Several types of Cretaceous rocks can be distinguished, they crop out a t many
places.
According to the structure of the profile, sticking earth can be considered
to be a Brown Forest Soil. As regards its situation, it is widely dispersed, vast
continuous areas of sticking earth however are hardly met with. Also the
depths of the profiles vary considerably. As to the texture of sticking earth
90 is smaller than 50 mu of which 20 % is smaller than 2 mu.
Its workableness varies much depending on dryness or wetness. I t gives
good yields, does not require special manurial treatment, but farmyard
manure is preferably applied.
Afgesloten medio 1956
O V E R Z I C H T VAN D E B O D E M G E S T E L D H E I D
V A N WESTELIJK Z E E U W S - V L A A N D E R E N
GEZIEN I N H E T L I C H T VAN GENESE EN H I S T O R I E
Survey of the Soil Conditions in Western <ealand-Flanders considered from the View-Point
and Hktory
doorlly

of Genesis

I. Ovaa
1. I N L E I D I N G

Het in dit artikel beschreven gebied wordt begrensd door de Honte of Westerschelde in het noorden, de gedeeltelijk ingedijkte Braakman in het oosten,
de grens Nederland-België in het zuiden en een voormalige Zwinarm in het
westen.
Deze kuststreek, welke eertijds tot Vlaanderen behoorde, was voor het bestrijken van de vaarweg naar Antwerpen tijdens de tachtigjarige oorlog van
grote strategische waarde en werd in die dagen bij de Noordelijke Nederlanden ingelijfd. Bij de vrede van Munster is definitief de grens tussen de
Noordelijke en Zuidelijke Bederlanden vastgesteld.
Door de nimmer aflatende worsteling van de mens tegen de zee heeft dit
gebied reeds vanaf de vroegst-historische tijden een rijk gevarieerde en bewogen geschiedenis achter de rug.
Getracht zal worden aan de hand van de bodemkundige inzichten, opgedaan tijdens de bodemkartering in de jaren 1951-'53 en van historische gegevens een overzicht te geven van de geomorfologische ontwikkeling van dit
gebied. Voor de datering en verklaring van de opbouw en afbraak van dit
gebied in historische tijd, is de studie van Mej. M. K. E. Gottschalk (1955)
van zeer veel belang. De resultaten heeft zij vastgelegd in haar proefschrift
,,Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen tot de St. Elizabethsvloed van 1404" (1955).l)
Voor de datering van de sedimenten uit de voorhistorische tijd, heeft Prof.
Dr. F. Florschutz voor ons enkele grondmonsters palynologisch onderzocht.
Voor een juist inzicht: in de totale ontwikkeling van de bovenste 2,5 m van
de bodem is het nodig terug te gaan tot het laatglaciale tijdperk, waarin de
basis werd gelegd waarop dit gebied bodemkundig tot ontwikkeling is gekomen.
l) Voor de vriendelijke toestemming enkele tekstfiguren over te mogen nemen, zij
Mej. Dr. M. K. E. Gottschalk hartelijk dank gebracht.
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De tegenwoordige bodemtypen zijn ontstaan uit eolische, mariene en
organische sedimenten, welke in verschillende fasen zijn afgezet. Het algehele
beeld past in het verlandingsschema van West-Nederland, alhoewel ten gevolge van de hier heersende omstandigheden bepaalde verlandingsfasen ontbreken.
Beginnend in het Laatglaciaal zijn tot ontwikkeling gekomen :
a. Dekzand, eolische vorming uit het Laatglaciaal met in de ondergrond
insluiting van venige en lemige lagen, welke cryoturbaat gestoord zijn.
b. Oppervlakte veen; een deel van het grote Vlaams-Hollandse veengebied,
grotendeels tot ontwikkeling gekomen in het Subboreaal op het dekzand.
Het is niet onwaarschijnlijk dat, afhankelijk van lokale omstandigheden,
in het laatste gedeelte van het Atlanticum de veengroei een aanvang heeft
genomen en omstreeks het Subatlanticum grotendeels is beëindigd.
c. Jonge zeeklei afgezet vanaf het begin van het Subatlanticum tot heden.
Deze afzetting is te splitsen in :
1. Het Oudland: tot ontwikkeling gekomen in de vroeg-Romeinse en
vroeg-Middeleeuwse transgressieperiode. Het bestaat uit een systeem
van kreekrug- en poelgronden.
2. Het Middelland: hernieuwde opslibbing van het Oudland in het
laatste gedeelte van de vroeg-Middeleeuwse en tijdens de post-Karolingische transgressie.
3. Het Nieuwland : ontstaan door hernieuwde opslibbing van de oudere
sedimenten of gevormd na afbraak van de oudere sedimenten in een
nieuwe vorm van op- en aanwassen. De ontwikkeling omvat ongeveer
de periode van 1000 n. Chr. tot heden.
2. HET D E K Z A N D

Het dekzand ligt uitsluitend langs de zuidrand van dit gebied aan de oppervlakte (fig. 1 en 2). De formatie wordt getypeerd door enkele oost-west gerichte ruggen met tussengelegen, vrij vlakke, lagere gebieden. Vooral de rug
van Heile via Aardenburg naar St. Kruis is een fraai voorbeeld van een dekzandrug.
Verwacht mag worden, dat het dekzand, voor zover het niet gestoord is,
zich onder een helling naar het noorden in dezelfde vorm voortzet. Dit is
echter ten gevolge van toenemende rijzing van het zeeniveau, waardoor het
zandgebied gedeeltelijk is vernield of overdekt met dikke lagen jonger sediment, minder gemakkelijk vast te stellen. Zoals uit fig. l a en b blijkt, zakt het
dekzand naar het noorden onder het kleilveendek weg. Het reliëf is beslist
onrustiger dan op deze dwarsdoorsneden is aangegeven. Een meer gedetailleerde weergave was echter door de vrij ruime afstand der boringen niet
mogelijk. Wel valt uit het verloop vrij nauwkeurig de helling te berekenen.
Deze bedraagt op beide dwarsdoorsneden ongeveer 40 cm per km.
Behoudens enkele gegevens van Prof. Florschutz uit het aansluitende zandgebied van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, waarvan twee veenmonsters uit het
eolische zand werden gedateerd als Laat-Tubantien, is er uit het onderhavige gebied weinig over de ouderdom bekend. Er zijn slechts een aantal
grondmonsters genomen uit een bouwput nabij Groede.
Deze monsters zijn granulair geanalyseerd en de venige horizonten door
Prof. Florschutz palynologisch onderzocht. Het eolische karakter van het
dekzand komt in de granulaire samenstelling tot uiting in een uitgesproken
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top in de korrelgrootte rond 110 mu, terwijl een leemlaag in dit zand, welke
ligt tussen 4,08-4,32 m -N.A.P., een loessachtig karakter heeft.
Volgens Prof. Florschutz zijn de palynologisch onderzochte lagen te dateren als Tubantien. Hoogstwaarschijnlijk heeft de vorming plaatsgevonden
in het Laatglaciaal, alhoewel dit niet geheel vaststaat. De hiervoor genoemde leemlaag tussen 4,08-4,32 m -N.A.P., welke sterk vervormd is, is mogelijk
identiek met de laag van Usselo. Houtskoolresten konden echter niet worden
aangetoond. Deze leemlaag komt over grote oppervlakten tussen f 1-2 m
beneden de bovenkant van het zand voor en is doorspekt met venige of humeuze laagjes en vlekjes. Ook beneden de leemlaag zijn nog herhaaldelijk
enkele, afwisselend venig-humeuze en lernige laagjes aangetroffen.
Door de grote kalkrijkdoml) onderscheidt het dekzand zich hier van soortgelijke gronden in het zuiden en oosten van ons land.
Wij konden vaststellen dat:
1. het zand, uitgezonderd de hoge ruggen, niet dieper is ontkalkt dan ca. 1,50
meter:
2. het kalkgehalte beneden de ontkalkingsgrens hoog is te noemen nl. 4-10
O/,
CaCOn:
3.
in de d;épere lagen fijne schelpfragmenten voorkomen;
4. het bovenste gedeelte, dus de vegetatielaag, altijd kalkarm is, alhoewel het
soms reeds eeuwen afgedekt is door zeer kalkrijke mariene sedimenten.
Hernieuwde verrijking met een duidelijk aantoonbare hoeveelheid
CaCO, in het zand heeft dus niet plaatsgevonden;
5. er in de leemlaag, ook als het dekzand ongestoord aan de oppervlakte ligt,
veelvuldig kalkophopingen voorkomen, welke een aanwijzing zouden
kunnen zijn van verplaatsing van kalk van boven naar beneden.
Al deze factoren wijzen er op, dat het dekzand in oorsprong geheel kalkrijk
is geweest, dus dat de kalk primair aanwezig was.
De ontkalkingsdiepte kan grotendeels afhankelijk worden gesteld van de
hydrologische omstandigheden, welke in dit gebied hebben geheerst. Verder
kunnen natuurlijke begroeiing en aard van het bodemmateriaal nog enige
invloed op de ontkalkingsdiepte hebben gehad. Zo kan de sterk afsluitende
leemlaag het proces van ontkalking hebben geremd.
Vanaf het Laatglaciaal tot het laatste gedeelte van het Atlanticum zijn er
geen aanduidingen, die op noemenswaardige veranderingen wijzen. Ten gevolge van verbetering van het klimaat in het Holoceen zal zich nog bij een
vrij lage zeestand een bosbegroeiing hebben ontwikkeld. Voor het ontstaan
van het veen-op-grotere-diepte en later voor de afzetting van de Oude Zeeklei
lag dit gebied te hoog.
Of langs de tegenwoordige kust bovengenoemde sedimenten tot afzetting
zijn gekomen, is niet meer te achterhalen. Door de agressieve ontwikkeling
van de later gevormde stroomgeulen is het oudere materiaal hier tot diep in
de ondergrond omgewoeld en verplaatst. Hierdoor zijn zelfs tertiaire formaties aangesneden, hetgeen tot uiting komt in het glauconietgehalte van het
tegenwoordige zeezand en in de tertiaire fossielen, welke plaatselijk in het
jongste dek zijn ingebed. De verticale grens tussen de oudere en de jonge sedimenten is dan ook zeer scherp (fig. la-b).
l) Wanneer over kalk wordt gesproken,
gehalte hieraan.

hiermede bedoeld vrije koolzure kalk of het

3. HET O P P E R V L A K T E V E E N

Toen in West-Nederland en Vlaanderen het milieu gunstig werd voor veenvorming, was dit ook in het onderhavige gebied het geval. De veengroei zal
zich hier vanuit de lagere delen min of meer geleidelijk hebben uitgebreid
over de hogere gebieden. Alleen op de hoogste dekzandruggen is geen veen
ontstaan, maar heeft zich een humuspodzolprofiel ontwikkeld.
I n tegenstelling met de veenontwikkeling op de Oude Zeeklei, waar over
rote uitgestrektheden rietgorzen ontstonden, bleef hier voorlopig een bosfegroeiing de boventoon voeren.
Door Prof. Florschutz zijn twee veenprofielen, één afkomstig van Biervliet
en één uit de omgeving van Groede, palynologisch onderzocht. Hieruit bleek,
dat bij Biervliet op het dekzand aanvankelijk een elzen-berkenbos groeide. Dit bos moest het veld ruimen voor een plantenassociatie waarin Scheuchzeria en Sphagna de overhand hadden. Vrij spoedig ging het veen over in een
geheel oligotrofe vorm hoofdzakelijk samengesteld uit veenmos, struikheide
en wollegras (fig. 3).
Het profiel nabij Groede vertoont aan de dekzandbasis (2,70-2,45 m -
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Fig. 3. Pollendiagram van een veenlaag tussen deJonge Zeeklei en het deltzand in de Kleine
Zoutepolder bij Biervliet.
Pollendiagram of an intermediate jeat layer between the Young Sea Clay and cover sand En the
Kleine <outepolder near Biervliet.
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Fig. 4. Pollendiagramvan een veenlaag tussen de Jonge Zeeklei en het dekzand bij Groede.
Voor legenda, zie fig. 3.
Pollendiagram of an intermediate beat layer between the Young Sea Clay and cover sand near
Groede. Legend, seejîg. 3.

N.A.P.) een onduidelijk karakter, het bevatte hout en overblijfselen van
Rubus. Van 2,45-2,25 m - N.A.P. heeft het veen een eutroof-mesotroof
karakter, waarin overblijfselen van Sparganium, Lycopus, Carex en varens, verder
hout van Quercus en vermoedelijk Fraxinus en enkele Sphagnumblaadjes zijn
gevonden. Boven 2,25-1,70 m - N.A.P. is het veen oligotroof, bestaat
voornamelijk uit Calluna, Erica en Sphagnum en heeft plaatselijk de habitus van
spalterveen (fig. 4).
Omtrent de ouderdom komt Prof. Florschutz tot de conclusie, dat het
grootste gedeelte van het veen in het Subboreaal is gevormd. Het onderste
gedeelte kan nog Atlantisch zijn. Verder zijn er aanwijzingen, dat het bovenste gedeelte van het veenprofiel te Biervliet de subatlantische tijd weerspiegelt. Bij het veenprofiel te Groede was dit onduidelijk.
Stellen we de grens Subboreaal-Subatlanticum op 600 v. Chr. (Bennema,
1954), dan houdt dit in, dat in deze tijd het veen nog groeide, maar dat kort
daarna door overstroming de veengroei gedeeltelijk werd beëindigd. Dit zal
niet over het gehele gebied gelijktijdig hebben plaatsgevonden, aangezien na
1000 n. Chr. nog plaatselijk veen aan de oppervlakte lag.
De dikte van de geklonken veenlaag, zoals deze onder het mariene dek
voorkomt, wisselt sterk. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.
I n de eerste plaats is de hoogteligging en de lokale ontwateringstoestand van
het zandgebied verantwoordelijk geweest voor de mate waarin het veen tot
ontwikkeling is gekomen.
Verder is op de tegenwoordige dikte ook van invloed geweest: het tijdstip
van overstroming, de erosie en de mate van Mink. Ten slotte hebben we nog
te maken met een anthropogene factor, nl. de vervening voor de zoutwinning
en voor huisbrand.Voora1 door de laatstgenoemde vormen van exploitatie was
het niet mogelijk de bovenkant van het veen exact weer te geven. De in fig. 1
aangegeven lijn is dus gedeeltelijk schematisch.
4. HET ONTSTAAN VAN HET O U D L A N D
De uit het westen van Nederland en België bekende transgressies van om-
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streeks het begin van onze jaartelling (Van Liere, 1948; Moormann, 1951 ;
Bennema en Van der Meer, 1952; e.a.) hebben ook hier hun invloed laten
gelden.
Alhoewel er aanwijzingen zijn, dat de Honte, die Walcheren van het vasteland scheidde, reeds vroeg bestond (Bennema en Van der Meer, 1952) heeft
deze geen vast te stellen aandeel gehad in de vorming van het Oudland in
deze streek.
Of de vroeg-Romeinse transgressie hier invloed heeft gehad, valt niet met
zekerheid te zeggen. Het ontbreken van voldoende archeologische vondsten
maakt een juiste datering niet goed mogelijk. Slechts bij Aardenburg is onder
het mariene dek op venig dekzand een Romeins aardewerkscherfje aangetroffen (volgens Dr. Moddermann 2e eeuw n. Chr.). Ook is hier door de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een Romeinse woonlaag onderzocht, waarin materiaalvoorkwam uit het einde van de 2e eeuw na
Chr. Volgens Van Empel en Pieters (1935) zou uit vondsten van oude munten de overstroming van Vlaanderens kustvlakte na 337 n. Chr. moeten
worden gesteld.
Fockema Andreae (1950) vermeldt, dat in de 5e eeuw de zee tot het
Pleistoceen reikte ten gevolge van doorbraken.
Gottschalk (1955) trekt de conclusie, dat ten gevolge van de Duinkerken I1
transgressie (4e tot 7e eeuw n. Chr.) in deze streek een inham van het Zwin
ontstond. Deze wordt in de oudste historische documenten ,,Sincfal" genoemd. Zij oppert de veronderstelling, dat hierdoor het gebied van het tegenwoordige Cadzand geheel kan zijn overstroomd en dat ten noorden hiervan
Wulpen als eiland is afgescheiden. Uit het voorgaande valt af te leiden, dat
zich voor de 3e eeuw n. Chr. waarschijnlijk geen grote overstromingen hebben voorgedaan.
Indien we de opbouw van het profiel in het westelijk deel van het gevormde Oudland bezien, dan zijn er van beneden naar boven drie lagen in te
onderscheiden :
a. kalkrijke zavelgrond op veen,
b. kalkarme zavel- of kleigrond (poelklei),
c. kalkhoudende poelklei.
De laatstgenoemde afzetting heeft zich niet overal ontwikkeld en komt op
de dwarsdoorsneden (fig. l ) niet tot uiting. Het duidelijkst zijn de onder b en
C genoemde afzettingen tot ontwikkeling gekomen in de Veerhoekpolder (ten
W. van Oostburg) en de onder a en b genoemde in de Bewester Eede Benoorden St. Pietersdijkpolder en plaatselijk in de Generale Prins Willempolder.
De hiervoor genoemde lagen zijn heel goed te correleren met de vroegRomeinse en de vroeg-Middeleeuwse transgressiefasen van Walcheren. De
kalkrijke zavel op het veen is identiek met de vroeg-Romeinse afzetting op het
veen langs de noordrand van Walcheren. De kalkarme poelklei komt overeen met de afzetting uit de eerste subfase en de kalkhoudende poelltlei met de
tweede subfase van de vroeg-Middeleeuwse transgressie.
Alhoewel het bovenstaande niet geheel in overeenstemming is met de veronderstelling van voorgenoemde auteurs, lijkt toch een dergelijke correl~tie
voldoende reden te geven om aan te nemen, dat ook hier de vroeg-Romeinse
transgressie van invloed is geweest. Wel zal deze invloed zich hebben beperkt
tot het noordwestelijk deel van dit gebied.
Is de inham van het Zwin kort voor de jaartelling in aanleg gevormd, in de

eerste transgressie n. Chr. zal deze zijn uitgebreid. Daar in Aardenburg 2e
eeuws Romeins aardewerk is overslibd, moet dus na die tijd het vloedwater
zich tot hier hebben uitgestrekt. Dit wordt ook bevestigd door de bodemgesteldheid, aangezien tot onder Aardenburg, Oostburg en Biervliet het Oudland wordt aangetroffen (fig. 2). Bij de betreffende overzichtskaart moet opgemerkt worden, dat ook de afzetting uit de post-Karolingische transgressie
bij de oudere afzetting is gerekend. Dit beïnvloedt het kaartbeeld echter
nauwelijks, daar beide afzettingen zeer nauw corresponderen. Wel zijn langs
de zuidelijke en oostelijke buitenranden laatstgenoemde sedimenten van beperkte dikte, en wiggen uit tegen het veen en het dekzand, voorzover deze
niet door latere inbraken zijn gestoord.
I n het noorden en noordwesten breekt het Oudland abrupt af. Het is
duidelijk, dat hier door de steeds omvangrijker wordende Schelde- en Zwinarmen eerder verlande gedeelten werden opgeruimd. I n hoeverre hier afzettingen van vóór 1000 n. Chr. ook aanwezig geweest zijn, valt niet meer te
reconstrueren, daar de kuststreek radicaal is verjongd. Het lijkt waarschijnlijk, dat bepaalde gedeelten niet volledig verland zijn geweest, gezien de gemakkelijke aangrijpingspunten vanuit Zwin en Honte bij latere overstromingen.
Uit fig. 2 valt op te maken, dat zich vanuit de mond van het Zwin, tijdens
de ontwikkeling van het Oudland, een brede aanvoerbasis had gevormd.
Van hieruit drongen verschillende kreken het, gedeeltelijk met zavelgrond
uit de vroeg-Romeinse transgressie overdekte, veengebied binnen. De hoofdkreken schuurden zich tot in het dekzand in. Na opslibbing van de enclaves
tussen de kreken met kalkarme klei en opvulling van de kreken met zand en in
het laatste stadium met zavelig materiaal, was de verlanding voorlopig een
feit geworden.
Als gevolg van differentiële klink van de veenondergrond vond omkering
van het reliëf plaats (Vlam, 1942). Hierdoor zijn de met licht materiaal opgevulde kreken als ruggen en de klei-op-veengebieden als laagten of poelen
in het terrein komen te liggen. Toen de verlanding zich zover had voltrokken
en de zee zich in de 8e en 9e eeuw een weinig had teruggetrokken, lagen de
mogelijkheden voor occupatie door de mens open. Het eerst is hiervan sprake
op het toenmalige eiland Wulpen. Willebrord bracht hier omstreeks 690 n.
Chr. het Evangelie (Gottschalk, 1955). Waarschijnlijk is dit eiland in aanleg
een restant van de oude duinkust geweest.
Sedert de 8e eeuw strekte de bewoning zich ook over het nieuwgevormde
mariene gebied uit. Men vestigde zich bij voorkeur op de kreekruggen. Daar
de kustvlakte onbeschermd tegen de zee was, beschermde men zich door ophoging van de woonplaatsen tot kleine terpjes. Namen als Locwinde, Commerswerve enz. wijzen hierop (Gottschalk, 1955).
5. DE POST-KAROLINGISCHE TRANSGRESSIE

Uit omstreeks 900 n. Chr. zijn weer nieuwe invallen van de zee bekend. Het
regiem van de Honte nam hierbij sterk toe, waardoor het oostelijk deel van
dit kustgebied overstroomde. De sterkste opslibbing vond plaats in het oosten
van de tegenwoordige Generale Prins Willempolder en de hierbij aansluitende Oranjepolder. Deze transgressie kon zijn invloed daar
doen gelden, omdat de afzetting op het veen hier slechts tot geringe ontwikkeling was gekomen.

Het systeem van afzetting uit de post-Karolingische tijd wordt gekenmerkt
door een kalkhoudende en meer vlak gespreide sedimentatie. De overgangen
van licht naar zwaar materiaal zijn regelmatiger en de samenhang met de
veenondergrond is veel geringer dan bij de vroeger ontwikkelde systemen. I n
feite komen deze gronden dus al sterk overeen met de hierna gevormde
Nieuwlandgronden.
Gelijk reeds werd opgemerkt, nam het regiem van de Honte toe. Hierdoor
vond naast opslibbing ook afbraak plaats. In deze tijd zullen langs de boorden
van de Honte en ook van het Zwin de oudere formaties tot vrij grote diepte
zijn afgebroken en omgewoeld. Reeds spoedig werd echter de invloed van
deze transgressie op het Oudland geweerd, daar men noodgedwongen tot
bedijking overging.
6. DE ONTWIKKELING V A N OMSTREEKS 1000 N. CHR.

T O T HEDEN

a. De oudste bedijkingen
Omstreeks 1000 n. Chr. is een groot gedeelte van het Oudland door dijkaanleg onder de naam Yevendijk tegen het buitenwater beveiligd (Gottschalk,
1955). Dit gebied vormde later het Waterschap van de Oude Yevene en omvatte het gehele gebied ten zuiden van de lijn Sluis-Groede-Schoondij ke. Ten
zuidwesten van Groede komt deze dijk nog voor onder de naam ,,Barendijk".
Toponymen als ,,TubinisdicW (1025), ?,Isendijke" ( 1046), ,,Vulendike"
(1 150) wijzen eveneens op dijkaanleg in dit tijdvak (Gottschalk, 1955).
Na de bedijking kreeg men ook de zorg voor dijken, sluizen en ontwatering. Hoogstwaarschijnlijk zijn de oudste waterschappen dan ook reeds in de
l Ie eeuw tot stand gekomen.

b. De eerste Nieuwlandfiolders
Na de bedijking van het Oudland ging men er spoedig toe over nieuwe op- en
aanwassen te omkaden en tot cultuurgrond te ontginnen. Deze bedijkingen
noemen we het ,,Nieuwland". Zij zijn grotendeels volgens eenzelfde systeem
ontstaan.
Na opruiming en omwoeling van de oudere sedimenten vormden zich in
en langs de stroomgeulen zandplaten. Indien het milieu gunstig was, vond
hierna afzetting van meer slibhoudend materiaal plaats. Hierdoor zijn de
zandplaten overdekt met een klei- of zavellaag en ook de geulen slibden geheel of gedeeltelijk met meer of minder zwaar materiaal dicht.
De profielen van deze gronden zijn geheel kalkrijk en worden van boven
naar beneden lichter. Wanneer boven 80 cm het profiel overgaat in zand
spreken we van plaatgronden, ligt de zandgrens dieper, dan worden ze schorgronden genoemd. De schorgronden behoren tot de beste cultuurgronden
van Nederland; de plaatgronden zijn in meerdere of mindere mate droogtegevoelig.
De zwaarte van het materiaal is gerangschikt volgens een eenvoudig systeem van selectie van het sediment naar stroomsnelheid. Hierdoor is de afstand van de aanvoerbasis en de kracht, waarmede het vloedwater komt opzetten, bepalend voor het slibgehalte van het afgezette materiaal. Na inpoldering bepalen mede de bestaande buitendijken het milieu voor opslibbing
van het voorland, dus van de toekomstige polder.
Als eerste opwas is reeds vó6r 1100 n. Chr. het eiland ,,CadesandY'(tegen79

woordig Cadzand) ontstaan. De bedijking zou reeds vóór 1111-1 115 een feit
zijn geworden (Gottschalk, 1955, blz. 21) en kan als de eerste offensieve bedijking worden beschouwd.
Eerst heeft men een kleine kern als opwas omkaad, waarna men achtereenvolgens de aanwas in kleine poldertjes bedijkte. Het geheel strekte zich eertijds als eiland wat verder oostwaarts uit dan de tegenwoordige Oudlandsepolder.
Alhoewel dit gebied niet voor overstroming is gespaard gebleven, is de oorspronkelijke toestand uit de tegenwoordige contouren nog duidelijk op te
maken (fig. 5). De kaden zijn grotendeels geslecht, maar het zwaarte-verloop
van de bovengrond, ligging en profielopbouw wijzen op een snelle opeenvolging van kleine, afzonderlijke bedijkingen. De regelmatig naar binnendraaiende perceelscheidingen zijn de plaatsen geweest waarlangs eertijds de
dijkjes hebben gelegen.
Ook de Polder Zuidzande is korte tijd later op dezelfde wijze tussen de
armen van het Zwin ontstaan. I n 1290 wordt het voor het eerst als eiland
vermeld (Van Empel en Pieters, 1935).

Voor het Oudland van de Yevene zijn ook reeds in de 13e eeuw aanwassen
ontstaan en bedijkt (Gottschalk, 1955). Verder is er in deze tijd sprake van
aanwas en inpoldering langs de Zwinoevers en het eiland Wulpen. Een
nieuwe opwas, het voormalige eiland ,,Koezand", ontstond ongeveer ten
noordoosten van Wulpen (Fig. 6).
I n december 1243is deze opwas door het hospitaal te Rijsel voor bedijking
uitgegeven (Gottschalk, 1955, blz. 116-1 17). Interessant zijn de nog beken-

de, vooraf vastgestelde dijkafmetingen. Deze bedroegen voor de basis 24 roeden (9,625 m), voor de hoogte 10 voet (2,75 m) en voor de kruinbreedte 70
voet (1,925 m). De bedijking van dit eiland is geen succes geweest, want
reeds in de eerstejaren na de bedijking ging door overstroming land verloren
en ondanks een moeizame strijd ging het nog vóór 1400 vrijwel geheel ten
onder.
c. D e exploitatie in de 13e eeuw
Door de toenemende bevolking en gestaag stijgende welvaart in de 13e eeuw
waren reeds grote gedeelten van deze streek in cultuurland herschapen.
Waren eertijds de niet of nauwelijks ontwaterde gebieden dras en alleen geschikt voor schapenhouderij, na de bedijking ging men ontwateren en het
land gedeeltelijk omzetten tot bouwland. De agrarische bedrijvigheid werd
niet in geringe mate gestimuleerd door de levendige handel, nijverheid en
scheepvaart in dit gebied. Een gunstige afzetmogelijkheid voor de agrarische
produkten was hierdoor gewaarborgd.
Naast het in cultuurnemen van het mariene gebied ging men er omstreeks de
13e eeuw toe over de nog niet overslibde moeren te vervenen en te ontginnen
(Gottschalk, 1955, pag. 145-147). Deze lagen toen nog in een grote uitgestrektheid ten zuiden van Biervliet en IJzendijke tot ten oosten van Aardenburg. Naar het zuiden strekten de venen zich uit tot in België. Tussen de
moergronden, op de hogere dekzandkoppen en -ruggen, vond men bosbegroeiing. Hierdoor is het profielin de hogere delen ontwikkeld als een bospodzol.
I n de lagere gebieden zien we zeer plaatselijk elzenprofielen naast meest sterk
gebleekte, natte, afgeveende gronden, zonder noemenswaardige profielontwikkeling.
I n verband met de veenexploitatie was men genoodzaakt kanalen te
graven. Ten zuidoosten van Aardenburg worden genoemd de Sir Jansleed,
Vakeleed en de Moerwatergang (thans Eeklose-watergang; Gottschalk,
1955).
~ e det toename van de vervening en de ontginning hield ook de bevolkingsaanwas gelijke tred en verrezen er verschillende nederzettingen.
d. Verval En de l4e eeuw
Na de periode van welvaart en landwinst in de 13e eeuw werden de omstandigheden in de 14e eeuw minder gunstig. Vooral de onlusten, welke deze gebieden beroerden, waren funest voor handel en nijverheid, hetgeen tot uiting
kwam in het verval van de handelssteden langs het Zwin. Slechts de laatst
opgekomen steden Mude (St. Anna Ter Muiden) en Sluis konden zich, als gevolg van de gunstige ligging in de mond van het Zwin, nog in een toenemende welvaart verheugen.
Het platteland onderging eveneens de afnemende welvaart en had te lijden
van de oorlogswoelingen.
De turfexploitatie, welke in de vorige eeuw een grote omvang had aangenomen, verminderde door gebrek aan grondstof. Wel ging men door met het
ontginnen van het verveende land. Dit was noodzakelijk, daar op deze gronden een eeuwigdurende cijns rustte (Gottschalk, 1955), waardoor men gedwongen was ze weer zo vlug mogelijk rendabel te maken.
Voor het eerst is er in deze eeuw sprake van het delven van ,,darincH in de
overslibde gebieden van het Oudland. Alhoewel reeds in de 13e eeuw zout-
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handel in Oostburg werd gedreven, nam in deze eeuw het darinc delven in
de overslibde veengebieden steeds toe. Naast huisbrand, benutte men deze
turf voor het vervaardigen van zout. Bij Biervliet, Oostburg en Aardenburg
e.a. werden zoutziederijen aangetroffen.
Nadat langs de oevers van Zwin en Honte eerst nog sprake was van enige
landwinst, kwamen reeds in het midden der 14e eeuw verschillende overstromingen voor. Daar echter in de voorgaande tijd een gordel van kleine
poldertjes langs de kust was aangewonnen, hadden de overstromingen nog
geen catastrofale gevolgen. Wel werd de ,,BreckemeM(later Braakman), die
in aanleg reeds in de 13e eeuw aanwezig was, in deze tijd vergroot (Gottschalk, 1955). Tot een doorbraak, door het hoger opgeslibde kustgebied naar
het erachter gelegen, lage, afgeveende dekzand, kwam het nog niet.
De eilanden Wulpen en Koezand leden in deze tijd reeds gevoelige landverliezen.
Naast de slechtere economische en politieke toestand, welke een verzwakte
waakzaamheid ten aanzien van de zeeweringen ten gevolge zal hebben gehad, wijzen deze doorbraken evenzeer op een stijging van de zeespiegel en
een toenemende stormvloedfrequentie (Bennema, 1954).
Omstreeks 1300 was het, dat het Ambacht Aardenburg met de naast gelegen Ambachten hun grenzen, waarover vaak onenigheid bestond, ophoogden tot een lage dijk, de ,,zidelingheH of ,,warev (Gottschalk, 1955, blz. 142146). De nog bestaande Graaf-Jansdijk ten oosten van Eede op de grens
Nederland-België is hiervan nog een overblijfsel. Deze ,,warenu zijn bij de
hierop volgende overstromingen voor het Ambacht Aardenburg van uitermate groot belang geweest.
e. Het ontstaan van de Zuidzee en andere overstromingen in 1375-1394
Het tot cultuurland ontgonnen, afgeveende dekzand ten zuiden van Biervliet
en IJzendijke tot ten oosten van Aardenburg, lag als een laag gebied achter
de gordel jonge poldertjes langs de kust. Uit enkele plaatsen waar het dekzand, thans bedekt met een marien dek, nog ongestoord aanwezig is, valt af
te leiden, dat het destijds ongeveer op 1-2 m - N.A.P. lag. De poldertjes langs
de kust lagen ongeveer twee meter hoger.
Bij de stormvloed van 1375-1376 (Gottschalk, 1955), die ten oosten van
Biervliet een aangrijpingspunt vond in de ,,Breckmenen, werd een bres geslagen in de gordel van kustpoldertjes. Het water stortte met niets ontziende
kracht het lage dekzandgebied binnen en verzwolg alles wat door mensenhanden was opgebouwd. Hiermede was de vorming van een binnenzee, bekend als Zuidzee, een feit geworden. Het water van de Zuidzee strekte zich
uit langs de oost- en zuidzijde van Biervliet langs IJzendijke tot dicht onder
Oostburg. De ,,wareu van het Ambacht Aardenburg, lopend van Oostburg
naar de oostzijde van St. Kruis, bracht het water tot staan (fig. 7). I n het zuiden bracht ,,de Heerst", een dekzandrug van Bentille naar Boechoute i n
België, het water tot staan.
Zover de oostelijke, langs de Honteltust gelegen zeekleipolders voor overstroming gespaard bleven, lagen deze nu als een tong te midden van het water
van de Honte en de Zuidzee.
Kort na deze catastrofe is dit gebied in 1394 nogmaals getroffen door een
zware stormvloed. Het is niet geheel duidelijk, welk afzonderlijk aandeel de
stormen van 1375 en 1394 in het vernielingsproces hebben gehad.
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Tekening P. C. Houttuin

(Naar Gottschalk, 1955)

Fig. 7. Grootste uitbreiding der overstromingen eind 14e eeuw. Op het eiland Kadzand zijn
de jaren van herdijking aangegeven.
Createst extemion of inundations at tke end o f tke 14th century. On tke Wle of Kadzand thyears
of re-embankment are pointed out.

Naast de ramp, welke zich over het dekzandgebied voltrok, werden ook
gevoelige slagen toegebracht aan de meer westelijke Hontekust. Verschillende polders overstroomden en de eb- en vloedwerking deed diepe kreken
ontstaan. De Zwartegatse kreek, gelegen aan de noordzijde van de Proostpolder, is hoogstwaarschijnlijk hierbij ontstaan.
Ook de eilanden werden zwaar getroffen. Cadzand werd ongeveer gehalveerd, waarbij het oostelijk deel verloren ging. Het eiland Wulpen met vier
parochies ging in deze tijd grotendeels ten onder evenals het eiland Koezand
(Gottschalk, 1955, pag. 188-195). Het herstel werd na elke overstroming
weer aangepakt. Verarming en oorlogstroebelen belemmerden echter een
volledige inspanning en concentratie op het herstel. Hetgeen na de ene
stormvloed werd teruggewonnen moest men vaak bij een volgende stormvloed weer prijsgeven. Voorts moest allereerst aandacht worden besteed aan
het verzwaren van de dijken langs de veel langer geworden kustlijn van het
drooggebleven land. Van belangrijke inpolderingen in de Zuidzee kon daardoor voorlopig geen sprake zijn.

f. De St. Elizabethsvloed van 1404
Weinige jaren later, op St. Elizabethsdag 1404, teisterde nogmaals een grote
stormvloed deze gewesten. Hierbij ging opnieuw veel land verloren. Vooral
ten noorden van de Zuidzee kwamen de slagen hard aan en het hier overgebleven land werd met de steden IJzendijke en Hugovliet totaal opgeruimd
(Gottschalk, 1955).Biervliet werd als een eilandje voor eeuwen van het vasteland afgescheiden. Langs de Zuidzee gingen alle polders, die met moeite
waren teruggewonnen weer verloren. Ook de dijken van de Ambachten
Aardenburg en Oostburg braken op verschillende plaatsen door. Verder
worden overstromingen gemeld langs de gehele kustlijn van Honte en Zwin.
Slechts een schamel deel was van de eens zo bloeiende kuststreek overgebleven, nadat de laat-Middeleeuwse transgressie hierop zijn invloed had
uitgeoefend.
g. De oorlogsinundatie van 1583184
Na de voorgaande grote overstroming is er sprake van een moeizaam herstel.
Wel blijven doorbraken van beperkter omvang deze gebieden teisteren, maar
tot grote rampen komt het niet meer. Tijdens de 80-jarige oorlog werd echter
om strategische redenen vrijwel het gehele gebied geïnundeerd. Op de meest
kwetsbare punten bij kreken en waterlopen zijn de dijken doorgestoken, zodat
ook de nog van ernstige natuurrampen verschoond gebleven Ambachten
Oostburg en Aardenburg vrijwel geheel onder water kwamen te staan. Alleen
de Veerhoekpolder bij Oostburg, de hoog gelegen dekzandruggen en waarschijnlijk een deel van de watering Cadzand bleven droog.
Vanuit natuurlijke of kunstmatige waterlopen, zoals het Nieuwerhavensegat, Coxyse gat, enz. vertakte zich een nieuw krekenpatroon over het bestaande land (fig. 8 en 9). Grote gebieden bleven tientallen jaren drijvende.
Het water bracht echter niet alleen leed en armoede over het land. Het rijk
met slib bezwangerde vloedwater zette over grote gebieden een laag zeer
vruchtbare klei af. Gedeelten van de dekzandgebieden overslibden in deze
tijd. Indien een kleilaag van 50 cm of meer is afgezet, is een grond van beste
kwaliteit ontstaan. Tegen het hoger oplopende dekzand wordt de dikte geringer en vinden we een gordel van gebroken gronden. Naast goede gronden
treffen we hier ook gronden aan met een labiele structuur en geringe droogteresistentie. (De fig. 8 en 9 t.o. pag. 86)
Behalve het dekzand heeft ook het sterk geaccidenteerde Oudland rond
Oostburg, Aardenburg, Sluis en Schoondijke in hoge mate geprofiteerd van
de rijke kleiafzetting. Vooral de laag en vaak bultig gelegen, gemoerde poelgronden zijn hierdoor veranderd in een hoogwaardige cultuurgrond. Door
de dikke opslibbing in de poelgebieden van vaak 80 cm of meer, met daarnaast een geringere overslibbing van de kreekruggen, is het oude inversielandschap veranderd in een vlak gelegen polderland.
Na de herdijkingen vanaf de 17e eeuw, is de verkaveling grotendeels volgens een geheel nieuw, rechthoekig patroon uitgevoerd.
De geïnundeerde jongere op- en aanwassen hebben in veel geringere mate
geprofiteerd van de nieuwe opslibbing. Deze gronden bezaten reeds de gunstige fysische en chemische waarden, eigen aan de ~ieuwland~ronden..ln
verschillende polders tekent zich het oude cultuuroppervlak van het eertgds
verdronken land in het profiel als een iets humusrijker vlak af, zonder dat
hierdoor de cultuurwaarde noemenswaard is veranderd.
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h. Algeheel herstel sinds de 17e eeuw
Naast inpolderingen in het inundatiegebied van de 80-jarige oorlog kwamen in de 17e eeuw ook de bedijkingen in de Zuidzee op gang. Vóór de 18e
eeuw waren reeds grote gedeelten bedijkt. In de drie eeuwen, dat de zee hier
vrij spel heeft gehad, hebben zich grote veranderingen voltrokken. Grote hoeveelheden dekzand zijn verplaatst en omgewoeld. Samen met nieuw aangevoerd materiaal zijn hieruit de veel voorkomende zandplaten ontstaan. Na
overslibbing met vaak slechts een dun zavel- of kleilaagje is bedijking gevolgd.
Het is niet onmogelijk, dat het vlug rijp worden voor inpoldering wijst op
enige regressie van het zeeniveau in het begin van de 17e eeuw (Van der
Meer, 1952). Ten westen van het eilandje, waarop Biervliet lag, ontstond een
zandige opwas. Hieruit zijn in deze eeuw verschillende polders bedijkt,te
weten: Oranje-, Geertruida-, Amelia-, St. Pieters- en Helenapolder. Rondom deze opwas liep een brede stroomgeul waarvan ten noorden, westen en
zuiden in deze tijd ook veel land is teruggewonnen.
Na het hoogtepunt van de bedijkingsactiviteit in de 17e eeuw vond deze
ook in de 18e-19e en 20e eeuw nog voortgang. De stroomgeul rondom de opwas bij Biervliet is in enkele etappes bedijkt. Voor de Zuiddiepepolder wordt
als bedijkingsjaartal 1688 vermeld, voor de overige polders in deze geul:
Zachariaspolder l e deel 1700,2e deel 1740, 3e deel 1774; Groote Jonkvrouwepolder benoorden 1702 (Van Empel en Pieters, 1935). Ook i n en langs de
stroomgeulen in het meer westelijke deel van dit gebied werden regelmatig
polders aangewonnen.
I n de 19e eeuw zijn door de familie Thomaes sinds 1845 een reeks polders
langs de Braakman bedijkt. Hiernaast vulden zich de Zwingeulen verder op,
waarna bedijking plaatsvond. Als laatste is in 1952 een groot gedeelte van de
Braakman drooggelegd.
Uit deze grote bedijkingsactiviteit mag niet de conclusie getrokken worden,
dat de zee geen bedreiging meer vormt. Langs de kust van de Honte heeft
men nog steeds een zware strijd te voeren tegen afslag en doorbraken. Verschillende gedeelten zijn vooral in het begin van de 19e eeuw weer verloren
gegaan. Wel mogen we zeggen, dat de thans heersende agrarische welvaart
in dit gewest in niet geringe mate is te danken aan de vele natuur- en oorlogsinundaties, die dit gebied hebben getroffen. Het land is thans, na een zware
worsteling, in een geheel nieuwe gedaante met veel vruchtbare polders te
voorschijn gekomen.
De Zeeuwse wapenspreuk ,,Luctor et Emergo" is met recht ook op dit gedeelte van de provincie van toepassing.
7. SUMMARY

Western Zealand-Flanders is enclosed by the Honte or Western Scheldt,
Braakman, former branches of the Zwin and the border between the Netherlands and Belgium.
The genesis of the Young Sea Clay resembles the genesis in other areas in
the south-west of the Netherlands but the deeper lying sediments are different.
Normally Surface Peat has developed on the Old Sea Clay. The Old Sea
Clay is missing here due tot a rather elevated formation of late-glacial cover
sand sloping down to the north on account of which no Old Sea Clay could
be deposited here (fig. l a and b). By origin the cover sand is rich in lime and
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still contains free CaCO, at a depth of 1.5 m below the surface (fig. l a and b).
Over large areas a peat Iayer was formed over the cover sand in the Subboreal (fig. l a and b and 2). At the basis near the cover sand it consists of
mesotrophic peat upward passing over int0 oligotrophic peat (fig. 3 and 4).
I t has been established on soil-scientific grounds that the bursts in the old
dunes and the genesis of the Young Sea Clay correspond with large parts in
the west of the Netherlands and in Belgium (Moorman, 1951 ; Bennema and
Van der Meer, 1952). After the bursts, linked up with the formation of some
creeks in the peat and deposition of light clay rich in lime over the peat at
about the beginning ofthe Christian era, a rest-period set in. About the third
century new bursts occurred affecting the peat. After this clay poor in lime
was deposited over the peat and the creelts were filled-up with a lighter sediment rich in lime from which, after inversion of the landscape, high levee
soils and low lying pool soils originated (Vlam, 1942))see fig. 2.
About 900 A.D. the coastal fringes were rejuvenated by silt accretion. Due
to the increasing regime of the Honte this deposit is most complete in the
northeast.
The first embankments date back to about 1000 A.D. (Gottschalk,
1955). The land was already occupied at an earlier date and the inhabitants
found safety on artificial mounds.
After the break-down of the older formations along the coasts, accretion of
new land started at about 1000A.D. Next to thin deposits of clay over the sand
flats (,,PlaatH-soils) also thick clay and sandy clay soils were formed (tidal
marsh soils).
I n about the 13th century this region became very prosperous due to commerce and arts. I n consequence of this agrarian activity also increased. Next
to extensive reclamations in the marine area, also reclamation of cover sand
was taken in hand. I n the southeast bare peat soils occurred. After digging
off the peat a relatively low lying cover sand area came to the surface and was
reclaimed.
This prosperity was disturbed by wars in the 14th century. Also the accretion of land along the coast gradually reduced and renewed break-down set in
again causing danger of flooding. Between 1375-1394 heavy dyke bursts
occurred, a wide gap being formed from the Honte onward int0 the marine
foreland (Gottschalk, 1955). Due to this the low lying cover sand area was
entirely inundated (fig. 7). The sea was given free play here for a few hundreds of years. Land was also lost in other places along the coast and again
some polders were swallowed by the sea in 1404.
After troublesome recuperation almost the whole area was inundated
during the 80-Years War in 1583-'84. The dikes were cut at the most vulnerable places and by the action of low and high tides a creek system was formed
once more in this region (fig. 8 and 9). Large areas were covered with another layer of sediments, rich in lime. Apart from deposits of a new sediment
in several young polders, also the cover sand and the marine Old Land was
for the larger part covered with clay. The differences in elevation in the
Old Land were levelled to a high extent.
I n the 17th century great activity was developed in enclosing New Land.
Large areas of inundated land were re-embanked in this century.
Also in the swallowed area due to natura1 calamities in the 14th and 15th
century, embanking was taken in hand. After the 17th century other polders
were reclaimed again.

Although during the last few centuries dyke bursts and losses of land occurred again, they were more restricted to the coastal areas.
By break-down and reconstitution of the land this region now consists for
the larger part of very fertile clay and sandy clay soils, rich in lime.
Afgesloten mei 1957
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BODEMKUNDIGE KENNISMAKING M E T
O O S T E L I J K ZEEUWS-VLAANDEREN
Getting Acquaintanted with the Soil Conditions in Eastern zealand-Flanders.
doorlóy

J. de. Buck
1. I N L E I D I N G

Een van de weinige, grote, aaneengesloten gebieden in Zeeland, waarvan tot
voor kort weinig of geen bodemkundige gegevens beschikbaar waren, is het
oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Bij de samenstelling van de bodemkaart 1 : 200.000 werd daarom een bodemkundige verkenning uitgevoerd,
waarvan de belangrijkste resultaten in het volgende zullen worden behandeld.
De verschillen in bodemgesteldheid zijn groot. Langs de Belgisch-Nederlandse grens liggen de dekzanden en zelfs een klein stukje tertiair zand aan
de oppervlakte. Meer naar het noorden gaat dit zandlandschap min of meer
geleidelijk over in een poldergebied, bestaande uitjonge zeeklei. Deze verschillen komen ook duidelijk tot uiting in landschap, verkaveling en bebouwing.
De jongste zeekleipolders liggen over het algemeen vrij vlak, hebben een
rechte verkaveling met rechte wegen en een verspreide ligging van de boerderijen. De beplanting bevindt zich rondom de boerderijen en soms langs de
dijken. De dorpen liggen middenin of langs de randen van de polders en zijn
gebouwd met een dorpsplein of markt als centrum. I n het zandgebied is het

