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

reliëf zwak golvend met enkele grotere en kleinere ruggen, de verkaveling is
aangepast aan de bodemgesteldheid; de boerderijen zijn geconcentreerd
langs een weg en vormen met de woningen van neringdoenden en arbeiders
een langgerekt dorp.
2. ONTSTAAN EN G E S C H I E D E N I S

Bij het begin van het Holoceen bestond het tegenwoordige Oostelijk ZeeuwsVlaanderen uit een zwak golvend dekzandlandschap, dat een voortzetting
vormt van het Vlaamse zandlandschap (Tavernier, 1945; Maréchal et Maarleveld, 1955). Het helt vrij sterkvan zuid naar noord. Op dit dekzand is vooral in het noorden zeeklei afgezet, tenvijl in het zuiden en in de depressie
tussen de ruggen sedert het Atlanticum veenvorming heeft plaatsgehad, die
afgesloten werd door de inbraken van de zee sedert het begin van onze jaartelling.
De pre- en vroeghistorische zee-inbraken zijn in een aantal perioden te
onderscheiden, welke naar alle waarschijnlijkheid overeenkomen met de
door Bennema en Van der Meer (1950) beschreven transgressies.
Sedert de 12e en 13e eeuw is de geschiedenis van het gebied ons vrij goed
bekend uit historische bronnen (zie o.a. Van Empel en Pieters, 1935; Fruytier, 1950).
Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen bestond toen uit vier ambachten: Hulster,
Axeler, Boechoute en Assenede Ambacht. De twee eerstgenoemde behoren
thans tot Nederland; de laatste twee liggen op Belgisch grondgebied. De
ambachten waren van elkaar en van de rest van Vlaanderen en Zeeland gescheiden door zeearmen en vele grotere en kleinere kreken, waarvan als
voornaamste genoemd kunnen worden de Braakman en de Honte. Vanaf de
14e eeuw nam de invloed van de zee in dit eilandengebied steeds toe en werden de zeegaten steeds groter. Vooral de stormvloeden van 1377, 1530 en
1532 (Reigersbergh, 1551) hebben veel schade aangericht. Talrijke polders
kwamen voor kortere of langere tijd onder water te staan of gingen voor goed
verloren.
O p 1 november 1570 liep het Land van Saeftinge onder tijdens een zware
noordwester storm, die 48 uur aanhield. Nauwelijks van de ramp hersteld,
verdween Saeftinge bij een nieuwe stormvloed in 1574 voor goed in de golven
(Fruytier, 1950). In de 17e eeuw was de zee minder aggressief en werden vele
op- en aanwassen in de stromen en langs de oude kusten bedijkt. Deze activiteit vond in de volgende eeuwen, zij het in verminderde mate, voortgang.
De laatste bedijkingen stammen uit het begin van de 20e eeuw: Dekkerspolder (1906), Hertogin Hedwigepolder ( 1907), Dijckmeesterpolder (19 18),
Hellegatpolder (1926) en de Braakmanpolder (1952). De schorren van het
voormalige Land van Saeftinge, die inmiddels hoog zijn opgeslibd, zijn tot
heden nog niet bedijkt.
3. BODEMICUNDIGE OPBOUW

In de loop der eeuwen is het tegenwoordige Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen
aaneengegroeid tot een oppervlakte van bijna 40.000 ha. Het bestaat uit een
jong zeekleilandschap en een zandlandschap waarin enkele sublandschappen zijn te onderscheiden, die weer worden onderverdeeld in bodemreeksen
(fig.I). De navolgende onderscheidingen zullen in de volgende paragrafen in
het kort worden besproken.
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Fig. 1. Vereenvoudigde bodemkaart van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen.
Sinplijîed soil map of Eastern Zealand-Flanders.

A. Het jonge zeekleilandschap :
l. Middelland- en Nieuwland-op-Oudlandgronden.
2. Nieuwlandgronden, ondiep, op veen.
3. Nieuwlandgronden, ondiep, op dekzand.
4. Nieuwlandgronden :
a. Schorgronden.
b. Plaatgronden.
B. Het dekzandlandschap :
l. Hoge zandgronden.
2. Lage zandgronden.
3. Gebroken zandgronden.
C. Tertiaire zandgronden.

A. Het jonge ~eekleilandschap
1. Middelland- e n Nieuwland-op-Oudlandgronden. De oudste afzettingenvanhetjongezeekleilandschapinOosteliJ
kZeeuws-Vlaanderenvindt

men in de Nijspolder bij Ossenisse. Het laat zich aanzien, dat het Oudlandsysteem waarschijnlijk samenhangt met het Oudland in de Zak van ZuidBeveland, dat in de post-Romeinse en vroeg-Middeleeuwse transgressieperiode is ontstaan (Steur, Ovaa en De Buck, 1955). Bij een latere overstroming van de zee werd het Oudland met kalkrijk materiaal overdekt.
Hierbij werden de laagste gedeelten met nieuw sediment ter dikte van 1
meter en meer opgeslibd. De hoogste gedeelten van het Oudland reiken tot
in het tegenwoordige maaiveld. Zij worden gekenmerkt door sterke slempigheid van de bouwvoor.
De grote Hengstdijkpolder is een Middellandvorming, waarschijnlijk ontstaan in de post-Karolingische transgressieperiode (voor een nadere beschrijving van de genoemde bodemeenheden zie o.a. Edelman, 1950 en Bennema
en Van der Meer, 1952).
De zeer licht-zavelige kreekrug, die ten westen, noorden, oosten en gedeeltelijk ten zuiden van de tegenwoordige dijken ligt, is kalkrijk. De poelgronden
zijn zwak kalkhoudend. Het zijn lichte tot zware kleigronden met een slibgehalte tot 50 %, rustend op veen. De topografie is ten gevolge van het verschil
in klink en de moernering van het onderliggende veen onregelmatig en onsamenhangend. De hoogteverschillen bemoeilijken de ontwatering. De laag
gelegen percelen hebben wateroverlast. Daar er geen goede afvoersloten zijn
kunnen deze percelen ook niet gedraineerd worden. De vele aanwezige sloten
kunnen praktisch geen water bergen, omdat ze vol met slib zitten en zeer begroeid zijn.
De Hengstdijkpolder is van de Sir Pauluspolder gescheiden door open
water (fig. 2). Dit is een overblijfsel van de grote doorbraken na 1100 n. Chr.,
die het Oudland hebben aangetast.
Ook in de Sir Pauluspolder is het Middellandsysteem gevonden, maar
overdekt met jonger materiaal. Het jonge dek heeft wegens de gunstiger
kalktoestand in de bovengrond een betere structuur. Doordat deze polder opnieuw is opgeslibd, is de topografie minder onregelmatig en de ligging ten opzichte van het grondwater iets gunstiger dan in de Hengstdijkpolder. Op de
luchtfoto (fig. 2) is een duidelijk verschil in verkaveling te zien. De Sir Pauluspolder heeft een min of meer rechthoekige verkaveling, terwijl de Hengstdijkpolder een grillige percelering heeft aangepast aan het natuurlijke landschap. (De fig. 2 en 3 t . ~ pag.
.
94)
In de Stoppeldijkpolder liggen diepe, onverlande kreken, waarschijnlijk
overblijfselen van één van de grootste doorbraken uit de Middeleeuwen.
Naast de kreken is het lichtste materiaal afgezet. Verder van de kreken wordt
het materiaal zwaarder. Deze gronden zijn kalkrijk en afgezet op het veen.
Ten noordoosten van Zaamslag ligt een sedimentatiesysteem uit de
vroeg-Middeleeuwse transgressieperiode onder het Nieuwlanddek. Het bestaat uit hoger gelegen kreekruggronden en lager gelegen poelgronden. O p
de poelgronden is vaak meer dan één meter kalkrijke Nieuwlandgrond afgezet, terwijl de kreekrug- en kleiplaatgronden soms dicht onder de oppervlakte
voorkomen. Op de land- en tuinbouw heeft de Oudlandondergrond geen
invloed. De verkaveling is rechthoekig met uitzondering van de percelen,
die door een van de talrijke kreekrelicten worden begrensd (fig. 3). De ontsluiting door het rechte wegenstelsel is goed. De ligging van de polder is vlak.
Eenzelfde afzetting uit de vroeg-Middeleeuwse transgressieperiode vindt
menteruginde Willemskerke-, Goesche-,Westenrijk-, Koude- en Lovenpolder.
Dit gebied werd in een later stadium door de zee overstroomd en aangetast.
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Omdat de ene polder langer heeft gedreven dan de andere, verschillen deze
polders onderling in opbouw, hoogteligging en kalkgehalte. Het minst aangetast is de Willemskerkepolder, die waarschijnlijk ook het eerst herdijkt werd.
De aantasting is hier beperkt gebleve~itot kleine erosiekreekjes in het Oudland. In het landschap zijn ze terug te vinden als sterk meanderende perceelsscheidingen (fig. 4). Ter weerszijden van de kreekjes is op het Oudland een
smalle strook kalkrijk materiaal afgezet. De hoger gelegen kreekrug en kleiplaatgronden zijn niet beïnvloed. De lager gelegen Oudlandgronden zijn
met een dun dek van jonger materiaal overdekt. De Oudlandondergrond, die
slecht waterdoorlatend is, veroorzaakt verslemping. Wanneer het Nieuwlanddek voldoende dik is, blijft dit verschijnsel achterwege.
Dat de Lovenpolder en Koudepolder sterker aangetast zijn, bewijzen de
diep uitgeschuurde kreken (fig. 4) en het dikker pakket van jonger materiaal.
De dikte van de jongere zavellaag hangt veelal samen met de topografie van
het Oudland en kan soms dun zijn en alleen de bouwvoor omvatten. Beide
polders hebben een iets slempige bovengrond en zijn daardoor in het voorjaar later te bewerken dan de jonge polders. (Fig. 4 t . ~ pag.
.
94).
De Westenrijk en Goesche polder zijn zo sterk verjongd, dat zij het karakter van Nieuwland hebben. De invloed van het Oudland op het producerend
vermogen van de jonge gronden is hier van geen betekenis.
2. Nieuwlandgronden, ondiep, o p veen. Vanaf Grauw, Lamswaarde, Kuitaard en Kloosterzande naar Hulst, liggen overwegend lichte en
zware zavelgronden grotendeels op veen afgezet. I n het noorden ligt op het
veen eerst nog een dun laagje zware, kalkloze klei (poelklei). Waarschijnlijk
is het veenlandschap door de zee aangetast en zijn er grotere en kleinere
kreken uitgeschuurd. Door deze kreken is het materiaal aangevoerd, dat later
op het veen is gesedimenteerd. De belangrijkste aanvoerbasis van dit systeem
ligt bij Kloosterzande. Hier ligt de zandigste afzetting, die hoog in het landschap ligt en min of meer als rug ontwikkeld is. Het gehele gebied heeft een
onrustig reliëf. In de bouwvoor zijn deze gronden iets minder kalkrijk dan de
overige Nieuwlandgronden. Plaatselijk treedt verslemping op. De ontwatering van dit complex laat nog veel te wensen over. Een grote moeilijkheid is,
dat deze polders niet direct op het buitenwater kunnen lozen, maar moeten
afwateren via de hoger gelegen dekzandgronden en de aanwassen in het
noorden, oosten en westen. Het middengedeelte ligt het laagst en heeft de
meeste wateroverlast. Verbetering van de waterbeheersing zal grotere mogelijkheden scheppen, zowel voor de akkerbouw als voor de tuinbouw.
3. Nieuwlandgronden, ondiep, o p dekzand. I n de jonge polders,
die aan het dekzandlandschap grenzen, liggen de dekzandruggen hoog en
zijn niet overslibd. Zij vormen vrij hoge en smalle, droge zandstroken in de
kleipolders. Komen de ruggen midden in de polders voor, dan zijn er meestal
boerderijen op gebouwd. Liggen de ruggen aan de rand van de polder, dan
is de dijk erop gelegd en worden ze intensief bewoond (Absdale en Westdorpe). Naast de ruggen duikt het dekzand onder de zeeklei vrij snel weg. De
topografie van het dekzand heeft het mogelijk gemaakt, dat er op de lage
zandgronden naast de ruggen een vrij dik pakket zeeklei is gesedimenteerd.
In het algemeen heeft het Nieuwlanddek een dikte variërende van 80 tot
120 cm beneden maaiveld. O p verschillende plaatsen is het dekzand door
erosie opgeruimd tot meer dan 120 cm beneden maaiveld. De overslibbing is
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vrij rustig verlopen hetgeen blijkt uit het feit, dat het oude vegetatieoppervlak
van het niet weggeërodeerde dekzand meestal bewaard is gebleven. I n de
Kanisvlietpolder is de humushoudende bovengrond van het dekzand echter
veelal verdwenen. De dekzandondergrond beïnvloedt het produktievermogen weinig of niet.
Een afwijking in de structuur van de bovengrond vindt men in de Moerspui en in de Grote en Kleine Ferdinanduspolder. Ondanks de gunstige kalktoestand slaan deze gronden dicht. Het zijn vooral de lichte en zeer Lichte
zavelgronden, die een labiele structuur hebben. Hoe hoger het slibgehalte is,
des te minder slempen de gronden dicht. De vlakke ligging van de polders
wordt onderbroken door de hoog gelegen dekzandruggen en de diepe, onverlande erosiekreken.
4. D e N i e u w l a n d g r o n d e n . De Nieuwlandgronden zijn ontstaan als
op- of aanwassen, die sedert de 14e en 15e eeuw tot onze tijd na en aan elkaar
zijn ingedijkt. Zij worden onderverdeeld in plaat- en schorgronden. Bij de
plaatgronden komt los, slibarm zand binnen 80 cm onder het maaiveld voor.
Bij de schorgronden is dat niet het geval.
a. Schorgronden
De schorgronden zijn hoog producerende gronden, waarvan het profiel in de
meeste gevallen naar beneden toe lichter wordt. De zwaarte van de bovengrond varieert van 10 % tot meer dan 45 % afslibbaar. De gronden met een
slibgehalte van 10 tot 15 % hebben een wat labiele structuur, waardoor gemakkelijk verstuiving en verslemping optreedt. Gronden met meer dan 45 %
slib zijn moeilijk te bewerken. De vruchtwisseling op deze gronden is iets beperkt, daar sommige gewassen moeilijkheden geven bij het oogsten. Hier en
daar kan nog een betere ontwatering van de schorgronden in de winter toegepast worden. Andere cultuurtechnische mogelijkheden zijn het dichten van
vele kleine en grotere kreekjes.

b. Plaatgronden
De plaatgronden liggen verspreid tussen de schorgronden in grote en kleine
oppervlakten in de jonge polders. Daar de plaatgronden meestal als opwassen
zijn ontstaan, liggen ze hoger dan de schorgronden. De hogere ligging gaat
veelal gepaard met een ondiepe, fijn- tot matig grofzandige ondergrond. De
plaatgronden zijn alle min of meer droogtegevoelige gronden, waarvan de
verbetering van de waterhuishouding door verhoging van de grondwaterstand op grote moeilijkheden stuit wegens de lagere ligging van de niet verdrogende schorgronden in de omgeving van de plaatgronden. Veelal moet
er dan ook geteeld worden, zonder dat men van het grondwater kan profiteren. De produktiviteit van deze gronden houdt nauw verband met de dikte
en zwaarte van de slibhoudende bovengrond en de grofheid van de zandondergrond, alsmede met de diepte en deschommelingen van de grondwaterstand. Genoemde factoren veroorzaken grote verschillen in het vochthoudend
vermogen tussen de verschillende plaatgronden. Wanneer grote complexen
van eenzelfde soort plaatgronden voorkomen, is het mogelijk de grondwaterstand naar de optimale ontwateringsdiepte van het profiel te regelen. I n
polders, waar dit niet het geval is, en dit is de meerderheid, en waar de
bodemgesteldheid van de plaatgronden dus op korte afstand sterk wisselt, is

dit zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Een fraai beeld van een dergelijke,
,,bonte" polder geeft fig. 5, een foto van de Dijckmeesterpolder. Een f j n net
van sterk vertakte kreken en kreekjes treft men hier in de plaatgronden. Bij de
kleurverschillen, die door het verschil in gewas worden veroorzaakt, komen
duidelijk lichtere en donkerder tinten voor. De lichte tinten vindt men op de
dunste klei- of zaveldekken. Dergelijke grote verschillen in de bodemgesteldheid zijn ook in de Van Wijckhuis- en Bontepolder aanwezig. Niet verdrogende plaatgronden liggen in de Dekkerspolder. De ligging ten opzichte van
de omliggende polders is laag door antropogene invloed. Deze polder is waarschijnlijk afgegraven ten behoeve van het leggen van een dijk rond de Axelse
vlakte. Het afgraven van het klei- of zaveldek heeft tot gevolg gehad, dat
thans bijnaoveralvrijwel zuiver zand aan de oppervlakte ligt. De hoge grondwaterstand en de aard van het bodemprofiel maken deze gronden vrijwel uitsluitend geschikt voor grasland.
De Axelse vlakte is opgespoten met klei en zand uit het kanaal TerneuzenSas van Gent. Hierdoor ligt de polder hoog en kunnen de gewassen niet van
het grondwater profiteren. De bodemgesteldheid wisselt op korte afstand zeer
sterk.
5. HET DEKZANDLANDSCHAP

Aansluitend aan het dekzandlandschap van België ligt langs de NederlandsBelgische grens een smalle strook dekzandgronden. Een bijzonderheid vormt
het feit, dat dit gebied in polders is ingedeeld. Dit was noodzakelijk, omdat
men telkens door de zee bedreigd werd. Sommige hoge zandruggen hebben
een natuurlijke waterkering gevormd. Wanneer de ruggen niet voldeden als
zeewering, werd er een dijk op gelegd.
Het landschap wordt gekenmerkt door het afwisselend voorkomen van
hoge, droge en lage, vochtige tot natte zandgronden. Het hoogteverschil
tussen de hoge en lage gronden bedraagt 2 à 3 meter. De ruggen zijn droog,
terwijl de lage gronden dikwijls als afvoerloze kommen tussen de ruggen liggen (fig. 6). De bebouwing is vrijwel steeds op de ruggen geconcentreerd.
Naar hoogteligging en granulaire samenstelling zijn de gronden van het dekzandlandschap onderverdeeld in :
a. Hoge zandgronden
b. Lage zandgronden
c. Gebroken zandgronden (zandgronden met enige bijmenging van slib in
de bovengrond).
a. Hoge zandgronden
De hoge zandgronden liggen als ruggen in het landschap. Waarschijnlijk zijn
deze gronden met bos begroeid geweest. Het zijn humuspodzolen met een
vaag ontwikkelde loodzandlaag soms rustend op een dichte, verharde Bhorizont. De bovengrond is donkergrijs tot bijna zwart (kleurl) : 10 YR 311,
211 en 212). Hier en daar komt men meer bruingekleurde bovengronden
tegen (kleur: 10 YR 412, 312 en 313). De dikte van de humeuze bovengrond
wisselt sterk op korte afstand. Overwegend is het humusdek dunner dan 50
cm. Hier en daar komen profielen voor, waarvan de humeuze bovengrond
dikker is dan 50 cm. Hieruit blijkt wel, dat we met oude bouwlanden te doen
hebben, waarin veel grondbewerking heeft plaatsgevonden. Het was bij de
l)
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opname ten behoeve van de Nebokaart niet mogelijk de verschillen in dikte
van de humeuze bovengrond te karteren. Gezien de grote verschillen in
dikte van de humeuze bovengrond en het al of niet voorkomen van dichte
en harde B-lagen, is het verschil in bodemvruchtbaarheid en vochthoudend
vermogen groot. Plaatselijk zijn de zandruggen ongeschikt voor de landbouw. Dergelijke gronden worden gebruikt als bleekvelden voor de vlasroterijen of zijn met bos beplant. Zijn de droge zandgronden als bouwland in
gebruik, dan geven gewassen als rogge, haver en aardappelen geen redelijke
opbrengst. Een gedeelte van de Oudenpolder en de rug tussen de Heikant en
St. Jansteen behoren tot de goede zandgronden. De dikkere humeuze bovengrond van 30 à 40 cm en de gunstiger ligging ten opzichte van het grondwater maken het mogelijk, dat op deze gronden naast rogge, haver en aardappelen, ook nog voederbieten verbouwd kunnen worden. Bij Clinge loopt
de cultuurwaarde van de droge zandgronden terug. Dit is het gevolg van het
onttrekken van grondwater door het waterleidingbedrijf.
b. De lage zandgronden
Deze liggen ingesloten tussen de hoge zandgronden (fig. 6)) waardoor de
waterafvoer verhinderd wordt. Het zijn gronden met een dunne, humeuze
bovengrond van 10 tot 20 cm dik. De overgang naar de gereduceerde zandondergrond is scherp. De laagste percelen zijn als weiland in gebruik. Bij dergelijke gronden vindt men de gleyverschijnselen in de zode. Liggen ze iets
hoger, dan wordt er akkerbouw op bedreven. In de winter staan grote gedeelten, zelfs van de hogere percelen, onder water, zodat wintergewassen meestal
mislukken. De inzaai van de gewassen in het voorjaar is meestal laat. De
vruchtwisseling is voor zandgronden zeer ruim. Men teelt veel granen, met
daarnaast aardappelen en voederbieten. Soms wordt zelfs vlas verbouwd.
Daar er geen goede ontwateringssloten aanwezig zijn, laat de drainage zeer
veel te wensen over. Een snellere waterafvoer zou zeker gewenst zijn.
De slechte waterbeheersing, ontsluiting en verkaveling vormen een groot
bezwaar bij de exploitatie.
c. Gebroken zandgronden
Deze vormen de overgang van het dekzand naar de zeekleigronden. Meestal
liggen ze als een smalle zoom langs de grens van het dekzand. I n de Clingepolder ligt een aaneengesloten complex van deze gronden. De gebroken gronden zijn ontstaan, doordat de zee toegang kreeg tot het dekzand. Soms is het
zandgebied overspoeld en is er een dun laagje zeeslib gesedimenteerd. O p
sommige plaatsen is het dekzandlandschap aangetast en zijn er kleine kreekjes uitgeschuurd. Het microreliëf van het dekzand heeft een grote variatie in
de dikte van het mariene sediment veroorzaakt. Het is afnankelijk van het
mariene dek en van het kalkgehalte in de bovengrond, of de gronden een open
en rulle structuur hebben of niet. Wanneer het slibgehalte (< 16 mu) in de
bovengrond tot 10 % bedraagt, zijn de gronden kalkarm. Zij slaan gemakkelijk dicht en vertonen bij opdrogen korstvorming. Heeft er een vrij sterke bijmenging plaatsgehad, dan is de structuur nog slechter. De voorjaarsbewerking wordt soms zeer bemoeilijkt door deze harde korst. Gronden met veel
bijmenging van klei kunnen in de zomer keihard opdrogen. Wanneer de bijmenging van slib minder dan 10 % bedraagt, dan levert de .grondbewerking
geen bijzondere moeilijkheden op. Ook het keihard worden in de zomer komt
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dan niet voor. Voor een vroege inzaai is het gewenst deze gronden in het
voorjaar te ploegen.
De kalktoestand is min of meer afhankelijk van de dikte van opslibbing. Is
het mariene dek dunner dan 30 cm, dan zijn de gronden meestal kalkloos. Bij
een dikte van 30-50 cm is de bouwvoor meestal kalkloos en het profiel onder
de bouwvoor veelal kalkhoudend. Waar meer dan 50 cm zeeslib gesedimenteerd is, is de bovengrond kalkrijk tot kalkhoudend. Overwegend zijn de gebroken gronden echter kalkarm.
Omdat de gebroken gronden enerzijds worden begrensd door de dekzandruggen en anderzijds door hoger gelegen aanwassen, laat de afwatering veel
te wensen over. De meeste gebroken gronden hebben dan ook periodiek
wateroverlast.
De zandgronden en gebroken zandgronden hebben een verspreide verkaveling. De meeste boeren hebben hun bouwland in de aangrenzende zeekleipolders. Op het zand staan de bedrijfsgebouwen met daaromheen het
weiland. Uitgesproken zandbedrijven komen zeer weinig voor.
6. DE TERTIAIRE ZANDGRONDEN
De oudste formatie, die men in dit gebied aantreft, bestaat uit tertiair zand.
Het ligt als een erosierest bij Nieuw-Namen aan de oppervlakte. Voor een
groot deel is het dorp hierop gebouwd. Het onbebouwde gedeelte wordt afgegraven voor de wegenbouw. Voor de land- en tuinbouw blijft er praktisch
geen tertiaire zandgrond meer over.

7. SUMMARY
One of the few larger coherent regions in Zealand is the eastern part of
Zealand-Flanders. Until lately no or hardly any pedological data were
available of this region. Great differences in soil conditions obtain here. Along
the Belgian-Netherlands border the cover sands lie superficially and locally a
smal1 area of tertiary sand is to be found. In the north however, this sand
landscape merges gradually into a polder area consisting of young sea clay.
In the beginning of the Holocene the present eastern part of ZealandFlanders consisted of an ondulating cover sand landscape. Especially in the
north, sea clay was deposited on this cover sand, but in the south and in the
depressions between the ridges peat was formed since the Atlanticum. I n the
pre- and early historic eras clay has been deposited on this peat. From the
14th century onward the sea gained in influence in this area with the effect
that the estuaries became larger and larger. I n the 17th century the sea
was less aggressive and many accretions in the streams and along the old
coasts could be embanked.
I n the course of the ages Eastern Zealand-Flanders has grown together to
one area of almost 40,000 ha in our days. I t consists of a young sea clay landscape and a sand landscape, among which some sub-landscapes can be
distinguished. The sea clay landscape consists of Middle Land and New
Land soils.
The Middle Land soils are light sandy clay soils rich in lime situated
as ridges in the landscape and adjacent to these are lower lying light t0
heavy clay soils rich in lime overlying peat. The topsoil is non-calcareous and
consequently has a labile structure. Therefore this is a soil apt to puddling
after rain. Moreover they can be recognized by a crotchety land division,
adapted to the natura1 landscape.

The New Land soils have been deposited on peat as are als0 the New Land
tidal flat soils. The toplayer is rich in lime, the profile becomes progressively
lighter in texture further downward.
,,Plaaty7soils are either clay or sandy clay soils with a thin cover overlying
coarse sea sand. They are al1 soils more or less susceptible to drought, the
improvement of the hydrological conditions by heightening the level of the
groundwater table being a difficult proposition a.0. due to differences in
altitude.
The sand landscape joins the cover sand landscape in Belgium. I t is
characterized by alternating high-lying excessively drained and low-lying
well-to-poorly drained sand soils and transitional sand soils, that means sand
soils with an admixture of clay in the topsoil. The high-lying and excessively
drained sand soils appear as ridges. They enclose the well-to-poorly drained
sand soils. The transitional sand soils are lying as a narrow strip a t the border
of the sea clay area and the cover sand landscape.
The tertiary sand lies at the surface near Nieuw-Namen, as a residue left
by erosion. These soils are of no importance to agriculture and horticulture.
Afgesloten medio 1956
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O P M E R K I N G E N O V E R H E T VERBAND
TUSSEN D E BODEMGESTELDHEID
E N O U D H E I D K U N D I G E V E R S C H I J N S E L E N NAAR
AANLEIDING VAN D E N E B O K A R T E R I N G I N D R E N T E
Some Remarks on the Connection between Soil Condition and Archeological Phenomena on Occasion of
the Survey in Drente on behalfof the New Soil Map of the Netherlands (,,Nebo7' Map)

J. Wieringa
l. I N L E I D I N G

I n Boor en Spade VII, blz. 21 7-223, schreven wij het een en ander over een
verband, dat er moet hebben bestaan tussen de bodemgesteldheid, het klimaat en de bestemming die de prehistorische mens aan de gronden in zijn
omgeving heeft gegeven.
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