op de
hogere gedeelten is de akkerbouw van enige betekenis.
Kwam er vroeger 'swinters geen vorst, dan zat men in de Poel door het vele water en de onbegaanbare wegen vrijwel geisoleerd. De toestand der wegen is er in de laatste 25 a 30 jaren echter veel verbeterd en de Poel bezit thans een net van tientallen kilometers verharde wegen, waarop menige polder
jaloers kan zijn. Weliswaar komt het in zeer natte winters nog wel eens voor, dat een gedeelte van
een zeer laag liggende weg onder water komt te staan, doch dat is dan gewoonlijk een kwestie van
enkele dagen."

Ir F. P. MESU (1939) somt in een lezing voor de Zeeuwse Landbouwmaatschappij
enkele cultuurtechnische maatregelen op, die bij kunnen dragen tot verbetering van
de grond.
1°. Verbetering van de afwatering en drainage.
2°. Verbetering van gronden door woelen en egaliseren.Hij stelt voor de gronden
met een kniklaag te woelen, dus de kalkrijke klei uit de ondergrond naar boven te
brengen, zulks naar het voorbeeld van Westkapelle, waar dit woelen van oudsher
inheems is.
De kalkrijke woelklei ontbreekt echter in de meeste kalkloze weilandgebieden op
Zuidbeveland. De hobbelige weilanden kunnen, nadat de afwatering in orde is gebracht,
door egaliseren in hoge mate worden verbeterd.
3°. Ruilverkaveling teneinde de perceelsvormen te verbeteren, zodat alle percelen
aan een weg en een waterlossing komen te liggen.
Tenslotte is in het verband van dit hoofdstuk een globaal overzicht over de
wordingsgeschiedenis van Zuidbeveland gedurende de laatste 1000 jaar wel op zijn
plaats. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan allerlei auteurs, o.a. VLAM (1943),
BEEKMAN (1921), HOLLESTELLE (1907), POLDERDUK (1939), van wier opvattingen hier
een critische compilatie wordt gegeven.
Het huidige eiland Zuidbeveland is het resultaat van een eeuwenlange strijd van de
mens tegen het water, waarin nu eens het inzicht en de ijver van de eerste, dan weer
de vernielende kracht van de tweede zegevierde. Perioden van groei van het buitendijkse land, gevolgd door bedijking wisselden af met krachtige aanvallen van de zee,
soms gevolgd door dijkdoorbraken. In de meeste gevallen kon na korter of langer tijd
de ingelopen polder weer beverst worden; in andere moest de eens aan de zee ontworstelde woonstede voor goed prijs gegeven worden. De zee kreeg vaak zijn kans in

